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UN TOPOR DE ARAMA CU BRAŢELE "IN CRUCE"
DESCOPERIT LA DRUMUL CARULUI
(COM. MOECIU, JUD. BRAŞOV)
FLOREA COSTEA şi STELIAN COŞULEŢ

Drumul Carului este un cătun aparţinător de comuna Moeciu. Ca
sele sale sint dispuse de o parte şi de alta a şoselei Braşov-Cîmpulung,
la km 41. Cu cîţiva ani în urmă aici a fost reperată o mică fortificaţie
romană, cu valuri şi şanţuri de apărare1.
In campania din anul 1979, în secţiunea 1, în val (care este de fapt
un murus caespiticius) a fost descoperit un topor de aramă cu braţele
,.în cruce" intrat în patrimoniul Muzeului Bran, care a finanţat cerce
tarea. Evident în poziţie secundară (.Lig. 1), el a ajuns aici din locul din
care au fost tăiate gliile "zidite" în val. Singurul deal aplatizat artificial
este chiar cel pe care se află castrul. Se înţelege că aplatizarea au fă
cut-o romanii, locul fiind foarte bine ales din punct de vedere strategic
şi convenabil ca distanţă între Cumidava (Rîşnov) şi Rucăr2, dacă nu
cumva există şi un alt loc întărit în zona Branului3.
Piesa, turnată în tipar bivalv (fig. 2), în greutate de 535 grame,
este curbată spre interior, convexă la exterior. Braţul orizontal are lun
gimea de 73 mm, lăţimea maximă de 38 mm şi grosimea maximă (mă
surată la orificiul de înmănuşare) de 20 mm. Tăişul are o secţiune del
toidă, rotunjită. Braţul opus, vertical, are lungimea de 78 mm. Lungimea
tăişului este de 40 mm (în planul piesei de 34 mm). Şi acest tăiş este
arcuit. Grosimea braţului, măsurată la orificiul de înmănuşare este de
26 mm iar la mijloc de 20 mm. Ambele părţi active sînt puţin deterio
rate, ca urmare a folosirii. Orificiul de fixare, perfect cilindric, are
diametrul de 32 mm. Lăţimea toporului la orificiul de înmănuşare este
de 47 mm, tot acolo grosimea avînd 30 mm, diferenţa faţă de corpul
piesei (20 mm) provenind din profilarea muchiilor. In "interior" toate
cele patru muchii sint profilate, mai mult cele ale braţului vertical.
1 Periegheză. FL. COSTF..A, ŞT. COŞULEŢ, 1. PRAHOVEANU (197 8). Să
pături in curs, materialele inedite.
2 IOANA
BOGDAN-CATANICIU, in Acta MN, VI. Cluj, 1969, p. 477 ş i
urm.
3 Perieghezele ulterioare anului l!JBO ne fac să credem că el poate fi chiar
la intrarea in defileu a Pirlului Turcului.
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Piesa prezintă bavuri şi asperităţi atît în orificiul de fixare (ca ur
mare a imperfecţiunii dopului de piatră sau de lut ars), cît şi pe linia
mediană "anterioară", ca şi unele porozităţi cauzate de bulele de aer.
Imbrăcat într-o crustă de oxid, încă activ în momentul descoperirii,
toporul, după decaparea electrolitică, a primit culoarea roşietică, indi
ciu al procentajului mare de aramă. De altfel, analiza metalografică efec
tuată la laboratorul Intreprinderii "Tractorul" din Braşov a dat urmă
toarele remltate : Fe=0,17; Ni=zero; Si=urme nesemnificative canita
tiv; Cu=99,2".
Apariţia uneltelor de aramă, apoi de cupru, se datoreşte preface
rilor din viaţa comunităţilor omeneşti la finele neoliticului şi începutul
epocii bronzului. Incadrarea culturală a toporului de la Drumul Carului
este dificilă, în afara unui fragment ceramic şi a unui vîrf de lance din
silex, descoperit în secţiunea III (fig. 3/1) neexistînd alte indicii, situaţie
în care el va trebui să fie datat şi atribuit doar prin asociere la o
serie tipologică. Raportîndu-1 la cele de aramă cunoscute pînă acum, dar
luînd în considerare numai forma fără profilul orificiului de înmănu�are.
el se aseamănă foarte mult cu topoarele de la Gutenbrun5 şi Timişoara�,·
Tîrnăviţa7 şi Vica8, Brad9 etc. Datarea acestora este asigurată de des
coperirea fericită de la Brad10: toporul de acolo aparţine tipului Jaszla
dany, foarte răspîndit în Europa de sud-est11 şi este atribuit fazei AB a
culturii Cucuteni, fără a. se putea preciza o anume etapă a acesteia12.
Tot în enolitic este datat şi toporul (fragmentar) descoperit la Oradea
Salca, aparţinător culturii Tisa1:l. Avînd în vedere că toporul acum în dis
�uţie nu are încă manşon, asemenea celui de la Ariuşd 1", el poate fi da
tat ca şi acesta, în faza A a culturii Cucuteni, şi nu în perioada de
tranziţie spre epoca bronzului (cultura Coţofeni) cum îndreptăţit propune
Ioan Andriţoiu pentru topoarele din colecţia Muzeului Deva, mai evo
luate15. Spre aceeaşi datare îndeamnă şi asocierea sa cu vîrful de lance,
similar celui descoperit la Hăbăşeşti şi aparţinător culturii Cucuteni H>.
4 Analiză efectuată de ing.
cuvenitelP mulţumiri.

C.

Dumitru, căruia îi aducem şi pe acPastă cale

5

GH. LAZAROVICI, Despre eneoliticul timpuriu în Banat, în Tibiscus, IV,
1975 , fig. 9/1.
6 Ibidem, fig. !1/8.
7 IOAN ANDRIŢOIU, Topoare de cupru cu braţele
în cruce" in colecţia
Muzeului din Deva, in Sargetia, VIII, Deva, 1971, fig. 1 /b.
8 Ibidem, fig. 2.
9 AL. VULPE. Cu pri v ire la cronologia topoa rl'lor de aramă cu braţelr .. în
cruce", in SCIV, 4, 15, 1964, p. 457 şi fig. 1. O discuţie asupra acestui tip dP to
poare vezi la T. B�dPI', Un<'le topoare de aramă descoperite în nord-vestul Româ
n i ei, in Apulum, XI, 1973, pp. 703--709.
10 Cercetări AL. VULPE, V. EFTIMIE, V. URSACHI, 1963.
1 1 Vezi AL. VULPF:, op. cit., cu nota 2. Acelaşi topor publicat de VASI LE
URSACHI, in Cărpica; I . 1968, fig. 49/4 ca "un frumos topor de aramă descoperit
in stratul neolitic" (p. 173).
1 2 AL. VULPE, op. cit., p. 458.
1 3 M . RUSU, V. SPOIALA şi L. GALAMB, Săpăturilc arheologice de la
Oradea-Salca, in MatPriale, VIII, 1962, p. 163.
1 4 LASZLO FERENCZ, in Dolg. Cluj, V, 1914, 2, p. 299. Discuţia asupra da
tării şi tipologiei piesei la A l . Vulpe, op. cit., p. 460, în special nota 17.
1 5 IOAN ANDRIŢOIU, op. cit. pp. 37-44.
16 Hă b ă şe şti . Monografie arheologică, Bucureşti, 1954, fig. 17/5. Vezi infra.
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Singurele obiecte ce aparţin acestei epoci, descoperite aici sînt:
vîrful de lance (fig. 3/1) şi fragmentul ceramic amintit. Descoperit în
strat (S III), vîrful de lance are o formă zveltă, cu lungimea de 63 mm
şi lăţimea maximă de 26 mm ; grosimea, măsurată pe cele două muchii
longitudinale, este de 5 mm. Toate muchiile sînt zimţate, rezultat al
exfolierii în timpul cizelării. O faţă a piesei este plană, cealaltă uşor
arcuită (calapod).
Vîrfuri de lance slmilare, datate la finele neoliticului sau la înce
putul epocii bronzului se cunosc din numeroase descoperiri. Amintim
aici doar trei: pe cel de la Hăbăşeşti şi pe acela de la Gîrbovăţ, primul,
aşa cum am mai spus, cucutenian17, al doilea încadrat în mediu Noua.
Ceramica aflată în asociere cu acest exemplar este de tradiţie Monteoru,
databilă la finele veacului XIV şi în primele decenii ale veacului XIII18,
c�ea ce ar pleda, vorbind de această. categorie de piese (arme) pentru o
cj)ntihuitMe de 1a sfîrşitul neoliticului pînă· spre începutul epocii fierului.
In ·sprij inul acestei afirmaţii" vine ·şi vîrful de lance "de la Feldioara......:...
Braşov, găsit sigur în mediu Ariuşd19 (fig. 3/2).
Fragmentul ceramic, găsit şi el izolat şi în po·iţie secundară, nu
este de luat în considerare.
Toate trei piesele, deşi disparate, au fost găsite pe un loc unde
putea să existe. o locuire preistorică. Este deci de presupus ca ele să
nu fie singurele, în valul prjncipal sau în cele secundare ale întărlturii
putînd să mai existe şi altele. Fiecare din ele, în situaţia actuală, pot fi
apreciate ca prezenţe insolite, putînd fi vorba şi de rămînerea lor aici
în urma unui incident petrecut în timpul transportării spre cumpărător,
Pasul Bran fiind dintotdeauna un căutat drum comercial.
Aşadar, pentru datarea toporului de aramă cu braţele "în cruce"
(ne gîndim la o datare mai restrînsă) nu dispunem decît de un argument
indirect: asocierea vîrfului de lance de aici cu cel cucutenian pomenit
mai sus şi de un altul (mai) direct: asemănarea cu toporul de tip Ariuşd20•
Caracteristicile toporului, în primul rînd lipsa manşonului, pledează pen
tru încadrarea sa în cultura Cucuteni-Ariuşd, piesa acum în discuţie
îmbogăţind repertoriul sud-estului Transilvaniei cu încă un punct: Dru
mul Carului, "La Cetate" sau "Grădişte".

17
18

Ibidem.
A .C. FLORESCU, ŞT. RUGINA, D. VJCOVEANU, Aşezarea din epoca
bronzului de la Gîrbovăţ, î:1 Danubius, !, Galaţi, 1967, p. 75 şi urm. şi fig. B/4.
l!l F L ORE A COSTEA, Sondajul arhelogic de la Feldioara-Braşov, în Cumi
dava, IV, 1972, fig. 3/9.
20 Supra, nota 16.

UNE HACHE EN CU:EVRE Df'.:COUVERTt
A DRUMUL CARULUI
(DEP. DE BRAŞOV)
RESUME

L'auteur presente une hache en cuivre decouverte â l'occasion des
fouilles archaeologiques effectuees dans le camp romain de Drumul
Carului, dep. de Braşov. La piece appartient a la categorie des haches
aux bras disposes "en croix", de type Jaszladany, attestees dans l'eneo
litique (la culture Cucuteni-Ariuşd A).
Utilisee comme outil, lingot ou arme, la hache maintenant en
discussion enrichit le repertoire des objets en cuivre decouverts sur le
territoire du dep. de Braşov.
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VEGETAL
,
DEPUNERE DE CE'NUSG
MURUS CAESPITICiUS
PARAP�T LEMIJ CARBOI.JIZAi
TOPOR - LOC DESCOPER.IQ.E

Fig. 1. Drnmul Carului: la position de la hache en murus caespiticius.
Fig. 2. Fleches en pierre (1. Drumul Carului ; 2. Feldioara - Braşov).

Fig. 3.
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Drumul Carului: hache

en

cui vre

- dessin.
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CETAŢUIA DACICA DE LA TELIU
(JUD. BRAŞOV)
de ALEXANDRINA D. ALEXANDRESCU şi IOAN I. POP

In vederea lămuririi unor probleme legate de fortificaţiile de pă
mînt din Ţara Bîrsei, Muzeul Judeţean Braşov în colaborare cu Institu
tul de Arheologie din Bucureşti, a executat săpături la Teliu, acţiune
care s-a soldat cu rezultate importante pentru istoria acestor meleaguri.
Localitatea Teliu, situată în partea estică a bazinului Ţării Bîrsei,
in apropiere de trecătoarea ce duce spre Buzău, este cunoscută în lite
ratura arheologică prin descoperiri mai vechi şi mai noi.
Incă din a doua j umătate a secolului trecut au fost semnalate aici
două cetăţi de pămînt1• 1. Marţian publică o schiţă a lor, considerîndu-le
ca datînd din antichitate2• Mai tîrziu, W. Horwath:l publică şi el schiţe
ale cetăţilor plasîndu-le între aşa-zisele "Wallburgen" din Ţara Bîrsei.
Desigur, la cetatea despre care va fi vorba a făcut şi un sondaj, cac1
altfel nu ne putem explica faptul că între primul şi al doilea "Vor
burg" ar fi găsit lipitură de lut ars. Tot el presupunea că au fost con
struite de către slavi. Această atribuire a fost determinată fără îndoială
de tipul cetăţii pe care a denumit-o a II-a, care în vremea lui era numai
în mică parte distrusă, acum fiind total dispărută datorită lucrărilor ca
rierei de piatră exploatată cu mulţi ani în urmă.
In cele ce urmează se prezintă lucrările efectuate Ia Teliu în anii
1961 (secţiunile 1-IV)", 1963 (S V-XII)5 şi 1974 (S XIII).
După prealabile cercetări de suprafaţă, săpăturile s-au executat pe
botul de deal plantat cu răşinoase situat în partea nord-vestică a comu
nei la locul denumit de săteni "Cetate" sau "Cetăţea" (Cetatea I a lui
Horwath). Dealul are orientarea nord-sud şi prezintă pan-te abrupte către
vest, sud şi est (fig. 1'1; 4). Fortificaţia este de tipul "promontoriu ba
rat", fiind constituită din trei părţi distincte. Partea dinspre sud - un
platou de formă cvasitriunghiulară - lungă de 80-90 m şi cu o lăţime
1 I. M A RŢIAN, Repertoriu arlwo�ogic pentru Ardea�, Bistriţa, 1920, p. 39,
nr. 68 1 ; M. ROSKA, Repertorium, Cluj, 1942, p. 121, nr. 88.
2 I . MARŢIAN, Urme din războaiele r omanil o r cu dac ii , Cluj, 1921, p. 45
3 W. I-IORWATH, MBSM, 5, 1944, 1--t, p. 36-38 şi fig. 19-20.
4 DORIN POPESCU, SCIV, 13, 1962, 1, p. 208, nr. 59; idem, Dacia, N.S., 6,
Hl62, p. 521 , nr. 5'l.
5 DORIN P OPESCU, SCIV, 15, 1!!64, 4, p. 558, nr. 60; id l'm, Dacia, N.S. , 8,
Hl6-t, p. 393, nr. 60 ; i dem, Rev. Muzeelor, 2, 1965, 2, p. 183, nr. 38.

şi fig. 28.
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maximă de 45 m, este despărţită de cea de a doua prin val şi şanţ pe o
lăţime de 1 7-18 m. Partea a doua, de formă trapezoidală, lungă de
cea 75 m şi cu o lăţime maximă de cea 40 m esrte despărţită la rîndu-i de
cea de a tre.i a printr-un şanţ lat de 8-1 0 m. Partea a treia, cea mai
puţin întinsă, de formă aproximativ dreptunghiulară, lungă de cea 35 m
şi lată de maximum 20 m este despărţită de restul dealului printr-un
şanţ a cărui lăţime maximă este de 8 m.
Descrierea secţiunilor. Este de menţionat că prin trasarea secţiuni
lor I, XI şi XIII s-a urmărit cercetarea principalului şi ultimului şanţ
de apărare. Intr-o singură secţiune, XII, practicată pe o mică terasă
pe panta sudică aflată la cea 30 m mai j os decît principala parte o for
tificaţiei, nu s-au aflat urme materiale. De altfel aici, depunerea nu a
depăşit grosimea de 0,20 m.
tn S 1 (v. profil fig. 5/1 ; 3/1-2), de la sud la nord, depunerea de
piimînt galben este uniformă, urmîndu-i un prim val din pămînt gal
ben cu lentile de arsură mai mult sau mai puţin puternkă. La baza pă
mîntului galben, chiar în dreptul celui mai înalt punct se află o fîşie de
cărbune pe cea 1 m. Spre nord îi urmează un grup de pietre în neorîn
duială (fig. 3:3). Primului val de pămînt îi urmează un şanţ în umplu
tura căruia s-au găsit două fragmente ceramice. Urmează un al doilea
val, în a cărui umplutură se observă, în cîteva puncte, mici bucăţi de
cărbune. Urmează, în sfîrşit, şanţul mare la care pe panta sudică depu
nerea e formată doar din solul vegetal subţire, la fundul şanţului obser
vîndu-se o umplutură cu puncte mici de cărbune şi citeva fragmente
ceramice, suprapusă de o altă umplutură, care, spre nord, conţine pete
de arsură şi cărbune; chiar sub solul vegetal au apărut cîteva pietre
mici. Spre nord nu au mai apărut materiale. In partea sudică a secţiunii,
în interiorul cetăţuii, au apărut destul de numeroase fragmente ceramice.
La S XI (v. profil fig. 5/2) de la sud la nord, este de observat că
f:Ub stratul vegetal subţire urmează o depunere de sol galben-cenuşiu
deschis, cu puţine materiale, sub care depunerea este şi mai compactă,
mai închisă la culoare, spre cafeniu, conţinînd stîncă fărîmiţată ; după
aceasta, în punctul unde începe a se ridica primul val, cel dinspre sud,
urmează o lentilă de cărbune, pietre, pămînt ars, care continuă în um
plutura valului şi nu mai conţine cărbune. Sub lentilă, în dreptul celui
mai înalt punct al valului, depunerea, cu stîncă fărîmiţată, este gălbuie
cenuşie. La baza valului, în partea sudică s-a dat peste nrme de pămînt
înroşit şi cărbune - re::;turi din palisadă (?). In umplutura valului nu
s-au aflat materiale. La baza capătului nordic al valului şi în panta su
dică a "şanţului dintre valuri", s-a surprins o îngrămădire de pietre
mari (fig. 1 /2) care nu proveneau din stînca locală. In şanţul puţin adînc,
cu umplutură de pămînt galben-cenuşiu ceva mai deschis spre nord au
apărut doar cîteva cioburi. Valul al doilea - cel dinspre nord, s-a ridicat
peste un sol lutos, galben compact, pigmentat cu rocă roşcată; umplu
tura sa constă din pămînt gălbui amestecat cu stîncă sfărîmată scoasă
din şanţul mare. Umplutura acestuia, inclusiv solul vegetal, nu depă
�cşte 0,60 m; la baza solului vegetal au apărut trei fragmente ceramice
rnoderne; umplutura compactă de culoare galbenă prezintă la baza ei o
lentilă cu sol vegetal şi pietricele în care s-a aflat un mic obiect de
fier, probabil călcîi de lance (fig. 1 6/6).
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S XIII (v. profil fig. 5/3; 2 /1 -4 } a traversat numai valul. In partea
sudică şi în spatele pri mului val este săpat în st încă un şanţ foarte i n
gust şi puţin adînc a că rui umplutură , ca şi depunerea de sub val, este
pămîntul galben-ce nuşiu, mereu ceva mai compact la bază. Aici a apărut
o pană de pămînt negru cu pun cte de arsură, p este care era un g rup
de pietre aşezate imediat sub solul vegetal. La baza umpluturii valului
exista un strat consistent de cărbune care pe alocuri atingea grosimea
de 0, 1 0 m şi um plutură cu aspect de dărîmătură ce conţinea pămînt ars
şi bucăţi de gresie intens arsă. ln peretele estic al secţiunii se observă
o lentilă cu puţine pietre. Şanţul dintre valuri conţine pe fund cîteva
bucăţi mai mari de gresie nearsă, spre sud umplutura constînd mai al es
din stîncă sfărîmată cu slabe urme de arsură, iar s pre nord consta din
sol cenuşiu-negru cu puncte de pămînt ars. Al doilea val are ca umplu
tură de punerea obişnuită galben-cenuşie, com pactă la bază , avînd spre
nord o lentilă de stîncă sfărîmată. In sec ţiune s-au aflat foarte puţine
fragmente ceramice.
In S II (v. profil fig. 6/1 ) sub solul vegetal urmează pămîntul ga l
ben care la înce putul pantei devine roşcat; sub acesta pe o por ţiune de
cîţiva metri, pe platou, există o depunere mai groasă de sol galben-roş 
c at cu arsură mai mult sau mai puţin consistentă ; urmează iarăşi sol
gălbui care conţine materiale Schneckenberg; îi succede o depunere ga l
ben -verzuie deasupra stîncii lipsită de materiale şi care în pantă trece
în galbenul obi şnuit. La inceputul pan tei apare şi o mică lentilă cu pă 
mînt înnegrit. In dreptul terasei lată de aprox. 5 m a pare o lentilă de
arsură cu pămînt şi pietre de c ea 3 m lungime şi cu grosime de c ea
(}, 3 0 m (fig. 3 /4), sub care u rmează, ca şi mai la vale, sol galben cu
pietriş şi pietre pînă in capătul secţiunii unde panta este foarte lină şi
unde solul galben conţine iarăşi materiale Schneckenberg. P e platou, în
capătul estic al secţiunii, pe o porţiune de 2 m şi la adîncimea de 0, 3 0 m
au ieşit la iveală mai multe pietre mari fără a fi dis puse orînduit, a l
căror rost va f i fost de a întări marginea pantei. Aici au a părut porţiuni
de pămînt ars, cărbune, bucă ţele de li pitură, toate însă nu suficient de
consistente pentru a permite vreo interpretare. Pe pantă s-au aflat frag
mente ceramice dacice în solul galben la 0, 2 0 m adincime, sub care pe
la O, 70-0, 9 0 m au apărut din nou materiale Schneckenberg.

S VII (v. profil fig. 6/3) pe platou, prezintă sub solul vegetal foarte
subţire un pămînt galben lutos in care a fost puţină ceramică. La înce
putul pantei se constată o in grămădire de pietre mari (fig. 1 /3), apoi
pămînt ars, iar mai j os pe pantă , cenuşă ; pe pantă solul galben prezintă
nuanţe de cenuşiu, pe alocuri mai roşcat conţinînd bucăţele de lut ars
sau de cărbune. Depunerea lutoas ă gălbuie care pe platou abia ajun ge
la 0, 3 5 m grosime, in pantă depăşeşte 0,4 0 m ; in j osul pantei la bază,
conţinutul de stîncă fărimiţată este mare. Chiar în capătul secţiunii pare
a se contura o mică terasă unde depunerea atinge grosimea maximă, dar
unde unicul fragment ceramic s-a aflat la ad incimea de 0, 3 0 m. Este
secţiunea care a dat cele mai multe materiale ceramice, aflate indeosebi
între m 1 3 şi 23, adică s pre marginea platoului şi la începutul pantei.
In partea mai abruptă a p a ntei, pietrele şi arsura sint probab il a lune
eate de sus.
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In S VI (v. profil fig. 6/ 4) sub solul vegetal, depunerea subţire de
culoare cenuşie-gălbuie conţine multe pietricele, iar stînca se vede pe
alocuri la suprafaţă. Depunerea conţine multe materiale mai ales pe
pantă şi în capătul estic. Evident, pe pantă depunerea se îngroaşă, în
unele porţiuni depăşind 0,80 m şi peste tot la bază conţine stîncă deza
gregată. La începutul pantei s-a dat peste mai mulţi bolovani în ne
orînduială şi peste material ceramic abundent. Poate că şi aici pietrele
mari vor fi alunecat de pe marginea platoului.
S V a dat foarte puţine materiale. Incepind de la adîncimea de
0, 1 0 m sub solul vegetal s-au aflat doar cîteva fragmente ceramice. De
punerea de pămînt gălbui cu multe pietricele, numai pe alocuri atinge
grosimea de 0,30 m, stînca fiind aproape de suprafaţă.
S X (v. profil fig. 6/2) a fost amplasată în partea estică a tronso
nului mijlociu al fortificaţiei. Depunerea de culoare gălbuie lutoasă, nu
depăşeşte 0,35 m pe platou, iar în panta uşoară unde apar şi două len
tile de arsură şi bulgări de lut ars, atinge 0,60 m. Puţinele materiale,
d-escoperite mai ales în pantă, aparţin culturii Schneckenberg.
S VIII trasată în partea vestică a aceluiaşi tronson, în pantă uşoară,
conţine o depunere de pămînt galben cu pietriş de nuanţă mai închisă
spre capătul vestic, unde apar şi pietre mari; depunerea nu depăşeşte
0,40 m grosime. Doar în capătul estic s-au aflat mai multe fragmente
ceramice.
S III este amplasată în partea nordică a aceluiaşi tronson mijlociu,
traversînd şi cel de al doilea şanţ de apărare. In partea sudică şi în
apropierea şanţului se remarcă prezenţa multor bulgări negricioşi de
pămînt zgurificat. Nu s-a păstrat nimic dintr-un eventual val din spa
tele şanţului, dar bulgării amintiţi ar putea constitui rămăşiţe ale aces
tuia. După cum era de aşteptat, în partea nordică a secţiunii nu s-au
găsit materiale, iar în cea sudică s-au aflat doar puţine fragmente cera
mice, mai mult dacice. Tot din această parte a secţiunii mai provin un
văscior neolitic, un fragment Schneckenberg şi două mici fragmente de
văscior Wietenberg.
S IX (v. profil fig. 7/1 ) a traversat tronsonul nordic al cetăţuii. In
partea centrală a secţiunii depunerea de cea 0,40 m constă din pămînt
gălbui lutos cu foarte multe pietre mari şi stîncă dezagregată ; aici lip
sesc urmele de cultură materială. Pe panta estică depunerea este mai
prăfoasă, cu multe pietricele şi puţine pietre mari, grosimea variind
între 0,20-0,40 m ; spre acest capăt, din cauza pămîntului ars, depu
nerea devine mai roşcată ; tot aici s-au găsit bulgări de pămînt ars şi
cîteva fragmente ceramice dacice. In partea de vest a secţiunii, depu
tlerea spre bază are o nuanţă mai închisă conţinînd puţine pietre; spre
capătul acesta au apărut mai multe fragmente ceramice Schneckenberg.
.S IV (v. profil fig. 7/2) trasată în partea nordică a primului tronson,
a traversat primul şi cel ·mai mic şanţ de apărare, care pare să fi fost
d.ublat de un mic val ; herma dintre acestea, lată de cea 1,50 m, nu se
ma.i păstrează, dar pe aprox. 2 rn in interiar depunerea de pămînt de
cea 0,40 m grosime este puternic înroşită ; de altfel acelaşi pămînt ars
s� aflli. Şi în umplutura şanţului. Spre sud, depunerea de sol înroşit trece
in galben. Nici îr1 această zonă nu s-au găsit decît cîteva fragmente ce
ramice.
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In ceea ce priveşte materialul faunistic, puţine resturi osteologice,
unele cu urme de arsură, au ieşit la iveală în secţiunile VII, VIII, IX,
XIII la adîncimile de 0,40-0,50 m de la suprafaţa actualăG.
In urma săpăturilor s-a constatat că fortificaţia de la Teliu este o
cetăţuie dacică, al cărei ultim punct de rezistenţă era în partea sudică.
Pentru a se aj unge aici trebuiau trecute mai întîi primele două şanţuri
de apărare7 - ceva mai puţin impresionante ca dimensiuni - după
care urma un al treilea, mai adînc şi mai lat, în spatele căruia se aflau
cele două valuri, evident cu încă un mic şanţ între eleR. După trecerea
şanţului mare urma un val care se păstrează pe mică înălţime, constituit
elin pămînt lutos cenuşiu-gălbui cu lentile mari de stîncă dezagregată
scoasă la săparea şanţului. Cel de al doilea val, păstrat pe alocuri pe
1 ,20 m înălţime, avea în compunere pămînt galben-cenuşiu de diferite
nuanţe aşa cum a apărut în toate secţiunile, nelipsind nici aici unele
porţiuni, în special la bază, cu conţinut de stîncă dezagregată. Tot aici
apar însă şi îngrămădiri mai mari sau mai mici de bolovani alunecaţi
în şanţul creat între cele două valuri, dar şi imediat în spatele înălţimii
maxime a valului. Pe o mare parte din umplutura acestui val, pămîntul
este puternic înroşit, parţial apărînd şi un strat subţire cu bucăţi de
cărbune. Arsură mai multă şi mai intensă apare în zona dinspre interior
a valului. Oricum, un puternic incendiu a lăsat urme mai ales la această
ultimii barieră, după cum lăsase şi în nord la primul şanţ de apărare
al că1·ui pămînt de umplutură este de asemenea puternic înroşit.
In general în toate cele trei tronsoane ale cetăţuii de la Teliu avem
de-a face cu o depunere subţire de pămînt gălbui-cenuşiu de 0,200,35 m grosime care doar pe alocuri pe platou atinge 0,50 m. Evident,
pe pante sînt porţiuni unde se ajunge chiar şi la 0,70-0,80 m grosime.
Maj oritatea materialelor descoperite o formează ceramica, frecven
El cu deosebire în secţiunile din partea nordică şi estică a cetăţuii pro
priu-zise şi numai aprox. 1 0% în afară, ceea ce este şi firesc.
Înainte de a discuta pe scurt materialele ieşite la iveală, mai amin
tim că în nici una din secţiuni nu s-a întîlnit vreun complex de locuire,
iar cantitatea de materiale apărute nu este mare.
Ceramica aparţ.ine celor două categorii obişnuite, lucrată cu mîna
(fig. 9/1-16; 1 0/1-12; 1 1 /1-10; 1 2; 1 3/1-10) şi la roată (fig. 1 3/
1 1 - 1 7 ; 1 4/1-25 ; 1 5/1-1 1), aceasta din urmă în proporţie mult mai
mică.
6 Resturi sfărîmate de m a x i la re ale unui cal în vîrstă de cea 5 ani, frag
m<'nt ele epifiză superioară ele la un metacarp de ca l , fragment de epifiză infe
rioari"l a unei tibii ele bour abia matur, resturi sfărîmate de maxilar inferior de
vită t î nără de cea 18 luni, fragment de 0pifiză inferioară a unui humerus ele ovi
cap r in. Determinările au fost efectuate de dr. Sergiu Haimovi9 de la Facultatea
de b i ol ogie a Universităţii .,Al. I. C uza din Iaşi.
7 Di n profilul publicat de Horwath, op. cit., fig. 19, reiese că şi pr imele
două şanţuri au fost dublate de valuri, ceea ce ar fi normal, măcar pentru depu
nerea pămîntului scos din şanţ.
8 M. 1\fACREA şi l. GLODARIU, Aşezarea dacică de l a Arpaşu d e Sus,
B u cu reş ti 1976, p. 13 se pomeaeşte de un şanţ interior valului ; ar putea fi o si
tuaţie asemănătoare celei d e l a Teliu; v. şi 1. GLODARIU, Cumidava, VIII, 19741975, p. 25.
"
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Ca obiecte din lut ars pot fi. citate doar cîteva fragmente de stre
curători (fig. 16/1-3), o rondelă (fig. 1 6/4), iar din fier cîteva piese rău
păstrate (fig. 1 6/6-9).
Olăria se poate încadra în mare în faza numită "clasică" a ceramicii
dacice, databilă în secolele 1 î.e.n. - 1 e.n. Ţinînd seama de cantitatea
mică de materiale, fapt determinat probabil şi de caracterul temporar
al fortificaţiei, perioada de încadrare a materialelor poate fi restrînsă.
Prezenţa în cadrul ceramicii la roată a unor fragmente de imitaţii de
kantharoi (fig. 1 3/ 1 6-17) şi a unor străchini de mici dimensiuni cu
partea superioară scundă şi cu prag la trecerea spre cea inferioară (fig.
14/10), dacă nu cumva este vorba de un capac, ar indica mai degrabă
secolul I e.n. O durată mai scurtă a cetăţuii poate fi indicată şi prin lipsa
unor complexe de locuire obişnuite. De altfel, viaţa va fi fost destul de
dificilă din cauza lipsei de apă ce trebuia adusă tocmai din vale.
Pentru cunoaşterea trecutului Ţării Bîrsei, cetăţuia de la Teliu
este importantă prin faptul că reprezintă prima cetăţuie dacică de aici,
cercetată prin săpături. Această cetăţuie cu greu se poate asemui cu al
tele situate mai aproape sau mai departe. Ca tip poate fi apropiată de
cea de la Arpaşu de Sus9, dar acolo e vorba de o aşezare fortificată ;
poate fi cumva comparată şi cu alte cetăţui din sud-estul Transilvaniei10
dar acolo în mai multe cazuri apar ziduri din piatră legată cu pămînt
fOaU chiar asemenea incinte. Or, cele cîteva îngrămădiri de pietre mari
întîlnite în cîteva puncte pe cetate, nu par a proveni de la vreo astfel
de construcţie.
La Teliu avem de-a face deci cu o cetăţuie apărată prin şanţuri
şi val sau mai degrabă valuri, ale căror resturi nu sînt prea bine păstrate.
Urmele puternice de arsură şi cărbune de la ultimul punct de rezistenţă
reprezentat de şanţul şi valul mare şi dublu, ar indica prezenţa unei
palisade, cee:1 ce pare şi firesc la efortul depus pentru realizarea for
tificaţiei, fapt ce apropie iarăşi cetăţuia de aşezarea fortificată de la
Arpaşu de Sus, căreia în a doua fază a sa i s-a adăugat şi palisada11•
Fără îndoială că dacă aşezarea propriu-zisă nu pare a fi fost pla
sată sus pe "Cetate", trebuie să presupunem că undeva în vale pe ac
tualul teritoriu al comunei Teliu sau, mai degrabă, la ieşirea văii înspre
cîmpie să fi existat aşezarea civilă. De altminteri, din locuri neprecizate,
dar de pe teritoriul comunei se cunoaşte ceramică dacică (fig. 1 7/ 1-6)12
ca şi un tezaur de monede din Dyrrhachium13• Această din urmă desco
perire ar putea indica existenţa aşezării în secolul 1 î.e.n., fapt foarte
firesc dat fiind că se cunosc în Ţara Bîrsei mai multe aşezări deschise
dacice databile în secolele 1 î.e.n. - 1 e.n.
9

I. GLODARIU, op. cit., p. 23 şi urm.
ZOLTAN SZEKELY, Cumidava, I I I , 1969, p. 99 şi urm . ; idem Cumiclava,
XII-I, 1979-1980, p. 23 şi urm.
Il I. GLODARIU, op. cit., p. 2�.
1 2 ln
depozitul arheologic nl Muzeului Judeţean Braşov există un lot de
fl'agmente ceramice dacice provenind din săp ătur i executate in anul 1909 de către•
W. Jekelius, la Te!iu (Tartlau-Kreuzburg), fără precizări asupra locului descoperirii.
13 B. MITREA, SCIV, 12, 1961, 1, p. 147, nr. 12; idem, Dacia, N.S., 5, 1961,
p. 586, nr. 12.
10
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La un moment dat s-a simţit nevQia ridicării fortificaţiei. Se pune
problema cînd a fost necesarâ o asemenea acţiune .care pretindea uneia
sau mai multor comunităţi o cantitate apreciabilă de efort. Se pare că
mai curînd în secolul 1 e.n. unele evenimente ar fi putut determina ridi
carea de cetăţi. Două ar fi aceste evenimente şi .anume tulburări prea
puţin cunoscute dar !!are ar fi dus la îngroparea tezaurelor de la Au
gustin şi Fotoş14 cu ultimele monede de la Tiberius şi respectiv Caligula
sau oele ele la Sf. Gheorghe sau Săcele 1j cu ultimele emisiuni Vespasia
nus sau Titus. Oricum, mai degrabă am putea socoti că în urma acestor
eventuale tulburări s-a ridicat cetatea al cărei sfîrşit s-a petrecut foarte
probabil în timpul celui de al doilea război dacic.
Pe acelaşi loc cu cetăţuia dacică, în diverse puncte, s-au aflat ur
mele unei aşezări a culturii Schneckenberg; mai consistente au fost aces
tea în secţiunile I X (jumătatea vestică), X şi mai ales în panta şi pe
mica terasă traversată de secţiunea II. Materialele descoperite constau
in special din ceramică (fig. 19-20).
Urme răzleţe din diferite -epoci s-au aflat de asemenea în cursul
săpăturilor, fără ca acestea să poată atesta o locuire. Est-e cazul unui
vas-miniatură neolitic (fig. 18) sau a cîtorva fragmente ceramice marcînd
trecerea spre epoca bronzului ca micul fragment de buză cu decor de
şnur (fig. 2 1 /1) sau cel ce conţine în pastă scoică pisa1ă (fig. 21/2 ) Tot
aşa s-au mai aflat cîteva fragment-e 'Monteoru II (fig. 21-/4-6), Wieten
berg (fig. 21/7-9) ca şi din prjma epocă a fierului (fig. 21/10; 22/1-2);
de remarcat că unul din fragmentele Monteoru II (fig. 21/ 6) a fost găsit
împreună cu un fragment ceramic Wietenberg (fig. 21/7).
O menţiune deosebită merită fragmentul ceramic feudal timpuriu
(fig. 23) care poate este unicul rest de la cetatea aflată cîndva in ime
diata apropiere, azi dispărută cu totul.
.

H M.

I. JaERClU, Apulum, 1, 1939-1942, p. 110 şi urm.; 'B. MI
Materiale, 2, .1956, !P· •645 şi urm.
AVSL, 13, 1876, 2-3, p. 224 ; M. ROSKA, op. cit., p. 109, nr. 65.
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DIE DAKISCHE BURG VON TELIU
(KREIS BRAŞOV)
ZUSAMMENF ASSUNG

Im Burzenland ist die erste aufgrund von archăologischen Aus
gr abu ngen untersuchte dakische Burg diejenige von Teliu. Diese n ordsildlich orientierte, auf einer Bergnase befindliche Festung weist im
Westen, Silden und Osten steile Abhănge auf (Abb. 1). Sie besteht aus
drci verschiedenen, von dem Zugangssattel
und voneinander durch
Schutzgrăben getrennten Teilen, unter denen der sildliche der wich
tigste war. Um zu diesem zu gelangen, musste man zunăchst die beiden
ersten Schutzgrăben ilberqueren, sodann
den tiefsten und breitesten,
durch zwei Verteidigungswălle verstărkten dritten Graben. Deutlich er
kennbare Brandspuren wurden am ersten, vor allem aher am dritten
Graben festgestellt. Die Funde in der eher spărlichen Kulturablagerung
bestanden hauptsăchlich aus Keramikbruchstilcken.
Diese wurden in
erster Reihe in der eigentlichen Burg, und zwar im Nord- und Sild
absc:hnitt freigelegt, in den beiden Vorburgen j edoch, verstăndlicher
weise, in geringerem Masse.
Es gab nur wenige Materialreste, weder Herdstellen noch andere
Res t e von Wohnbauten wurden aufgefunden. In d er Keramik herrscht
die von Hand angefertigte vor, die im allgemeinen der sogenannten
"klassischen" Peri ode der dakischen Keramik zugerechnet werden kann,
d.h. der Zeit vom l.Jh.v.u.Z. bis zum l.Jh.u.Z. (Abb. 9-1 5). Da es sich
jeJ.och um eine kleine Materialmenge handelt, die, wie anzunehmen, auf
die F unkti on der Festung als Zufluchtsstătte zurilckzufilhren ist, konnte
di e Datierung eingeschrănkt werden, da in der scheibengedrehten Ke
ramik das Vorhandensein einiger Kantharoi-Nachahmungen (Abb. 1 3/
16-17) und einer bestimmten Art von Tonschilssekhen (Abb. 14/10) eher
auf das l.Jh.u.Z. hinweist. Ein weiterer Grund filr die zeitliche Ein
sch răn kung wăre auch das Fehlen eigentlicher Wohnkomplexe, das da
durch erklărbar ist, dass es oben kein Wasser gab und infolgedessen
das notwendige Nass milhselig hinaufgeschafft werden musste.
Von einer Siedling auf der Anhohe kann man also nicht sprechen,
diese ist irgendwo im Tal zu suchen. Es ist anzunehmen, dass sich die
2
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Bewohner einer ader auch mehrerer Talsiedlungen, wiederholter Unru
hen wegen, genătigt sahen, auf der Bergnase eine Schutzfestung zu er
richten. Solche Unruhen veranlassten auch das Vergraben der Miinz
schătze, und zwar sowohl derj eniger von Fotoş und Augustin als auch
derjeniger von Sf. Gheorghe oder Săcele, mit den letzten Miinzprăgun
gen aus der Zeit des Tiberius und Caligula, bzw. des Vespasianus und
Titus. Die genannten Unruhen waren wahrscheinlich der eigentliche
Anlass zur Errichtung einer Festung gegen die rămischen Angreifer,
obwohl eine Erdburg schwerlich dem Ansturm standhalten konnte, und
dieses hăchstwahrscheinlich wăhrend des zweiten dakischen Krieges.
An der gleichen Stelle fand man verhăltnismăssig zahlreiche Dber
reste einer Siedlung der Schneckenbergkultur (Abb. 1 9-20). Vereinzelt
wurden auch Dberreste aus cler Jungsteinzeit aufgefunden (Abb. 1 8),
ebenso aus der spăteren Bronzezeit (Abb. 21), vom Beginn der Eisen
zeit (Abb. 22), ferner ein Keramikbruchstiicl:: aus dem friihen Mittelalter
(Abb. 23).
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1. Tcliu. 1. Dealu l cl'lăţuii văzut di:1s:1rc gar.:i; 2. I.v::rămădire de pietre elin
faţa buzei platoului cetăţuii (S XI); 3. Jngrămădire de pi c t r sub pantu
tcrasată (S V 1 l ).

Abb. 1. Teliu. 1. Der Burgberg, vom Bahnhof aus geschcn; 2. Steinansammlung
vor dem Bergplateau (S XI); 3. Steinansammlung untcr dem Terrassenabhang
(S VII).

20

ALEXANDRINA ALEXANDRESCU, IOAN 1. POP

Fig. 2. Aspecte din timpul săpăturilor (S XIII ) ; 1. Vedere spre capătul nordic ;
2-4. Vederi spre capătul sudic.
Abb. 2. Ausgrabungsarbeiten (S XIII): 1. Nordseite ; 2-4. SUdseite.
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Fig. 3. 1-2. Vedere dinspre capătul nordic a S I ; 3. bgrămădire de pietre (S I ) ;
4 . lngrămădire d e pietre p e platou ( S II).
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Abb. 3. 1-2. S I von Norden aus gesehen ; 3. Steinhaufen (S I ) ; 4. Steinhaufen

auf der Anhohe (S Il).
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Fig. 9. 1-16, ceramică dacică lucrată cu mina.
Abb. 9. 1-16, handgearbeitete dakische Keramik.
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1

7

Fig.

10. 1-12, ceramică dacică lucrată cu mina.

Abb. 10. 1-1 2, handgearbeitctc dakische Keramik.
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Fig. 11 1-10, ceramică dacică lucrată cu

mîna.

Abb. 11. 1-10, handgearbeitete dakische Keramik.
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AblJ. L'. Brut·hsti'tck t'i;1L"i li<l:lclgc•;Jrlwitl'lPn clakisclwn Kru.�s.

I.

POP
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7

1

Fig.

1:�. 1-10,

ceramică dacică

lucrată

cu mîna;

11-17, ccrnmică dacic;l lucrată

ln roată.
Abb. 13. 1-10, handgcarbcitPte dakische Kl'ramik; 11-17, scheibcngeclrehte
dakische Keramik.
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Fig. H. 1-25, ceramică dacică lucrată la roată.

Abb. 14. 1-25, scheibengedrehte dakische Keramik.
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5

I·'ig. 15. 1-11, ceramică dacică lucrctti'l la matii.

Abb. 15. 1-11, schcibengcclrehte clakisclle Keramik.
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3
5
4

6

7

8

Fig. 16. Materiale cli:1 lut ars (1-4), piatră (5), fier (6-9).
Abb. 16. Gegenstănde aus gebranntem Ton

(1-4), Stein (5), Eisen (6-9).
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5

Fig. 17. Cl'l'amidl clacic·li lucJ·ată cu mîna (1-!J) �i la roată (G).

Abb. 17. Hanc\gearbeitete (1-5)

unei scheibe:tgedrchte (G)

clakischc Keramik.
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Fig. 19. 1-10. lor\i ck va�c. cultura Schncckc:-�berg.
Abb. 19. 1-10, I1c:1kcl versc!Jieclcncr Gcfiisse -Schncckc:1bergkullur.
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Fig. 20. 1 - 1 0 fragmente cera mice, cultura Schnecke!'lberg.
Abb. 20. 1-10, Keramikbruchstikke -Schneckenbcrgkultur.
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Fig. 22. 1 -2, ceramică din prima epocă a fierului.
Abb. 22. 1-2, Keramik aus der Irilhen Eisenzeit.

Fig. 23. Fragment cera m i c fPuclal t i m p u r i u .

•

\bb. 2 3 . K c r < � m i k hruchstilck aus clcm Iri:thcn Feucl<tlismus.

CERCETARILE ARHEOLOGICE DE LA RIŞNOV-CETATE
(CAMPANIILE DIN ANII 1971-1980)
de FLOREA COSTEA

începute în vara anului 1970, cercetările arheologice de la Rîşnov
Cetate, efectuate atunci sub îndrumarea acad. Constantin Daicoviciu,
au fost reluate, cu intermitenţe, în anii 1 9 7 1 , 1 972, 1 973, 1976 şi 19801.
Publicarea lor parţială� şi imposibilitatea de a publica separat campa
niile anuale, ne determină acum a înmănunchia, succint, rezultatele să
păturilor din anii amintiţP.
1 9 7 1 . S-a continuat săparea în adîncime a L 1 din S VI. Au fost
descoperite fragmente ceramice dacice, modelate cu mîna sau la roată.
Săparea s-a început de la -0,60 m faţă de nivelul superior al rocii în
care este adîncită locuinţa. S-au recoltat părţi de fructieră şi alte tipuri
de vase modelate la roată, un prîsnel etc. Ceramica modelată cu mîna
este mai numeroasă şi mai bogat decorată decît cea din nivelul superior.
La -0, 75 m, în partea sudică a L 1 se află o aglomerare de pietre cal
caroase ce împart suprafaţa acestui complex în două sectoare, unul du
blul celuilalt. Pietrele nu pot să aparţină bordeiului ci trebuie să fie că
zute sau aruncate intenţionat aici în urma primei locuiri dacice. Locuinţa
se adînceşte pînă la 0,95 m faţă de nivelul superior al rocii. Podeaua este
orizontală, aşa cum a rezultat din îndreptarea conglomeratului şi aco
perită cu un strat de lut făţuit, gros de 3 cm, lut ce are în amestec
cioburi dacice sau din epoca bronzului". S-au reperat trei gropi de par,
cu diametrele de 23, 25 şi 31 cm, adînci de 33, 43 şi 5 1 cm. Din ultima
groapă, sub o lespede, au fost recuperate două fragmente ceramice negri
c i oase. Poate să fie vorba de o reparare a locuinţei şi ele să aparţină
pt·i m ei faze. Intrarea se făcea dinspre sud, unde se vede un mic " chei "
tă iat în rocă. Locuinţa este circulară, uşor neregulată, cu "diametru}"
m a x i m de 4,40 m.
1 Pri m e'!<' l'ragnwnte cpra m i cc, g[t � i tP în turnul pătrat, mPd ieval, nP-aU fost
�< ' l l l a<t l atl' ele G h . N a c u eli:! Rîşnov.

2 F I ,OR8A COSTF:A, A şl'zarea dacică de la Rişnov, in Cumidava, IV, 1970,
p p . 1 7- I B ; i cl <• m , Dacii în Tara Hîrsei, in A l u t a , 1 974-1 975, p. 18 şi urm. şi pl. Ia,
r h; 1 01\N 1 . POP. Săpături arheo[oqicl' .., fef"tunte ck Muzf"u[ .Judl'ţcan Bra.� ov i11

rulU ' 1 9 7 1 , î a Cumiclava, V, 1 <1 7 1 , p . 81il � i u r m .
:l

Pn'Z<':1tul m a tr r i <i l < 1 fost �ust. i a u t L t C'<'<l el <'
p r i v i n d <'<'IT<'t[tri l <• < l r l H'olog i c<', Bra�ov, 1 9 8 1 .

;1

XV - ; 1

SC'siu:w a ;1ual;!

df'

4 I O . \ N GLODA R I U , A�czări clacir'c .�i daca-ro m a n e l a Slimnic, Bucureşti,
I 'IB l , p. 2<) �i fig. 6-7.
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Concomitent s-au înlăturat aluviunile aj unse între campanii în L 2.
S-a continuat ş i săparea L 3, fapt ce a dus la degajarea unui c omplex
din care în S VI s-a surprins un contur semicircular, la adîncimea de
0,69 cm. De aici pînă la -0,93 m se aflau bolovani calcaroşi, amestecaţi
cu cărbune de lemn şi ceramică fragmentară. In marginea gropii, la
-1,02 m, un obiect din fier, trapezoidal, cu doi pedunculi. Corodarea
completă nu a împiedicat determinarea formei : este vorba de o pafta
dadeA. Curăţarea atentă a pietrelor amintite a dus la dezvelirea unui
cuptor cu pietrar'•. Lîngă pi etre, la uşa cuptorului, o rîşniţă rotativă,
fragmentară, din tuf. Unele fragmente ceramice modelate cu mîna con
ţi n resturi ali mentare calcinate. Cuptorul funcţiona sub un acoperiş asi
gurat de un schel et de lemn cu trei stîlpi (patru ? : o groapă de par nu
s-a reperat). Astfel, încăpcrea pe care în anul precedent o notasem L 3,
s-a dovedit a fi un complex închis în care funcţiona cuptorul {faptul
este evident, spaţiul adiacent acestuia nepermiţînd şi locuirea în peri
metrul său). Ceramica dacică modelată cu mîna şi rîşniţa nu lasă nici
Lin dubiu asupra atribuirii lui · pe seama dacilor. Dimensiunile "bucătă
riei " : coarda arcului (distanţa între gropile de par de lîngă malul sec. ţiunii) = 3,70 m ; profunzimea (distanţa dintre stîlpul median şi coardă)
= 2,50 m ; adîncimea faţă de solul antic = 0,50 m. Fiind aproape lipit de
L 1 am considerat că îi aparţine acesteia.
· La fel de mică pentru a putea fi o locuinţă este ş i groapa {dezvelită
parţial în 1 970 şi notată provizoriu L 5) cu semiaxa mare de 1 , 68 m şi
semiaxa mică de 1 , 60 m . Conţinea ceramică foarte rulată, piciorul unei
ft;uctiere, un fragment de rîşniţ;ă din tuf vulcanic şi un "miez " de la
un topor de piatră perforat.
1 972, aprilie
Mai întîi s-au curăţat toate complexele amintite mai sus de depu
nerile din timpul iernii, aceasta cu scopul de a oferi vizitatorilor com
plexului muzeal din cetate posibilitatea de a vedea pe viu o serie de
mărturii privind modul de construcţie al locuinţelor şi gropilor de pro
vizii d acice. Preci zăm că nu există pericolul de deteriorare, ele fiind
săpate in roca nativă.
S-a trecut apoi la deschiderea de noi secţiuni şi casete. Dat fiind
intere3ul tre : i t de prezumtiva densitate a complexelor de3crise mai
sus, · accentul s-a pus pe zona lor, unde s-au deschis două casete (A şi B).
Degaj area casetei · A a dus la descoperirea de fragmente ceramice din
epoca bror. ului (cultura Schne::kenberg), un fund de strachină dacică
modelaiă cu roata şi dou[l fragmente de topoare de piatră, dintre care
unul cu caneluri transversale. Intre m 3 a şi 2 b a fost degaj at un cup
tor cu calotă, din pămînt vitriiicat, uşor ovalizat, cu semiaxa mare nord
sud. Vatra este făţuită, aplicată pe un pat de pietre calcaroase, spre sud
(pentru a se obţine un plr.n orizontal), în rest l utul fiind aşezat direct pe
roca nativă, şi ea amenaj ată în prealabil. Înălţimea pereţilor păstraţi osci
lează între 1 5 şi 30 cm, peste ei şi în interiorul lor aflîndu-se calota pră
buşită. Atit în pasta din care a fost construit, cît şi împrejurul cuptoru
l u i , se găsesc fragmente ceramice Schneckenberg. În depunerile dintre
fragmentele de calotă se află multe cioburi dacice de la vase de ambele
categorii şi un gît de amforă romană., roşie. După înlăturarea depunerilor
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şi a dărîmăturilor s-au putut stabili dimensiunile exacte . şi forma. Su
prafaţa pe care s-au răspîndit cărbuni, cenuşă şi părţi din calotă repre
zintă un oval cu semiaxa mare de 1,70 m şi semiaxa mică de 1,60 m.
După înclinarea bazei peretelui păstrat şi a cantităţii de calotă căzută
se poate aprecia că înălţimea cuptorului nu depăşea 80-85 cm. Grosi
mea pereţilor oscilează între 1 0 şi 1 5 cm. Vatra este vitrificată pe o
grosime de 3-5 cm, sub ea pămîntul fiind înroşit pe alţi 1 2-1 8 cm.
Gura cuptorului se afla în j osul pantei, spre est. Neîndoielnic dacic, cup
torul poate fi datat fie în epoca clasică, fie în vremea stăpînirii romane
în Dacia (vezi fragmentul de amforă romană).
In paralel s-a cercetat caseta B, lîngă L 1 din campaniile prece
dente. In caroul 7 a-7 b s-au d escoperit două piese deosebite : la adîn
cimea de 0,80 m o figurină zoomorfă · reprezentînd un vultur. Are ari
pile semideschise, în unghiuri diferite. Penajul este marcat prin incizii
unghiulare. Lipseşte capul, despre care însă se poate spune că era redat
cu multă atenţie şi artă, avînd în vedere triunghiul în V care marchează
gîtul. Picioarele (parţial rupte) erau şi ele semiîntinse. Piesa este lucrată
din. lut cu paiete de mică, arsă reductiv, culoarea castanie-închisă. Spa
tele figurinei păstrează urme de aplicare pe un vas, ceea ce ne deter
mină să credem că piesa era de fapt un element decorativ, poate chiar
multiplicat·; .
Lîngă acvilă se afla o jumătate dintr-o perlă din pastă, alb-verzuie,
irizată, cu profile uşor torsionate. Perforaţie longitudinală. In restul ca
setei B - ceramică Schneckenberg în amestec olări e dacică de ambele
categorii, cu decorul cunoscut. Tipuri : fructiere. strecurători, ulcior, un
fragment de rîşniţă din piatră. La -0,60 m fată de actualul nivel de
călcare se află un strat de bolovani calcaroşi, care lămuresc rostul celor
descoperiti în locuinţa 1 din anul 1 970 : şi unii şi alţii provin de la un
zid mai tîrziu, feudal. Intre - 1 -1 ,25 m se află un strat de bolovani
amestecaţi cu cărbune de lemn şi ceramică dacică. La -1,20 m un vas
fragmentar, friabil şi două vîrfuri de săgeţi, din care unul cu aripioare,
ambele puternic oxid ate, cu conuri de fixare. La limita dintre L 1 şi locuinţa cu podea de lut se află o groapă cilindrică, cu diametru! de 40 cm,
în care s-au descoperit fragmente ceramice şi un prîsnel. Dintre cele
lalte materiale este de semnalat un fragment de oală din sec. VI-VII.
Tot aici, pe podeaua de lut, un fragment de rîşniţă de mînă. De fapt
din podeaua de lut nu se mai păstra in situ decît circa 1/2 mp, restul
fiind compromis de amenaj ările cerute de turnarea exteri oarelor l a filmul
.. Dacii". Se poate totuşi observa că peste roca nativă, netezită, a fost
aşezat un pat de pietre calcaroasc şi bolovani, cu scopul de a se obţine
un plan orizontal. Peste acestea s-a aşternut lipitura de lut care, aşa
cum se prezintă în suprafaţa păstrată, a fost arsă intens, ceea ce poate
să ne facă să credem că aceasta pute fi şi o vatră interi oară, pc care
însă focul nu a ars vr em e îndelunga tă.
·

5 F I .OREi\ COSTE A , Pn;zenţc romane în sud-est u l Transi l v a n iei, î n SUJ'geţia,

X I -X I I , Deva,

HJH-1975, p. 278-279 <;>i fig. 3/7-B.
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S II/1 972 (60x2 m)

A fost trasată tot în incinta "grădinii", de-a lungul bisericii. Prin
ea s-a căutat a se intersecta profilele de teren în baza cărora am presu
pus aici existenţa unor ziduri. Primul dintre acestea, în forma unui arc
de cerc, a apărut în m 1-2, este gros de 50 cm. I n m 3-4 un alt frag
ment de zid, gros de aproape 1 m (piatra fiind nerostuită lăţimea nu
este peste tot aceeaşi), între ale cărui capete şi peretele absidei se află
spaţii de trecere. El poate fi, în acest caz, masa prestolului.
De la actualul nivel de călcare pînă la adîncimea de 20 cm s-au
descoperit fragmente ceramice feudale tîrzii (unele smălţuite), potcoave
şi caiele, bucăţi de fier oxidat, informe. De la această adîncime, mai ales
i"n m 20-2 1 , au apărut fragmente ceramice dacice modelate cu mîna,
cu peretele gros de peste 1 cm, ca şi oale modelate la roată şi un
prîsnel.
Zidul din m 1-2 coboară pînă la - 1 , 61 m de la actualul nivel de
călcare. Este clădit din bolovani de carieră, cu liant de var şi nisip. Zi
dul din m 3 este inalt de 0,77 m. Pornind din malul sudic al secţiunii
incepe un zid legat cu acelaşi mortar, din pietre calcaroase mai mari
decit in m 1-2 intre ele şi o cărămidă. Este aşezat direct pe o depunere
de humus ce conţine ceramică dacică şi mai tirzie. Credem că ele aveau
menirea de a susţine iconostasul şi, ca atare, ar fi firesc să aibă o
pereche în partea opusă, amîndouă delimitînd accesul in chor. I ntre
cele două ziduri, bolovani similari celor din construcţie, dărîmaţi. Prin
tre ei s-au găsit : fragmente ceramice feudale tirzii - puţine şi la su
prafaţă -, un ciob prefeudal tirziu (sec. IX-X), din pastă grosieră,
brună, ornamentat cu o bandă orizontală şi semicercuri in registru, ce
ramică dacică modelată cu mina sau la roată (căni, fructiere etc.).
Intre m 4-6, pînă la -1 ,40 m, se află ceramică dacică modelată
cu mîna (oale-borcan cu buza evazată) ; din m 5 provine şi o toartă de
amforetă, din pastă fină, brună. I n m 7-8, de asemenea ceramică da
cică de ambele categorii şi un fragment databil in sec. VI e.n., orna
mentată cu o bandă vălurită, orizontală. I ntre m 1 0-1 1 , ceramicii aminti
te i se adaugă o toartă de la un vas apartinind culturii Schneckenberg
şi un prîsnel bitronconic, cu impresiuni digitale pe diametru} maxim.
Pînă în m 24, ceramică Schneckenberg şi L.T., intre care (m 1 3) un
fragment ce păstrează reminiscenţe hallstattiene (butoni). Intre m 1 8-20
se află o groapă cu un contur neregulat, în care se afla numai ceramică
Schneckenberg. I ntre m 23-24, un zid similar celor descrise mai inainte,
care credem că reprezintă faţada construcţiei. Perpendicular pe el, la
vest, un alt zid din piatră de rîu şi de carieră, care la partea superioară
nu este legat cu mortar.
I ntrerupte aici, cercetările au fost reluate in luna iunie, cînd s-a
procedat la prelungirea spre vest a S II/ 1 97 2. Pînă la -0,50 m s-au găsit
numai fragmente ceramice şi obiecte metalice din feudalismul dezvoltat.
I ntre m 24-27 sud şi 24-26 nord, o lentilă de nisip galben, groasă de
1 0-15 cm. ce reapare în m 29-30 doar in profilul sudic. I n m 24-27,
sub nisipul galben, pămînt negru conţinînd ceramică dacică in amestec
cu olărie feudală şi două schelete. Lîngă unul din schelete se afla un
virf de săgeată romboidal, databil in sec. XIV-XV. Sub lentila de pă-
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mint din m 27-30 se afla numai ceramică dacică, în poziţie secundară,
ca şi în situaţiile de mai sus întîlnite în această secţiune. In m 30-3 1 ,
sub stratul vegetal, gros de 20-25 cm, se găseşte o depunere de pămînt
alb-gălbui, conţinînd ceramică feudală foarte rulată, atipică. Ii urmează
un nivel de pămînt negricios, cu mult cărbune de lemn, obiecte metalice
şi zgură de fier. In m 37, traversînd S II, un strat de bolovani calcaroşi
ce pot proveni tot de la partea superioară a unui zid. I n m 33 pietrele
se constituie într-un zid ce străpunge pavajul existent în această zonă,
pavaj aşezat în epoca feudală. In m 35, la numai -0,30 m, apare solul
galben (conglomerat) steril. I n m 39, la - 1 , 35 m, s-a descoperit un
vîrf de lance mică, din fier, cu inel median, iar la - 1 ,70, fundul şi
fragmente din peretele unui vas feudal, cu două incizii orizontale. Tot
aici, la - 1 ,60 m, peretele concav, vitrificat, al unui mic cuptor săpat in
rocă. I n j urul lui sînt aşezaţi bolovani calcaroşi neatinşi de ardere. Cup
torul nu poate aparţine epocii feudale, fiind doar deteriorat în această
vreme, cu ocazia amenajării drumului. In m 40, la - 1 , 45 m, un alt
vîrf de lance din fier, foliform, tot feudal. I n m 43-44 a fost intersectat
drumul feudal, amenajat din pietre mici de riu, 30-45 cm sub actualul
nivel de călcare.
Dintre complexe este de remarcat locuinţa săpată în conglomerat,
surprinsă în m 3 1-34 pe o lungime de 1 , 57 m. Din porţiunea secţionată
de S II se poate spune că este vorba de un bordei dreptunghiular, poate
pătrat, aşa cum s-ar putea deduce din faptul că distanţele dintre gro
pile de par de pe laturi şi cele din colţuri sînt aproape egale ( 1 , 45 şi
1 ,47 m). Nu s�a găsit pragul de intrare, dar avînd în vedere adîncimea
mică a locuinţei (0, 85 m) se pare că era suficientă o mică scară de
lemn, demontabilă. Acoperişul era în două ape, susţinut de o elevaţie
de lemn, pe care s-a aplicat chirpic. In depunere s-au aflat fragmente
ceramice dacice (la partea inferioară) şi Schneckenberg (peste ele) ceea
ce denotă că aceste poziţii secundare se datorează unor lucrări ulterioare
locuirii dacice. In m 32-33 locuinţa era traversată N-S de o aglomerare
de bolovani ce puteau şi ei să provină din dărîmarea unei construcţii
învecinate (eventual a elevaţiei faţadei bisericii feudale timpurii). Nu
au liant şi conţin doar ceramică feudală. Pe fundul bordeiului, într-o
mică adîncitură, se află o seceră de fier, puternic oxidată şi ruptă (la
�1 ,48 m). Alături, o masă informă de oxid de fier (cataramă?). In m
43-44 s-a intersectat din nou drumul feudal. I n m 50-51 s-au desco
perit două fragmente de oale-borcan, primul cu peretele aproape drept,
butoni cilindrid şi o proeminenţă circulară, buză dreaptă ; celălalt este
decorat cu linii incizate.
De la m 50 la m 60, S II s-a continuat pe lăţimea de 1 m, dată fiind
penuria vestigiilor şi profilul terenului. S-a mai intersectat incă o dată
drumul feudal (în m 57-58), putîndu-se astfel stabili şerpuirea acestuia.
De la m 50 la 58 nu s-au mai recuperat nici un fel de obiecte, solul viu,
steril (conglomerat) aflîndu-se la -0,55-0,80 m.
S.E. (secţiunea din exteriorul "grădinii" 30xl m). S-a
săpat la
1 30 m SE de turnul pătrat, traversînd coama dealului. S-au descoperit
doar cîteva fragmente ceramice din pastă zgrunţuroasă, negre--cenuşii
în interior şi roşii la exterior, din pastă cu mult nisip, databile tot in
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S III/1 97 2 (60x1 m).
S-a început de la 6 m de zidul de incintă al "grădinii", spre vest
de turnul pătrat. ln m 1-5, deranjate parţial de amenajările pentru
filmările repetate, pînă la -0, 34 m, într-un strat de humus şi pietre
locale, se aflau în amestec fragmente ceramice dacice şi feudale, pri
mele decorate cu alveole, incizii etc. Aceleaşi vestigii, dar mai sărace,
în m 6-10, cu precizarea că în m 7-8 profilul sudic traversează o
groapă de provizii, pentru cercetarea căreia . s-a deschis o casetă (C 1/
1 972). in m 1 4 resturi ceramice dacice de ambele categorii, pentru recu
perarea cărora s-a mai practicat o casetă C 2/1 972). Dintre vase se re
marcă o fructieră spartă dar întregibilă, modela tă la roată, din pastă
fină, cu paiete de mică, cu piciorul cilindric, corpul oval şi buza oblică
în j os. Era aşezată cu gura în j os (deci în poziţie secundară), conţinutul
(cenuşă şi oase calcinate) fiind parţial vărsat şi răspîndit în j ur. Pi
c iorul, aflat alături de corp, a fost rupt cu ocazia aruncării vasului din .
alţ loc, care nu putea fi însă la o depărtare prea mare. Este clar că ne
aflăm în faţa unei urne funerare dacice. Cu urna nu se afla şi capacul,
proiectat undeva în apropiere. După adîncimea la care se afla (0,80 m)
şi după drumul care s-a croit între turnul pătrat şi cetatea de pe colină,
afla,t cu peste 1 m deasupra actualului nivel de călcare al locului de des
coperire a urnei, se poate aprecia că momentul " depunerii" urnei aici
cc>incide cu acela al construirii turnului amintit (sec. XV). Tot cu această
ocazie credem că s-a petrecut şi un an fapt foarte rar întîlnit, dacă nu
unic·: aj ungerea unei mari cantităţi de ceramică Schneckenberg şi da
cică · în turnul medieval, amestecat în pămîntul urcat aici pentru a se
crea posibilitatea de a se supraveghea şi trage prin cele patru guri prac
tiCate în· ziduri. Nu este exclus ca zona din care au fost luate atît aceste
materiale, cit şi urna funerară, să corespundă unei necropole.
De la m 25 spre ve::;t începe un pavaj din piatră locală, cu 6080 cm sub actu,alul nivel de călcare. Pe pietre şi în amestec cu ele c�ramică dacică şi feudală în amestec. Sub acest pavaj, la -0,77 m, în
m 30-31 , un capac dacic fragmentar, modelat la roată din pastă fină,
cu angobă neagră. Impreună cu el era o brăţară din bronz, cu protome
d� şarpe, cu semiaxa mare de 7() mm. De . lîngă brăţară porneşte spre
SV o dîră de os putrefiat ce poate proveni de la o mînă de copil. Puţin
deasupa cotului se afla o plăcuţă, tot !le cupru, romboidală, cu unul din
colţuri îndoit - un fel de pinten - şi o perforaţie pentru nit. Laturile,
puţin arcuite, au 1 9 mm lungime. Deşi restul scheletului lipseşte, urmele
de os putrefiat arată că defunctul era un copil, orientat N-S. Aceste
urme sînt însă atît de împrăştiate încît trebuie apreciate ca fiind tot în
poziţie secundară. In m 3 se află încă o groapă de provizii (G 2). In m
34__:35, între -0,70 şi - 1 ,40 m s-au descoperit numai fragmente cera
mice din epoca bronzului. In m 30-31 la - 1 ,05 m faţă de actualul nivel
de călcare se află o altă groapă, cu ceramică dacică şi din epoca bron
zului (G 3). Dintre materialele dacice sînt de menţionat picioare şi buze
de fructieră cenuşie modelată la roată, ornamentată pe partea superioară
cu linii lustruite, vălurite şi concentrice. Ceramica din epoca bronzului
aflată în groapă poate să provină de la bordeiul cu care se intersec
tează şi care între timp a fost umplut de o depunere lutoasă, gălbuie.
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Unul din pereţii lui, surprins în S III, este orientat N-S. G 2 este circu
lară, cu fundul concav şi are diametru! la gură de 1 , 20 m iar puţin dea
supra fundului de 1 , 37 m. Adîncimea 1 , 70 m. In ea se aflau numai ves
tigii ceramice d <�cice, de ambele categori i, întl·e care şi o frumoasă ceaşcă
(la - 1 , G O m) din pastă bine amestecată, brună, cu degresant de n isip, arsă
oxidant ; fundul plat, profilul tronconic, buza rotunjită. Decor din bas
tonaşe pline. Pe fundul gropii (între - 1 , 60-1 ,70 m) se află un strat de
cărbune de lemn, oase sfărîmate, cioburi, bucăţi de chirpic gălbui şi ro
şietic etc., aflate într-o succesiune ce dovedeşte că groapa a fost ferită
de intervenţii ulterioare epocii dacice, căreia îi aparţine. In ciuda simili
tudinii cu alte complexe sîntem departe de a considera că ne aflăm în
faţa unei gropi rituale, G 2 nefiind altceva decît o obişnuită groapă de
provizii, devenită ulterior groapă menajeră. Este săpată în rocă.
·

Alte complexe din S III/1 972

Vatra din m 33. În malul sudic al secţiunii, la -0, 8 3 m faţă de nive":'
lul actual de călcare, a fost intersectată o altă vatră. Cenuşa puţină şi,
în special, pămîntul (făţuit) încă nevitrificat puternic, dovedeşte o utili":'
zm·e scurtă. Sub ea, la -0,9:l m, se află un pat de bolovani locali, -la
care focul nu a aj uns. Fi ind lipsită de materiale este dificil de atribuit
Vatra din m 30. Secţionată de pe;·etele sudic, de adîncimea de 1 m,
se află o vatră din lut făţuit. Partea superioară, înroşită de foc, este de
ranjată, spre deosebire de nivelul mai profund, unde lutul are culoarea
gălbuie. Deasupra ei, cărbune de lemn şi bulgări de lut ars·, roşu. Sub
ea, materiale ceramice aparţinînd culturii Schn eckenberg iar deasupra
dacice, între care şi părţi dintr-un vas modelat la roată. Lutul făţuit nu
s-a aşezat pe pietre. 1nroşirea puternică şi pe o adîncime mare dovedeşte
utilizarea ei timp îndelungat.
Groapa din m 32-33. A fost tăiată de malul nordic al secţiunii.
Este aproape circulară şi are diametru! maxim ( 1 ,50 m) la partea infe
rioară. Conţine ceramică Schneckenberg şi oase, dar nu credem că a
fost săpată şi. folosită în această vreme.
Groapa din m 36. Incepe să se profileze la -,0,55 m faţă din nive
lul actual de călcare. Este practicată tot în nivelul aparţinînd epocii
bronzului şi conţine materiale specifice acestuia. Nu poate fi însă datată
atunci, acesteia opunîndu-i-se vîrful de săgeată feudal aflat pe fundul
ei, re.spectiv la -1 ,05 m faţă de actualul nivel de călcare.
Groapa din m 37. Este de fapt o mică adîncitură concavă, cu dia
metrul la gură de 0,50 m. Deasupra ei se găsea puţin cărbune de lemn
şi cenuşă. A fost complet astupată cu bolovani de calcar. In cenuşă şi
între pietre se aflau fragmente ceramice din epoca bronzului.
·

Pavajul din m 23-27. Are aspectul unei străzi pietruite, "stratul
de mură" fiind format din piatră locală, spartă, în prezent destul de
uzată şi sfărîmicioasă. Bolovanii sînt aşezaţi direct pe conglomeratul gal- .
ben, steril. Peste şi printre ei, fragmente ceramice, prîsnele şi roţi de
car miniatura!, toate din epoca bronzului. Pămîntul ce conţinea aceste
materiale nu este compact şi se vede clar că a fost aruncat aici destul
de recent. Pavaj ul datînd din evul mediu, vestigiile antice nu puteau
ajunge p este el decît cu ocazia unor lucrări ulterioare abandonării aces-
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tei că i de acces, poate chiar în anii 1 848-1 849, cînd "grădina" cetăţii
a fost special amenajată pentru a servi ca loc de instrucţie pentru tru
pele austriece.
1 973 (august-septembrie)
S-a continuat cercetarea în incinta bisericii, scopul fiind acela de
a se obţine elementele n ecesare confirmării ipotezei existenţei aici :1 unei
atare construcţii. S-au trasat alte patru secţiuni (S I-S IV/1 973). S I/1 973
(iniţial 1 1 x2 m), pe axul lung al bisericii, începînd de la zidul ce închide
absida altarului. Inainte de începerea ei s-au degajat depunerile din ab
sida altarului descoperit în anul precedent, pînă la 0,90 m adîncime.
S-au descoperit numai fragmente ceram ice feudale tîrzii şi moderne.
In m 2,82 a apărut o "movilă" de bolovani de calcar, amestecaţi cu mor
tar de var şi nisip sau numai cu var. Acest mic turnul are la bază 3,20 m
diametru, din care în secţiune s-au surprins numai 2,80 m, restul fiind
degaj at prin casetare (C 1 / 1 973). La -0,60 m de la actualul nivel de căl
care au apărut trei lentile de pămînt înroşit, compact, grosimea lor osci
lînd între 1 0 şi 20 cm. Intre cele trei lentile, d ar în special sub ele, for
mînd o cuvertură continuă, se afla un strat subtire (0,05 m) de var stins.
Incepind de la adîncimea de O, 70 m, în amestec cu bolovani de carieră
de dimensiuni mijlocii, au fost surprinse, numai în perimetrul " turnul u
lui " patru schelete de dimensiuni mari (în j ur c' e 1 , 80 m). Nu au o
poziţie ordonată, fiind evident că au fost aruncate la întîmplare. " Dis
punerea" lor formează aproximativ un triunghi, cu unul din vîrfuri în
malul sudic al secţiunii. Dintr-unul se păstrează numai capul. Şi el şi
celelalte trei se pare că au aparţinut unor militari, acestea din urmă
avînd cite o cataramă de fier în regiunea abdomenului. Pînă la adînci
mea lor se afla numai ceramică feudală şi modernă. De la acest nivel
în j os s-au găsit fragmente ceramice dacice şi din epoca bronzului. Din
tre piesele speciale este de semnalat o pandantivă din bronz, bine con
servată, cu patină malignă. Poate fi şi capătul rupt al unei brăţări. Ori
cum, neîndoielnic este faptul că ea este o piesă de podoabă daci•că. Sub
aglomerarea de bolovani era aşezat un alt pat de pămînt ars, care tre
buie pus tot in legătură cu momentul înmormîntării celor patru defuncţi,
moment in care şi materialele dacice au fost aruncate aici.
Iniţial am cre�ut că înmormîntarea s-a făcut deasupra unui com
plex dacic, pe care l-a afectat parţial dar care ulterior s-a dovedit a fi
alt monument. O groapă dacică s-a surprins între m 7,50 şi 8,95 ; are
formă de căldare, cu diametru! la gură rezultînd din diferenţa celor două
cifre şi adîncimea de 1 , 50 m faţă de nivelul d e călcare antic şi încă
1 m faţă de cel actual. Diametru! maxim, la 20 cm d easupra fundului,
este de 1 , 80 m. In partea ei superioară s-au găsit fragmente ceramice
feudale iar în profunzime numai dacice. Groapa (G 1 /1 973) s-a cercetat
cu mare dificultate din cauza altor două schelete (nr. 5 şi 6), aflate prac
tic pe buza ei. Nu mică era cantitatea de lemn carbonizat, căzut din
fugul cu care s-au ars mantalele de lut aşezate peste mormintele 1-4.
Ambele schelete (M 5, 6) sînt orientate E-V (capul spre V), sînt mai
mici ( 1 ,56 şi 1 , 65 m) şi par a nu avea nici o legătură cu M 1-4, deşi se
află la acelaşi nivel. In cazul lor este însă vorba de o depunere atentă
şi de o orientare rituală. La m 8,50 se văd labele unui alt schelet, cu
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aceeaşi orientare ca M 5-6 dar cu 0,30 m sub nivelul acestora. Nici
acesta nu are vreo piesă de inventar. In continuarea lui, spre vest, un
schelet de copil, cu mîinile pe piept, ca şi nr. 5-7 şi sp re deosebi re de
M 1-3 care au mîinile pe lîngă corp. Se mai cuvine subli niat că de
funcţii 5-8 nu prezintă urme de lovi re, în timp ce nr. 1 -3 au dife rite
fractu ri la mîini, femu r, bazin, c raniu, maxilar etc., ceea ce demonstrea
ză moartea firească a p rimilor şi violentă a ultimilor.
In m 1 1 se afla o nouă groapă dacică (G 2/1 973), cilindrică, cu dia
metrul de 1 , 00 m şi adîncimea de 0,67 m faţă de nivelul de călcare antic
( 1 , 67 faţă de cel actual). Adîncimea mică face aproape exclusă destinaţia
ei iniţială de " magazie". Conţinea f ragmente ce ramice dacice, de la vase
de ambele categorii şi oase de bovidee. Ca şi G 1, G 2 a fost săpată în
rocă.
In peretele estic (spre zidul "gropii" pe care se aflau scheletele 1 -4)
s-au găsit f ragmente dintr-un vas feudal ce avea pe fund o cruce în
sc risă într-o figură geometrică neclară (deteriorare avansată), similară
celei de pe un alt vas găsit la baza zidului sudic al navei, databil în
secolul al XIII-lea. Se păstrează şi un fragment de buză, de ca re însă nu
sîntem sigu ri că provine de la acelaşi vas dar care poate fi datată chiar
în ultima parte a veacului precedent. Aflarea vasului într-o perforaţie
orizontală ce leagă G 1 /1973 (dacică) cu construcţia cilindrică din zid de
piatră, şi chiar p rintre bolovanii din acest zid, dislocaţi cu ocazia arun
cării cadavrelo r, ajută la data rea atît a monumentului de piatră cît şi a
momentului amenaj ării "tumulului", evident primul precedîndu-1 pe al
doilea. Tot aici se află o buză şi un perete de vas cu o apucătoa re pe r
forată vertical, ceea ce denotă că la data înm o rmîntării amintite, în
"grădina" cetăţii singurele nivele de cultură ce puteau fi deranjate erau
cel dacic şi cel din epoca b ronzului, în principal, lor adăugîndu-li-se lo
cuiri mai puţin dense din mileniul I e.n.
Pe fundul gropii, sub o lespede de gresie, se afla un mic pumnal
de fier cu muchia rectilinie şi tăişul a!'�uit, un vas miniatura!, pi rifo rm,
feudal. In pofida acestei situaţii rămînem la convingerea că G 1 este un
complex dacic şi iată de ce : sărăcia materialului dacic în G 1, în opoziţie
cu prezenţa lui masivă în cisterna feudală (ne permitem deja să o nu
mim aşa) nu se poate explica decît astfel : la data îngropării primelor
două persoane în cisternă, la - 1 , 90 m de la actualul nivel al ghizdului,
peste aceştia s-a aruncat pămînt din groapa dacică, ea fiind atunci sin
gurul loc din care acesta se putea lua fără a fi săpat. Cu această ocazie
s-a şi deteriorat parţial G 1 şi s-a creat comunicaţia dintre ele (cea în
care se afla ceramică din secolele XII- XIII). Doa r aşa credem că se
poate explica faptul că între scheletele de pe gura cisternei şi cele de pe
fundul ei se află numai materiale dacice. După această dată în G 1 au
ajuns obiecte feudale.
S-a reluat degaj area complexului pe care iniţial l-am numit G 1
(cisterna). Sub scheletele 1 -4 s-a dovedit a fi o construcţie de zid, din
bolovani locali, calcaroşi, legaţi cu m o rta r de var şi nisip. De la b o rdu ră
pînă la adîncimea de 1 , 2 0 m s-au găsit numai fragmente ceramice dacice
(ceea ce confi rmă cele spuse mai înainte). La această adîncime se mai
aflau încă două schelete : unul în malul nord-esti:c, chircit, cu un grad
avansat de putrefiere, cu mîinile pe lîngă corp, înalt de circa 1 , 80 m
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Celălalt (M 1 2) are cîteva amănunte de subliniat : maxilarul este
perforat în partea stîngă, humerusul străpuns şi fracturat în apropiere
de umăr de un obiect din fier, foarte oxidat (lance?), rămas în locul lo
viturii. Detaliile arătate ne determină să credem că M 1 1 şi M 1 2 au
strînsă legătură cu M 1-4, fiind vorba de combatanţi decedaţi în acelaşi
mod şi în aceeaşi împrejurare, mai cu seamă că şi M 2 avea două per
foraţii alungite (în craniu) iar M 3 alte două perforaţii, simetrice, în
maxilar.
Pînă la adîncimea lor (- 1 ,90 m) se afla numai pămînt ce conţinea
ceramică dacică. Sub schelete, un strat de pietre identice celor din pe
retele cisternei (perete gros de aproximativ 20 cm), ceea ce ne face să
credem că ei sînt căzuţi din acesta. Amănuntul nu este lipsit de impor
tanţă, dar nici nu este dovadă sigură că fîntîna încetase să funcţioneze
in momentul aruncării cadavrelor.
Constatarea ultimă este aceea că ne aflăm în faţa unui rezervor
pentru apă, ai cărei pereţi au fost căptuşiţi cu tencuială de var şi nisip
dar care treptat s-a deteriorat. Nu ne încumetăm să ne pronunţăm asu
pra duratei funcţionării fîntînii, mai cu seamă că ea putea fi reparată
de cîte ori se impunea. Faptul că aici, pe culmea dealului, a existat un
izvor captat şi folosit sigur pînă în anul 1 6 1 2 şi că refugiaţii în cetate
au avut o fîntînă din anul 1 640 sugerează unele deducţii. Incetarea folo
sirii cisternei se poate data în veacul al XIII-lea, ceea ce înseamnă că
pînă în anul 1 6 1 2 sursa de apă amintită putea fi captată şi în alt rezer
vor, încă nedescoperit. In altă ordine de idei, avînd în vedere că noua
fîntînă se sapă în cetate şi nu în "grădină", nimic nu ne împiedică să
spunem că apa izvorului era utilizată şi după această dată, cu precizarea
că lipsa ei în cetate nu mai era atît de acut resimţită încît să ducă la
capitulări ca aceea din anul 1 6 1 2.

(M 1 1).

Mai important decît toate acestea ni se pare constatarea că nivelul
superior al "tumulului" (cisternei) se afla cu aproape 1 m peste acela
al podelei (în chor parţial din cărămizi). Aceasta înseamnă sigur că ea
a avut şi un alt rol în afara celui de colector şi păstrător de apă, anume
de cult, fiind mai mult ca sigur şi cristelniţă.

Descrierea sumară a mormintelor

M 1.

Se păstra numai capul; nu s-a găsit inventar.

M 2. Perpendicular pe secţiunea I, orientat aproximativ N-S. De
functul măsoară aproximativ 1 , 80 m. Mîinile pe lîngă corp, cea dreaptă
căzută mai j os decît capul, în interiorul ghizdU!lui cisternei-cristelniţă.
In gura întredeschisă ţinea un ciob . . . dacic, împreună cu nisip şi pietriş.
Sub umărul stîng, un alt fragment de oală dacică şi o toartă de ceaşcă
fragmentară. Coccisul este foarte alungit şi ascuţit, putînd să probeze
un caz de atavism, mai ales prin comparaţie cu partea respectivă a
scheletului 3. Din dantură nu lipseşte decît un molar.
Inventar : o cataramă dreptunghiulară din fier, parţial oxidată.

M 3.

Poziţie uşor oblică pe S I/1 973, orientat aproximativ NV-SE.
Peste 1 , 80 m înălţime, cu oasele mai groase şi mai lungi decît M 2. Cra
niul zdrobit de o lespede, în partea dreaptă (sigur în momentul arun-
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cării), maxilarul căzut cîţiva cm faţă de locul unde era firesc să se afle.
Mîinile pe lîngă corp. Intreg scheletul este curbat spre spate, poziţie
căpătată în urma alunecării lente spre interiorul cistem,ei, ca urmare a
presiunii stratului învelitor şi a lipsei de consistenţă a celui inferior.
Două perforaţii în maxilar.
Inventar : o cataramă dreptunghiulară din fier, la nivelul bazinu
lui ; lîngă umărul drept o lance din fier, oxidată.
M 4. Parţial ghemuit sub M 3. S-au recuperat cîteva vertebre, coas
te şi craniul, acesta din urmă prezentînd două perforaţii alungite. Nu
are inventar.
M 5. In afara cisternei-cristelniţă, în nava bisericii, pe marginea
nordică a gropii dacice (G 1/1973), orientat E-V. Lipsa picioarelor de la
genunchi în j os împiedică măsurarea exactă. Mîinile încrucişate pe piept,
stînga puţin mai j os. Nu are inventar.
M 6. In continuarea lui M 5, tot lîngă G 1/1973. Sub 1,70 m înăl
ţime; mîinile încrucişate pe piept. Lipsesc : tibia, peroneul, craniul şi laba
piciorului stîng. Fără inventar.
M 7. Aceeaşi poziţie ca M 6, cu 35 cm sub nivelul acestuia, depus
pe nivelul de călcare al gropii dacice vecine. Peste 1, 75 m înălţime;
mîinile încrucişate pe piept, craniul fisurat (probabil cu ocazia depunerii
defunctului din M 6), lipsă coastele drepte. Braţul stîng deformat şi mai
scurt decît celălalt, craniul cu bulbul stîng excrescut. Nu are alt inventar
în afara cîtorva cuie care pot proveni de la sicriul de lemn.
M 8. Aceeaşi orientare ca M 6-7, în malul sudic al S I/1 973. De
pus cu 1 7 cm sub M 6; lipsă craniul. Mîinile încrucişate pe piept. Fără
inventar.
M 9. In peretele sudic al S I/1 973, pe buza şi la nivelul de călcare
al gropii dacice. Inalt de 1 , 65-1,70 m. Mîinile încrucişate pe piept. Fără
inventar.
M 1 0. Copil, orientare similară M 5-9, cu 30 cm peste nivelul an
tic. Mîinile încrucişate pe piept. Lipsesc picioarele, mîna stîngă, parte
din craniu, coaste şi vertebre. Fără inventar.
M 1 1 -12. (Vezi p. 134).
Din cele constatate relativ la morminte (toate în perimetrul bise
ricii) se poate desprinde concluzia că M 1 -4 şi M 1 1-12 aparţin unor
luptători luaţi prizonieri şi ucişi de învingători, înmormîntaţi fără res
pectarea unui ritual, acoperirea lor cu cuverturi de pămînt, cenuşă şi
pietre nefiind altceva decît o măsură împotriva epidemiilor. Procedeul
ca atare este întîlnit în lumea mongolă, ceea ce ne face să punem mo
mentul "înmormîntării" în legătură directă cu anul 1 24 1 . Victimele nu
pot fi decît localnici (vezi şi înălţimea lor net superioară mongolilor în
general). Măsura de igienă luată de învingători poate să sugereze o şe
dere relativ îndelungată a acestora, ca şi faptul că momentul luării ei
a avut loc într-un anotimp călduros, ce favoriza declanşarea molimelor.
Mormintele 6-9 sînt ale altor localnici, civili, înmormîntaţi aici
în p erioadele de asediu al cetăţii. Lipsa inventarului împiedică datarea
lor. Presupunem că ele aparţin totuşi unei perioade ulterioare anului
124 1 . S II/1 973 (14x2 m). Este orientată E-V, în continuarea S 1 din
,.
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acest an, la 5,20 m de zidul de vest al navei bisericii. La -1,35 m în
m 2 şi la - 1 , 1 0 m în m 5 s-a descoperit un strat de bolovani de calcar,
aşezaţi direct pe pămînt. După lipsa de consistenţă a mortarului nu
poate fi vorba de o substructură a drumului medieval. Pînă la această
adîncime au fost descoperite - în amestec - fragmente ceramice dacice
(modelate cu mîna sau la roată), feudale, cuie în patru muchii, un bolţ
de arbaletă fragmentar, o urechiuşă de la un vas de metal, potcoave etc.
Ceramica feudală aparţine fazei finale a epocii. Bolovanii amintiţi astupă
parţial o groapă, probabil semibordeiul intersectat în anul precedent.
In m 5, la -1,35 m, un strat compact de lut gălbui-roşcat ce
continuă pînă în m 8 unde, din cauza pantei, el "urcă" pînă la -0,60 m.
De la actualul nivel de călcare pînă la adîncimea ,amintită s-a descoperit ce
ramică feudală în amestec cu olărie din epoca bronzului, dacică, o ca
taramă din fier etc. In m 6 şi 7,65 se află o groapă circulară, în stratul
de lut gălbui-roşcat surprinsă în plan cu 0,60 m şi pe o "coardă " de
1 , 60 m. Groapa conţinea ceramică dacică dar şi un fragment feudal şi un
olan din aceeaşi vreme.
Incepind de la m 8,40 şi pînă la m 1 4 inclusiv, la adîncimea de
1,70 m, roca este răzuită orizontal. Din loc în loc bolovani calcaroşi, ne
rostuiţi. In m 1 0, pe malul sudic, o groapă mică, ovală (0,60x0,50 m},
probabil iniţial de stîlp. O groapă similară ca formă dar mai mare
(0,60x0,90 m}, se află în m 1 2 . Ambele aveau pe fund bolovani de ca
rieră. In prima se afla un vas feudal spart pe loc, iar în cealaltă cera
mică dacică. Tot în m 1 2 se află o vatră mică, de fapt numai o parte
din ea (lut "înroşit, vitrificat, aşezat peste podea). In continuare, spre
peretele sudic al secţiunii se află o piatră mare de rîu şi una de calcar,
în jurul cărora sînt răspîndite fragmente dintr-un vas feudal spart pe
loc. Vatra şi acest vas erau chiar pe podeaua locuinţei (-1, 1 8 m). Este
vorba deci de o locuinţă de suprafaţă, cu vatra în interior. De la actua
lul nivel de călcare pînă la podea se aflau în amestec fragmente ceramice
Schneckenberg5a, dacice, feudale timpurii şi tîrzii, cuie de fier·ar, o altă
cataramă din fier, în forma literei D, o dăltiţă de fier, un ornament de
la o încuietoare de uşă etc. In această situaţie se înţelege că locuinţa în
discuţie este greu de atribuit, mai ales că groapa de provizii, dacică, a
fost căpăcuită de aceasta.
S III/1 973 (7x2 m). Perpendiculară pe S I, deci orientată N-S. Tra
sarea ei aici a urmărit surprinderea zidului sudic al navei bisericii sau
a altor eventuale monumente din faţa altarului. In m 1 -3, sub stratul
vegetal gros între 20 şi 60 de cm, în care se aflau şi mulţi bolovani
identici celor din zid, era o lentilă de pămînt negru, groasă de 1 0-25 cm,
ce conţinea pietre de calcar şi mortar de var cu nisip. Ultimul nivel il
constituie un strat de pămînt cenuşiu, gros între 40 şi 80 de cm, iar la
partea lui inferioară un rînd de bolovani ce corespund bazei . zidului.
Parţial în m 3 ( 1 0 cm) şi în m următor (60 cm) se află zidul bisericii, ce
se afundă în sol cu 1 , 1 0 m (începînd de la actualul nivel de călcare).
Intre m 4-7 solului de humus vegetal îi urmează, către zid, o lentilă
58 FLOREA COSTEA, O nouă des coperire arheologică la Rîşnov, în Cu
midava, V, 1971, p. 737 şi urm.
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de pămînt cu mult mortar, pietre din construcţie şi pietriş, iar in m
5-7, în profilul opus, o lentilă similară care conţinea şi ceramică.
Zidul nu este aşezat pe un teren amenajat anterior ci direct pe sol.
Foloseşte aceleaşi materiale ca şi cel din absida altarului şi este gros
la partea superioară, de 80 cm.
S IV/1973 (21x1 m). S-a trasat in afara "grădinii" cetăţii, la nord
est de turnul pătrat. Ea urma să traverseze şanţul de apărare exterior
zidului feudal, pentru a vedea dacă atribuirea acestuia pe seama dacilor,
făcută in campania din anul 1 970, este corectă6. Totodată trebuia să sec
ţioneze şi alte două şanţuri şi două valuri mai mici, aflate la peste 1 5 m
la est de primul. Mai trebuia să lămurească dacă valul dintre cele două
sisteme de apărare amintite este natural sau artificial.
Pornind de la zidul "grădinii" cetăţii, pînă la m 5,50 se află o
bermă din roca netezită orizontal. Presupunem că epoca in care s-a pe
trecut acest lucru este cea dacică, din următoarele considerente: se
observă clar două nivele de depunere, separate de o lentilă de nisip
galben, groasă de 20 cm in cea mai mare parte dar atingînd la m 5,20
grosimea de 40 cm. Deasupra acestei lentile se află solul vegetal, conţi
nînd pietre căzute din zid, olane feudale fragmentare, ceramică dacică
de ambele categorii şi feudală. Sub lentila de nisip este un strat de lut
negru, cu pigmentaţie de cărbune de lemn şi numai ceramică dacică.
Faptul că nu a depozitat nici pietre şi nici alte vestigii ulterioare epocii
dacice ne face să credem că lentila de nisip reprezintă nivelul de căl
care şi de depunere din evul mediu, iar stratul negru in care pătrunde
şant\,ll corespunde în timp epocii dacice şi îi aparţine.
De la m 5,50 la m 12,60 se deschide partea superioară a şanţului
(7, 1 0 m), căreia îi urmează o creastă (pînă la m 1 6,25). La bază şanţu]
are 3,50 m lăţime. Lăţimea propriu-zisă a crestei este în prezent de 1 m
iar baza valului de 6,70 m. Valul este format din rocă nativă, peste ca
re s-a aşezat pămînt bătătorit, în două straturi, cel superior galben, cel
inferior cenuşiu. Circumvalaţia coboară destul de lin spre perechea de
şanţuri şi valuri, pînă la m 20, unde începe un amestec de pămînt
galben şi cenuşiu. Abruptul trebuia să fie în antichitate mult mai
pronunţat, in prezent fiind mult erodat.
In m 23-24 se află un şanţ in V, cu adincimea actuală de numai
1 m şi lăţimea la gură de aproape 2 m. In m 25 începe iarăşi un strat
de pămînt negricios, ce coboară in pantă accentuată spre şanţul următor.
La 27,50 m, la adincimea de 2 m (deci sub val) se află ceramică dacică
in situ : un vas borcan cu patru butoni, cenuşiu, şi o altă oală, brun
roşcată. Sint depuse intr-un nivel gros de 1 5-20 cm, nederanjat. De
la m 28, 50 incepe al doilea val, inalt în prezent de 1 , 80 m, lat la bază
de aproximativ 6 m şi de 1 m la partea superioară. Şi el este amenajat
dintr-un pămînt cenuşiu, compact, conţinînd ceramică dacică şi fiind
întărit cu maluri de pămînt ars. Peste acest strat se află un altul, de
pămînt galben, nisipos. Lungimea valurilor şi a şanţurilor s-a putut ur
mări pc aproape 1 50 m lungime, toate secţionînd perpendicular culmea
ce face legătura între Dealul Cetăţii şi masivul sudic.
6

FLOREA COSTEA, Aşezarea dacică de la Rişnov, fig. 32.
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1 976

Intrerupte timp de trei ani, cercetările de la Rişnov au fost reluate
în august-septembrie 1976, cînd s-au urmărit precizări referitoare la
biserică. S-au practicat: o secţiune (S I/1 976, 14,50x2 m), paralelă şi li
pită de faţada vestică a bisericii ; două casete pătrate cu latura de 4 m,
la intrarea în chor; patru casete mici (3x1 m), simetrice, cîte două pe
fiecare zid lung al navei.
In secţiune s-au constatat următoarele : sub stratul de humus, gros
de numai cîţiva cm se află un platou special amenajat cu ocazia filmă
rilor din ultimii ani. Pămîntul, pietrele şi nisipul au fost aduse din apro
piere, fapt ce explică găsirea în amestec a vestigiilor din diferite epoci.
Sub acesta se observă diferitele intervenţii ale omului în antichitate şi
în evul mediu, după cum urmează : un pavaj albiat, din piatră de rîu,
cu cota cea mai scăzută la nivelul pragului bisericii. Pietrele sînt aşe
zate pe un pat de nisip galben, obţinut din conglomeratul în care s-au
săpat complexele dacice. Sub acest nisip se află un alt pavaj de piatră,
similar celui superior. Ne aflăm în faţa unei renunţări la o fază mai
veche, de refacere şi înălţare a pavajului din faţa bisericii. Straturile
inferioare sînt şi ele bulversate, existînd diferite lentile şi pungi, unele
sterile din punct de vedere arheologic, altele conţinînd materiale antice
şi feudale timpurii (între care şi ceramice de tip Ciugud). In m 3, la
-1,75 m, în peretele vestic se află o groapă de tip căldare, iar în plan,
în m 3-6, două gropi dacice circulare, la adîncimea de 3,64 şi, respectiv,
3,65 m faţă de actualul nivel de călcare.
Din S I 1976 s-a deschis o casetă prin care s-a degajat o parte din
zid şi uşa bisericii, uşă a cărei lăţime . este de 1 ,75 m. Trei trepte ce
depăşesc in lungime deschiderea uşii coboară pînă la nivelul podelei din
interior. Zidul frontonului se adînceşte pînă la 2,05 m faţă de actualul
nivel de călcare, roca nefiind nici aici amenajată în prealabil. Este con
struit tot din piatră locală, nerostuită, legată cu mortar de var şi nisip.
Grosimea maximă
1 m.
Prin cele două casete s-au degajat pintenii ce marchează accesul
în chor. S-a constatat că aceştia se terminau, spre navă, cu două lespezi
paralelipipedice pe care se sprij ineau doi stilpi, cei de susţinere a tim
piei. Acest detaliu surprinde, bisericile catolice neavînd un asemenea
element arhitectural. In chor, in unghiul sudic format de pinten şi pere
tele chorului, se află o pardoseală din cărămidă roşie. Central faţă de
teni, in chor, tangentă la planul iconostasului, se plasează cisterna descrisă
mai sus. Deşi prea mare pentru a fi folosită drept cristelniţă, credem
că ea a jucat şi acest rol cultic, pe lîngă cel de rezervor de apă (funcţio
narea poate fi succesivă).
Cele patru casete mici au ajutat la cunoaşterea completă a planu
lui constructiei, punind în evidenţă pereţii lungi ai navei. S-a putut
astfel stabili că biserica din "grădina" cetăţii Rîşnov este de tip navă
simplă, cu chorul alungit şi cu o foarte mică absidă a altarului. Negă
sindu-se podea de pietre este firesc ca aceasta să fi fost din lemn. Ele=
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vaţia putea fi din piatră sau din lemn7. Lipsa totală a olanelor ne face
să credem că acoperişul era din şindrilă sau din lemn. Este acesta un
amănunt care nu se întîlneşte la bisericile catolice săseşti, chiar la cele
mai vechi. Coroborarea acestor detalii cu acela al existenţei unei timple
creează un j ustificat semn de întrebare asupra atribuirii pe seama colo
nişti.lor saşi, abia sosiţi. Pe de altă parte, dimensiunile construcţiei' ni se
par exagerate pentru o comunitate mult inferioară numericeşte celei
a românilor.
Lipsa olanelor poate să însemne şi că biserica nu a apucat să fie
terminată, cauza fiind invazia mongolă de la 1241.
Din cele spuse pînă acum, referitoare la biserică, credem că se
poate conchide că ne aflăm în faţa unuia din cele mai vechi monumente
arhitecturale din Transilvania, databil sigur inainte de anul 1241.
Situarea edificiului în "grădina" cetăţii, ca şi locuinţele şi vesti
giile feudale timpurii de aici, pot să pledeze pentru folosirea "grădinii",
atunci, drept fortificaţie, ea fiind de fapt cetatea, cea care s-a ridicat
pe deal datind ulterior marii invazii mongole.
Din cele prezentate pînă acum credem că reiese importanţa cerce
tărilor de la Rîşnov, care trebuie considerate abia începute şi, deci, re
luate cu şi mai mare amploare.

7

ZOLTAN SZEKELY, Sud-estul Transilvaniei în secolele VI-XIII E.N., in

Aluta, 1974-1975, fig. 8-9.

ARCHAEOLOGICAL RESEARCH AT RIŞNOV-CETATE
(1971-1980 CAMPAIGNS)
- ABSTRACT -

The author describes the archaeological research completed in the
Dacian fortifications from Rîşnov - Cetate, during the 1971, 1 972, 1973,
1976 campaigns, as we11 as on-site checks that went off in 1 980.
The Dacian dwe11ings and their appurtenances, dating from the
2th century. B.C., up to the first century, A.D., some pre-feudal materials,
the early feudal church (1 2th 1 3th centuries), and the necropolis from
the developed feudalism are enumerated. The fact is set forth that the
Rîşnov early feudal church is the oldest Romanian monument of this
type in the South-East of Transylvania.
-
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Rişnov-Cctate. Planşa 1. 1 . Cuptor săpat in stîncă ; 2. Groapă de provizii, dev�fiită
groapă menajeră, săpată în rocă; 3. Fibulă dacică din b ro n z ; 4. F ructi eră da ct i.
' :....-;..-.:
,. . .
5. Oală-borcan.

�

Figure 1 : (1) Rock carved furnace; (2) Rock carved storage pit, subsequcntly used
for disposing purposes; (3) Bronze Dacian fibula ; (4) Dacian fruit tray ; (5) J ug .
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Rişnov-Cetate. Planşa I l . 1. Aspect din timpul cercetărilor in biserica feudală
timpurie ; 2. Cisterna din aceeaşi biserică (a), alătur i de o groapă dacică
de provizii (b).
Figure I I : (1) Archaeological research in the early feudal church ; (2) The church
cistern (a), located adiacent to a Dacian storage pit (b).
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Planşa
Figure

I I I . 1-2.

III :

A5pecte din necropola feudală.

Aspects from the feudal necropolis.
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Rişnov-Cetate. Planşa IV: 1. Bordei dacic săpat in stincă;
2. Biserica feudală-timpurle.
Figure IV: Rock carved Dacian dwelling ( 1 ) ; Early feudal
church : upper view (2).
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Planşa IV

Figure
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� Conglomerat dacit, nativ
Rîpov-Cetate. Planşa VIII, Secţiune prin
cisterna bisericii din grădina cetăţii.
Figure VIII : Section through the early feudal church cistern.

ASERVIREA OBŞTI:LOR SATEŞTI AUTOHTONE
DIN ŢARA BIRSEI
de FLORIN SALVAN

Pitorescul peisaj natural birsan, vatră veche şi continuă de locuire
daco-română, romanică şi românească!, era impodobit, în feudalismul
timpuriu, cu numeroase aşezări umane. Unele dintre ele au intrat în
orizontul istoriei. Altele însă rămîn învăluite în taină, poate, pentru
totdeauna.
Obştile săteşti autohtone din Ţara Birsei, organizaţii social-econo
mice specifice româneşti, conduse de j uzi, cnezi şi voievozi, nu se bucură,
atîta vreme cît sînt libere pe plan social-juridic, de atenţia cancelariilor
emitente de documente. Dar îndată ce intră în sfera unor relaţii cu
caracter feudal, actele scrise incep a le pomeni şi pe ele2.
Ţara Bîrsei intrind, la inceputul secolului al XIII-lea, in sfera de
interese a statului feudal maghiar, regele Andrei al II-lea a aşezat, în
această regiune, cu scop militar şi politic, la anul 1 2 1 1, pe cavalerii
teutonP. Regalitatea maghiară nu şi-a extins nicăieri, in spaţiul transilvan,
dominaţia sa printr-o "cucerire politică", "militară". Ea s-a făcut, aşa
cum a arătat N. Iorga şi Şt. Pascu, printr-o "luare in stăpînire" a "sis
temului cetăţilor", a unor locuri întărite şi centre economice, ca puncte
de sprij in pentru dominarea drumurilor ce duceau peste Carpaţi în Mol
dova şi Muntenia". Ţara Bîrsei devine, în planurile regalităţii maghiare,
un astfel de "centru" de expansiune în ţările extra-carpatice, iar cava
lerii teutoni instrumentul necesar în acest sens.
Deoarece cavalerii germani au depăşit condiţiile înţelegerii iniţiale,
tot regele Andrei al II-lea i-a alungat, în anul 1 225, din Ţara Bîrsei.
Cavalerii ordinului pleacă de aici aşezîndu-se în Prusia. Dar populaţia
germană, colonizată de cavalerii teutoni în Ţara Bîrsei, agricultori in
primul rînd, dar şi meşteşugari, a rămas pe loc5, convieţuind cu românii.
1 Vezi : FLORIN SALVAN, Continuitatea Românilor în Ţara Bîrsei din cele
mai vechi timpuri pînă la 1225. Studii. (in mss.).

p. 22, 23.

2

J

ŞTEFAN PASCU, Voievodatul Transilvaniei, voi.

I I,

Cluj-Napoca, 1979,

ŞTEFAN PASCU, Voievodatul Transilvaniei, vol. 1, Cluj, 1971, p. 137.
1, Bucureşti, 1943, p. 65; ŞTEFAN
PASCU, Voievodatul Transilvaniei, vol. I, p. 98. Pentru etapele pătrunderii statului
feudal maghiar în Transilvania vezi: ŞTEFAN PASCU, Voievodatul, I, p. 28-192.
5 ŞTEFAN PASCU, Voievodatul, I, p. 141; THOMAS NĂGLER, Aşezarea
saşilor în Transilvania, Bucureşti, 1981, p. 195.
4 N. IORGA, Conferinţe şi prelegeri,
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Primul val de colonişti germani aşezaţi aici, cel mai numeros, a venit,
cum arată cercetările lingvistice, din provincia Sibiului, colonizată cu
saşi mai dinainte. Nu se poate însă preciza cînd s-a aşezat în Ţara Bîrsei
un alt grup de colonişti saşi sosiţi din Germania, care are anumite simi
litudini lingvistice cu coloniştii germani aşezaţi în părţile Bistriţei şi ale
Reghinului6.
La vechea populaţie românească se adaugă astfel un nou element
etnic, cel german. Coloniştii saşi îşi întemeiază în mănosul şes al Bîrsei,
peste satele româneşti sau alături de ele7, aşezări rurale noi, libere pe
plan social-j uridic, în spiritul privilegiilor primite de saşi de la regali
tatea maghiară. Unele sate locuite de coloniştii saşi sînt pomenite în scris,
pentru prima dată, încă în secolul al XIII-lea, altele, în schimb, apar
întîia dată în documente numai în secolul următor. Arătăm acest feno
men în tabelul de mai j os :

Perioada

12351300

13011350
13511400

Total

Numărul
de ani

65

Numărul
de sate

5

Loealltatea

1)
2)
3)
4)
5)

Braşov

Feldioara
Sînpetru
Hărman
Prejmer

6) Rişnov

50
50

165

2
7

14

7) Ghimbav
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Cristian
Bod
Codlea
Vulcan
Hălchiu
Rotbav
Măieruş

Anul primei
apariţii documentare

1235-12417 bls
1 240
12-10
1240
12408
13319
134210
136211
136812
1377
1369 12 bls 1
1377
1371 12 bls 2
137713

0'
,o

35,72

14,28

50,00

100%

6 ŞTEFAN PASCU, op. cit., p. 139; THOMAS N A GLER, op. cit., p. 1 5-l,
160, 185, 189.
7 ŞTEFAN PASCU, op. Cit., p. 139.
7 bls ŞTEFAN PASCU, op. cit., p. 139.
2 FRANZ ZIMMERMANN şi
CARL WERNER, Url.:undenbuch zur Ge
schichte der Deutschen in Sie benbii.rgen (Documente privitoare la istoria saşilor din
Transilvania), vol. I, Sibiu, 1892, nr. 76, p. 68 ( l n continuare, Ub.).
9 Ub., vol. I , nr. 494, p. 450.
10 U b., vol. 1, nr. 571, p. 522.
1 1 FR. ZIMMERMA N
N, CARL WERNER şi GEORG M ULLER, Urkundenbuch ... (Documente ... ), vol. II, Sibiu, 1897, nr. 792, p. 198.
12 U b., voi. II, nr. 918, 316.
12 bls 1 Ub., vol. II, nr. 925, p. 323.
12 bls 2 Ub., vol. II, nr. 963, p. 36 4.
13 Ub., vol. II, nr. 1085, p. 480.
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Localităţile Braşov, Feldioara, Sînpetru, Hărman şi Prejmer
(35,72%) apar documentar, prima dată, încă între anii 1 235-1 240. Dar
aşezările Rîşnov şi Ghimbav (14,28%) sînt menţionate întîia dată numai
în 133 1 şi respectiv în 1 342. Localitatea Cristian apare, prima dată, in
1 362, Bod în 1 368, Vulcan la 1 369, Rotbav în 1371, iar Hălchiu, Codlea
şi Măieruş în 1 377 (50%). Toate aceste 1 4 aşezări există pînă în zilele
noastre. Populaţia săsească a putut progresa destul de repede, pe plan
social-economic şi cultural, pentru că s-a bucurat de anumite condiţii
favorabile. Astfel saşii s-au aşezat în şesul Bîrsei, deci în zona cea mai
fertilă a acestei regiuni. Ca şi ceilalţi colonişti saşi, ei au fost în= estraţi
cu mai multe privilegii, care au fost reînnoite mereu. Sub raport social
juridic, saşii au fost oameni liberi şi, ca atare, n-au cunoscut feudalismul
în structurile sale clasice14.
Românii băştinaşi, în schimb, ca şi maghiarii aşezaţi în Ţara Bîrsei
în a doua j umătate a secolului al X IV-lea şi la începutul celui următor,
au ajuns, în cadrul procesului general de dezvoltare a feudalismului in
Transilvania, în stare de dependenţă feudală. Acest proces a durat în
Ţara Bîrsei mai multe secole. Există o legătură dialectică între prima
menţiune documentară a unei obşti săteşti şi procesul de aservire feu
dală. Acad. Şt. Pascu a demonstrat, în mod ştiinţific, pentru prima dată
in istoriografia română, cum se manifestă această interdependenţă în
cadrul voivodatului Transilvaniei15. Noi arătăm, în cele ce urmează, pe
baza tabelului de mai j os, folosind metoda geografiei istorice, modul
specific în care s-a desfăşurat acest proces istoric obiectiv în spaţiul
geografic looal bîrsan.
--- - --- -

Numărul
de ani

Perioada

----

Numărul
de sate

2

Anul primei
apariţii documentare

Localitatea

3

5

4

O'

,O

6

1) Nieni (Teliu)

1 2:151 :100

65

4

1 235-1270
1301 17
2) M ikofalva (?) 1235-1270

19,05

1301
:l)

Bucl i la

l:!!Jl ( 1 288)

-1) Tohan

1 : 10 1 ( :! ;)()

50

Neamintite cu
numele

1 2�H (1288) 18
133 1 19

- ---

Ş TEFAN FASCU, Voivodatul, I J , p. 24.
Vl'z i : Voie vodatul, l i , p. 2 1-fl4.
17 .-\ rh ivdc Statului di:l Bra�ov, Pa l l a d ium

Il

1 '•

w

coronense, p. 291 (in mss.).
veacul XI II, C. Transilvania,

1 1 . III'. 451, p. 408 ( ln continuare D.I.R.).
1�' JJ.I.R., Veacul XIV, C. Transilvania, voi.
Documente

privind

htoria

României

III,

nr. 54, p. 39.

voi.
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NumArul
de ani

Perioada

1

2

NumArul
de sate

Localitatea

Anul primei
apariţii documentare

o/o

4

5

6

3

1) Satu Nou

2) Baciu

13511400

50

10

3)
- 4)
5)
6)
7)

136620
1366
1366
1366
136621

Turcheş
Cernatu
Satulung
Zizin
1367
Domonkushaza 1367

47,61

(?)

14011450

50

14511500

50

2

4

15011570

70

1

Total :

335

21

8) Puhna (?)
9) Terch (Bran)
10) Zărneşti

1367
136.7
1367 n

1) Hopsiwen
(Comloş) (?)
2) Crizbav

140423
141024

3) Apaţa
4) Ţînţari
5) Tărlungeni
6) Purcăreni

146025
147026
148027
150028

1) Vlădeni

157029

9,52

1!'),05

4,77

100 %

Privind acest tabel observăm, mai întîi, că într-o perioadă de
aproximativ 335 de ani, cuprinsă între anii 1 235-1570, apar, pentru
întîia dată, în documente, la diferite intervale, un număr de 21 de sate
dependente, dintre care 1 7 au supravieţuit pînă în zilele noastre, iar 4
au dispărut. Toate aceste localităţi se află în zona piemontană de la
marginea sudică, sud-estică, sud-vestică şi nordică a şesului bîrsan. Popu
laţia acestor aşezări trăieşte deci intr-un mediu fizic mai puţin favorabil
vieţii decit cel pe care s-au aşezat saşii liberi. In prima perioadă a
acestui interval, cuprinsă intre anii 1235-1 300, de 65 de ani, sint
20 Ub., voi. II, nr. 873, p. 272.
21 Ub., voi. II, nr. 850, p. 24 2 ; Die Rechtslnge des ehemeligen Tilrzburger

Dominiums (Situaţia de drept a fostului domeniu al cetăţii Bran), 1882, Beilage
(anexa) E. . , Anhang (adaus) 1, p. 3.
22 Ub., voi. II, nr. 884, p. 279.
23 U b., voi. III, nr. 1520, p. 333.
24 Ub., voi. III, nr. 1638, p. 4 87 .
25 GUSTAV GONDISCH, Vrkundenbuch ... (Documente . . . ), voi. VI, Bucurc•şti,
1981, :1r. 3228, p. 85.
26 Vb., voi. V I , nr. 3824, p . 468.
27 Szekely okleveltcir (Diplomatarul secuiesc) , voi. I, Cluj, 18 7 2 p. 244-2 1� 1 .
28 Die Rechtslage ... , Bei!age E. . . Anhang V, p. 8.
29 "Transilvania", VII, 1874, nr. 15, p. 177-178.
.
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menţionate pentru prima dată, în documente, 4 sate autohtone
(19,05%). Astfel regele Bela al IV-lea (1 235-1 270) a donat satele Teliu
(Nieni) şi Satul lui Mico (Mikofalva ?) comitelui Detricus, fiul lui Teel de
Prejmer30• Tot în această perioadă Ladislau al IV-lea (1 272-1290) donează
satele Budila (Budula) şi Tohan (Thohou) lui Nicolae, comite de Braşov,
confirmate in 1 294 de Andrei al III-lea ( 1 290-1301)31. Cele 4 sate amin
tite sînt primite de comiţii Detricus şi Nicolae ca un "beneficium" sau
"feudum". Pe lîngă proprietatea obştească, cea mai extinsă, începe a
se forma astfel şi o proprietate feudală, "condiţionată de slujbă "32.
In secolul al XIV-lea acest proces continuă pe scară şi mai largă.
Fraţii Ioan şi Iacob, fiii lui Nicolae cel Mare de Rîşnov, au primit in
perioada următoare, cuprinsă intre 1301-1350, sau mai precis în anul
1 33 1 , de la Carol Robert de Anjou, "toate părţile din stăpînirea" pe care
o avea comitele Solomon de Braşov de la tatăl său Simion, comite de
Braşov, "asupra oricăror sate... aşezate oriunde în districtul Braşovului
şi în pămîntul Transilvaniei"33• Dar satele pe care le poseda Solomon,
ca "drept de moştenire" de la tatăl său, nu sînt nominalizate şi localizate.
Procesul de feudalizare in Transilvania se poate socoti încheiat în as
pectele sale fundamentale, cum a arătat acad. Şt. Pascu, pînă la mijlo
cul secolului al XIV-lea34. Dar în Ţara Bîrsei acest proces a cuprins,
pînă acuma, numai satele Teliu, Satul lui Mico, Tahan şi Budila şi cele
dobindite de fraţii Ioan şi Iacob, nespecificate cu numele. In aceste con
diţii cele mai multe obşti săteşti autohtone din Ţara Bîrsei, opunîndu-se
aservirii feudale, rămîn, ca şi în alte zone mărginaşe ardelene:1:J, mai multă
vreme libere.
Dar în perioada următoare, cuprim;ă între anii 1 35 1-1400, cind
are loc în Transilvania ofensiva feudală de pe timpul lui Ludovic I
( 1 342-1382), numai în 2 ani şi anume în 1 366 şi 1 367 au fost aservite
şi în Ţara Bîrsei 1 0 (47,61%) obşti săteşti autohtone. Regele Ludovic a
donat în anul 1 366 lui Petru, fiul lui Nicolae de Ghimbav, posesiunea Satu
Nou (Vyfalu), cerînd, totodată, abatelui mănăstirii Cîrţa să-1 protej eze
pe acest Petru în posesia sa36• Tot în anul 1 366 ,regele Ludovic I ,
care donase mai înainte comitelui Stanislav posesiunile Satulung, Cer
natu, Turcheş şi Baciu, cere capitlului din Alba-Iulia să participe la
înstăpînirea comitelui Stanislav peste ace'Ote sate1i. Petru, voi.evodul
Transilvaniei, porunceşte, în 1 367, conventului din Cluj-Mănăştur să ia
3U
31

J2

33
:14

Arh ivPl e Statului elin Braşov, Palladium com ncn�c, p . 291 ( î n mss.).

D.I.R., Veacut XIII, C. Tra nsilvania, voi. I I , nr. 451, p. 403-404.
ŞTEFAN PASCU, Voievodatut, I . p. 285.

D . I . R. , Vea cul. XIV, C. Transilvania, voi. I T I , nr. 5-1, p . 39.
ŞTEFAN PASCU, op. c i t ., p. 335.

35

ŞTEFAN PASCU, Voicvodatut, I I , p . 32-33.

J7

Die Rc chtslagc ... , Beilage F ... , Anhang I , p . 3.

Jr. Uh., voi . T I . n r . 873, p. 272. Această posesiune estP localizată î n Ţara Bîrsei
� i dl' : J OSF:PH TRAUSCH, Gt•sdlichtc des Burze n lăndcr Capitulus (Istoria capita
l ului di n Tara Bîrsei), în : .,Magazin", vol. I I I , Coietul 1, Braşov, 1852, p. 5 8 ;
ŞTEF,.\N MOLDOVAN, in .,Transilvania", n r . 2-l, 1 8 7 1 , p . 288 ; HURMUZAKI, Docu
m ente, J /2, p. 1 3 3 : FR. K T LLYE N, Form area .�i evoluţia comitatului Braşovului, în :
Studii si a r t i rn l e rlc ist orie, V J T , 1!165, p . 1!1. Dar G. N USSBACHER presupune că
' ' d u l < l l'P�la �P rC'feră la o Joca l i talP d i n a fara Tă r i i Bi rsei (Posesiunile ora�ului
ara�ov in epoca Ieud ală, cap. X I I , în rnss.).
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parte la introducerea magistrului Iacob, zis de Braşov, nobil de Drag,
în posesiunile sale ereditare Zizin, Satul lui Dominic ( ?), Puhna ( ?), Bran,
Zărneşti, amin tite acum pentru prima dată, ca şi în posesiunile Budila
şi Tahan, cunoscute dej a de mai înainte:JR. Remarcăm că magistrul Iacob,
zis de Braşov, încă avea drept de moştenire asupra acestor 7 posesiuni.
Cîmpul 'relaţiilor feudale s-a extins mult, aşadar, în aceste două secole.
Satele Teliu, Satul lui Mico ( ?), Budila, Tohan, Satu Nou, Baciu, Tur
cheş, Cernatu, Satulung, Zizin, Satul lui Dominic ( ?), Puhna ( ?), satul
Bran, Zărneşti, 14 în total, plus satele primite de fraţii Ioan şi Iacob,
au intrat, rînd pe rînd, în stăpînirea mai multor proprietari feudali.
Toate aceste posesiuni se află în zona piemontană a Carpaţilor Meridio
nali. Dar n-au fost aservite încă toate obştile săteşti autohtone. Unele
au rămas, în continuare, în stare liberă. Dar în secolele al XV-lea şi al
XVI-lea intră şi ele sub stăpînire feudală. Astfel, între anii 1 401-1 450,
apar prima dată, in documente, alte două sate, Comloş şi Crizbav (9, 52%) .
Iacob Lackfi, voievodul Transilvaniei, donează, in anul 1404, posesiunea
Comloş, situată în partea nordică a Ţării Birsei, lui Iohannes Sydens
wancz, j udele Braşovului, şi lui Antonius Sander, fost "cetăţean" (civis)
de Braşov39. Satul Crizbav e pomenit ·în anul 1 4 1 0, cînd comitele se
cuilor, Mihail de Nadeş, permite locuitorilor din Feldioara să aducă apă
dintr-un pîrîu ce trecea prin satul Crizbav"0.
In perioada următoare, cuprinsă între anii 145 1-1500, încă 4 sate
(19,05%), Apaţa, Ţînţari, Tărlungeni şi Purcăreni, intră în s fera relaţiilor
feudale. Satul Apaţa, aşezat în nordul Ţării Bîrsei, a fost conferit, în
14 60, de Matei Corvin, lui Simon Forr6 de Belin şi lui Nicolae Forr6
de Sf. Gheorghe, împreună cu satele Baciu, Cernatu, Turcheş şi Satu
lungU. La 1470 Matei Corvin confirmă nobililor Ladislau şi Oswaldo
Forr6, Nicolae şi Mihail Zekel, posesiunea Ţînţari, împreună cu Budila
şi un sat din altă parte a Transilvaniei"2• Două sate săcelene, Tărlungeni
şi Purcăreni, apar ca posesiuni ale cetăţii Bran, primul, Tărlungeni, în
148043, iar al doilea, Purcăreni, la 1500. Impreună cu acest din urmă sat
sînt amintite şi celelalte 6 posesiuni săcelene, precum şi Crizbav şi Apa
ţa44. Satul Vlădeni (4,77%), aşezat la vestul Ţării Birsei, ajunge in de
pendenţă feudală la 1 570. Boierul D. Chiriac şi sora sa Marta din Ţara
Românească îl zălogesc, împreună cu satul Ţînţari, Margaretei Mailat,
fiica lui Ştefan Mailat, fostul voievod al Transilvaniei"5. Dar N. Iorga
arată că încă în secolul al XV-lea braşovenii posedau pămînt în Vlădeni
ca şi în Tohan şi Zărneşti46.
Incă 7 sate, aşadar, Comloş, Crizbav, Apaţa, Ţînţari, Vlădeni, aşe
zate în nordul şi vestul Ţării Bîrsei, ca şi Tărlungeni şi Purcăreni, din
grupa satelor săcelene, intră astfel în cîmpul relaţiilor feudale. Toate
38

I I , nr. 884, p. 279.
voi. I I I , nr. 1520, p. 333.
v ol . I I I , nr. 1638, p. 487.
vol. VI, nr. 3228, p. 85; Sze kely Ok/cveltâr, voi . 1,
42 Ub., voi. VI . nr. 3824, p . 468.
4J Sze kcly Oklcvel târ, vol. 1, p. 2-l 1-2-HJ.
« Dic Rcchtslage.. . , Bei lage E . . . , Anha nq V, p. 8.
45 "Transilvania", VII, nr. 15, 1874, p. 177-178.
46 N. IORGA, Braşovul şi românii, Bucureşti, 1905, p. 1 15.
Ub.,
Ub.,
40 Ub.,
41 Ub.,
39

vol.

p.

185-186.
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obştile săteşti autohtone, aflate în zonele piemontane ale Ţării Birsei, ca
şi elementele maghiare, aşezate în unele sate româneşti, de prin a doua
jumătate a secolului al XIV-lea şi la începutul celui următor17, se află
acum sub dependenţă feudală. Satele săseşti libere, aşezate în şesul Bir
sei, sînt înconjurate cu un cerc, nu tocmai perfect, de aceste 21 de pa
sesiuni aservite, româneşti şi mixte, româna-maghiare, răspîndite în zo
nele mai puţin fertile ale Ţării Bîrsei. Cel mai intens proces de feudali
zare în Ţara Birsei a avut loc în secolele al XIV-lea şi al XV-lea. Peste
76, 1 8° '0 de obşti săteşti au fost aservite în aceste două secole. Acest pro
ces is loric a durat în acest spaţiu geografic mai multe secole, pentru că
obştile săteşti autohtone din această zonă laterală şi-au putut apăra, cu
îndîrj ire, un anumit timp, ca şi în alte zone laterale transilvănene, viaţa
lor tradiţională liberă.
Datele prezentate mai sus trebuie privite totuşi cu prudenţa ne
cesară. Ele nu pot oglindi întreg procesul de feudalizare în toată com
plexitatea sa. De altfel nici o informaţie istorică nu "reflectă intreaga
realitate din vreo societate oarecare "-18. Despre satele Teliu şi Satul lui Mica
ştim doar di ntr-un document emis de regele Venceslav în anul 1301 că
ele au fost donate încă de regele Bela al IV-lea şi confirmate de urmaşii
săi pînă la Venceslav. Nici Andrei al III-lea nu arată, în 1294, cind a
donat Ladislau al IV-lea satele Budila şi Tohan. Putem bănui că acest
fapt s-a petrecut în anul 1 288, cînd regele a fost în Braşov, de unde a
emis un act în favoarea capitlului din Alba Iulia"0. Carol Robert nu po
men eşte, în actul său din 1331; numele satelor donate de el fraţilor Ioan
şi Iacob d e Rîşnov. Ludovic I, cerînd, în 1 366, introducerea comitelui
Stanislav în l"tăpînirea satelor săcelene, Baciu, Turcheş, Cernatu şi Satu
lung, specifică, totodată, că acest act este o nouă donaţie. De aici rezultă
că a mai fost o donaţie anterioară, adică o altă menţiune documentară,
ne�.· unoscută însă nouă. Satele Budila, Zizin, Satu lui Dominic, Puhna,
Bran, Tahan şi Zărneşti, aparţineau, in 1 367, magistrului Iacob de Bra
şov avea drept de moşteni re, ceea ce înseamnă că ele au fost stăpînite
şi de alţi feudali, inrudiţi cu el pe care însă nu-i cunoaştem.
Satul Lylendorf, amintit în anul 1 373:;0, împreună cu alte sate, şi
anume cu cele menţionate în d ocumentul din 1 367, amintit mai sus, nu
este un sat nou, ci Satul lui Mica, cunoscut deja din secolul al XIII-lea. In
tr-un document din anul 1361 se spune : "Mykfolua, numit cu un alt
termen Leelfalua, din comitatul Braşov ":i1. Matei Corvin confirmă, în
an u l 1 4 60, satul Apaţa, împreună cu alte sate, cu titlul de nouă donaţie.
Acest fa pt încă implică o denumire anterioară a acestui sat. Documen
t ele din anii 1 467, 1 4 8 0 şi 1 500, nu ne spun cum au ajuns satele Crizbav,
Tărlungen i şi Purcăreni şi la ce dată anume sub stăpînirea cetăţii Bran.
Satele Ţin ( ari şi Vlădeni, zălogite, în 1 570, de boierul D. Chiriac şi sora
sa Mal'ta, se aflau, cu siguranţă şi înainte de această dată, în posesiunea
47

T•·atăm pe larg acC'astă problemă întJ·-un stud i u aparte.
ŞTEFAN PASCU, Voi<�vndatul, J J , p. 1 2:1.
VPzi : D . / . R . , Veacul XIII, C. Transil vcmin , voi . I I , nr. 344,
''0 ( ' h . , vo i . I I , nr. 1010, p. 407.
:. t "Mykfo!ua a l io nominP LPel l'alua vocata in comi lalu d l'
voi. I T , nr. 7 8 4 , p. 190). Fr. K i llyen a redat greşit acest text astfel :
tl'lor Leclfalva şi Mykfalva (două sate dispărute ... ) (op. cit., in loc.
·la
·I!J

p.

304-305.

Brassow" ( f 1 h . ,
"posesiunea 5a
cit., p. 18-19).
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lor feudală sau a altor feudali, cum arăta N. Iorga. Mai adăugăm la
aceasta şi faptul că unele documente, probabil, s-au pierdut, iar altele
nu sînt încă descoperite52• Totuşi putem afirma că cele 1 3 documente
amintite aici oglindesc, în linii generale, etapele sau momentele esenţiale
ale trecerii obştilor săteşti libere în stare de dependenţă feudală. Aceste
documente, "expresia relaţiilor social-j uridice şi economice de caracter
feudal"5:1, oglindesc, totodată, şi înmulţirea numărului de aşezări exis
tente, cu siguranţă, cu mult înainte de prima lor menţiune documentară,
ca şi creşterea populaţiei.
Satele Teliu, Budila, Tohan, Satu Nou, Baciu, Turcheş, Cernatu,
Satulung, Zizin, Bran, Zărneşti, Tohan, Apaţa, Crizbav, Tărlungeni, Pur
căreni, Ţînţari şi Vlădeni, amintite, cronologic, în ordinea aceasta, au
supravieţuit pînă în zilele noastre. Dar Satul lui Mica, acesta amintit
de . trei oi'i, Satul lui Dominic, pomenit de două ori, Puhna o singură
dată şi Coinloş de mai multe ori, au dispărut. Antroponimul Mik6, plus
sufixul " falva '', adică "sat" şi Doq�.inikus, plus sufixul "hăza", · adică
, ,gos.podărie ", sau - " falva", adieă "sat", indică, cu siguranţă, numele pro
prietarului . Satul lui Mico, S atul lui Dominic şi Puhna trebuie că se
aflau în apropiere de satele Budila, Prej mer · şi Săcele, pentru că ele sint
amh itite, in actele din anii 1 367 şi 1 373, imediat după satul Budila. Unii
. cercetători identifică localitatea Lylendorf, amintită în 1 375, cu satul
Teliu51• Noi credem însă că Lylendorf este un alt sat, şi anume Satul
1
.lui Mica, dispărut.
. Satele di spar datorită războaielor, epidemiilor, foametei, mutării lor
de către feudali, " înghiţirii " satelor mai mici de către cele mai mari şi
mai puternice, rebotezării lor etc.55. Ţara Bîrsei a fost pustiită de mai
multe ori de tătari şi anume în anii 1 28556, 1 33557, 1 366, 1 342·'>8, 1 345.
Cronica lui Joseph Teutsch, vorbind despre acest din urmă j af tătăresc,
adică din 1 345, arată că în Ţara Bîrsei au fost demolate castelele "cu
excepţia cetăţilor Braşov şi Rîşnov, iar oamenii au fost prinşi şi j e
fuiţi'm). I n anul 1 338 mai multe sate din Ţara Bîrsei a u fost bîntuite de
ciumăfl0. Dar ciuma neagră, care a lovit Europa în anii 1 347-1 349, s-a
resi mţit mai puţin în Transilvania1 H. In anul 1 360 a fost o epidemie de
ciumă în Ungariar.2. Ţara Bîrsei a fost apoi prădată de turci în anii
1 3951i:l, 142111", 1422r,�,, 14271i!i, 1432fl7_ Regele Sigismund de Luxemburg,
referindu-se în anul 1 435 la aceste repetate invazii otomane spunea că
52 ŞTEFAN PASCU, V oie v o d a tu l , voi. I l , p. 5fl.
5: ! Tdcm, i bidem. p . 2 1 .
54 PAVF:L BINDER, Contri buţii Ta localizarea Cruceburgului .5i unele pro
b l eme lcoqate d !' !'a, în : Muzeul Regiona l Braşov, Culegere de studii şi cercetări,
Bra�ov, 1!1G7. p . 1 3 0 .
o; :, ŞTEFAN FASCU, o p . c i t . , p. 1 2 1 -1 22, I:J.l.
5f> T. 1 AMBOR. A t a c uri le cumano-tătare asupra Tra nsi lvcmi<'i în a d o un ju
mătate• a t:cacului al X I l 1-IC'a, in : A mwrul Institut u l u i ele i s t orie .5 i arheologiC',
Cluj-Napoca, 1974, p. 2 1 9 ; V. Spinei, Moldova î n seco l e l e XI-XIV, Bucurcşti,
1 982, p. 170.

5 7 Que l l e n z u r Geschichte d e r Stadt l(ro n s t a d t (fz vom·c cu privire la i s t o
,· ' a oraşului Hra.5ov), voi . I V , Braşov, 1886, p. 7 3 , 87 ; Arh ivP!C' Statului d i :1 Bra�ov,

C:ol lectanea zu C'incr P<1rticular = I l i stoire von Cro:1stadt (Cu! Pgere de date isto
rice refPritoarP la oraşul Braşov, adunate de Thomas Tartler, 1 7 4 1 ) , p. 535 (in
mss.), (in continuare, Collectanea).
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În aceste Împrejurări au fost prădate Şi incendiate "casele oraşului UOS::'
tru (Braşov, n.n.), a tîrgurilor, satelor şi posesiunilor din toată Ţara Bîr
seL., cu duşmănie de către turcii cruzi"68• ln aceste împrej urări triste
probabil că au dispărut şi Satul lui Mico, Satul lui Dominic şi · Puhna.
Nu este exclus însă ca ele să fi fost "înghiţite" şi de satele mai mari,
cum este Satulung, ori ca feudalii să fi mutat populaţia din aceste aş�
zări pe moşiile lor. Sate lipsite de locuitori erau, în acest timp, şi în alte
părţi ale Transilvaniei. Cam 1 ,5- 1 0% din satele acestei provincii erau
pustii in secolele XIV şi XV69.
Satul HopsyfeniO (Hamei), numit în unele acte cu sinonimul maghiar
Komlosi 1, încă a dispărut. Toponimul Hopsyfen, apare documentar, pri-'
ma dată, in anul 1 404, într-un act donaţional. Iacob Laczk, voievodul
Transilvaniei, - donează lui Johannes Sydenswancz, j udele Braşovului; şi
lui Anthonius Sander, "cetăţean" din acelaşi oraş, "toate locurile sau
pămintirile"12 aflate între. cetatea Hălchiu şi tirgul Hălchiu. Pămînturile
donate · se numesc, · ,;cu un termen comun· Hopsiwen (Hamei) şi · New
dorff (Satunou) " i:l .
Ace:>te pămînturi sint numite. in limba germană, de · e::litorii docu..,
mentului, "Landstriche"7", · adică, fiţii de pămînt . . Toponimul Sa tu Nou,
amintit aici, e cunoscut, ca nume de localitate, încă din 1 366i:J_
- Voievodul Transilvaniei riurrieşte, ca donator, aceste , .fişii· de pă
mînt" "desertas" 76. Dar acest cuvînt nu are, in cazul de faţă, înţeles de
sate "pustii", părăsite sau distruse. Aici e vorba, cum precizeaza 1nsuşi
donatorul, de pămînturi (fundas) "necultivate şi negospodărite de oa58

Arh. St. Bra�ov, CoUectanea, p. 535.
IV, p. 98.
r.u Arh. St. Braşov, Collectanea, p. 450 .
fii ŞTF:FAN PASCU, Voivodat ul, I I , p. 335.
fl2 Do c um e n t a
Romaniae Ilistorica, C. Tm n si l va rJ ia , voL X I , sub l"t•(lacţia
Acad. Şt. Pascu, BucurP�t i , 1 !l 8 1 , nr. -t52, p . 46!1, nr. 460, p. H7 (i:1 c o :J t i n ua rP
5!J

Quellen, voi.

1'3 ŞTEFAN PASCU, Cont ribuţ iuni documentare la istoria rom â n i lo r îr1 sr•c.
XI/! s i XIV, S i b i u , 1 !JH, p. 74-7 5 ; C.C. GiurPscu �i D.C. G i u rescu, Istoria l"omâ
'lilor, AUCUI'l'5t i , 1!174, p. 58.
r>4 HURMUZA K I , Docum P n t e , X V / 1 , n r. X I J , p. 1 1 - 1 2, nr. I:l, p. 12, Arh.
St. Brasov, CollPctanea, p . 5:!5.
65 HUR1\1UZAK I , Documente, XV/1, nr. X I V, p. 1 :! .
r.u Documenta Romaniae Historica, D . Relaţi i între Tărilr• Ro m â rw , vol u mu l I ,
Buc u re� ti . }<177, Ştdan Pascu, Cuvînt !nai ntl:', p . I X , n r . 160, p. 2 57 .

D.R. H.).
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Arh. St. Bra�ov, Collectanea, p. 535.
et ed i fi c i a civitatis nostre pn•dictP, necnon op i cl um v i l larum d
possPssionum tocius t<'IT<' nostrP barciensis . . . a sPv i ssi m i s Turc is, q u i i ps a m tt•J-ram
:10s t t·a m host i l i tPr i nvadendo deprt-dati sunt, pPr i g :� i s ince:1 d i u m combuste" (l lm·
muzaki. Documc ntl', XV/1, nr. XXX I , p. 2 1 ).
w ŞTEFAN PASCU, Voivoclatul, I I , p. :l:l7, 3 1 0, N o ta 1!J.
70 Hopfen - hamei (Maxi milian W. Sclu·off, Dcutsch-Rumăniochcs Wărt er
buch, Dritte Au flagP, Craiova, La., p . 418).
71 K o m l 6 - hamei (Dicţionar nwohi a r - rom u n , Bucm·p�t i ) , 1!!61, p . :l!lll.
n " . . . donamus
omncs ct singulas arPas sive fundas" ( U b . , voi . I I I , n r .
1520, p. 333).
7 : 1 . . . . . com m u n i
voe< J b u l o J J o p s i W < ';1 l't Nf•\\· dorff YOC< t l < l � " ( / l; i ci c m , p . :l:U).
7 1 U b . , voi. I I I , nr. 1520, p . 3 3 2 , ar. 1 5 7 3 , p. -1 1 4 .
7 5 U b., voi. I I I , n r . 873, p . 272.
76 Ul , vol. I I I , nr. 1520, p. 333.
r.a " Do mus
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meni "77 aflate pe hotarul satelor unde nu a pătruns activitatea civiliza
toare a omului. Termenul "desertas" înseamnă nu numai pămînturi pă
răsite, ci şi locuri necultivate, neluate în administrare politică şi gos
podărire umană 7s. Actul donaţional mai numeşte aceste locuri (areas) ne
cultivate şi moşii (possessiones)79. Cuvintul "possessio" este identic aici
nu cu termenul de "villa" (sat), ci cu termenul de loc, pămînt (possessi
ones sive areas)�1• Dar sînt şi cazuri cînd termenul de "villa" (sat), cu care
sint numite aceste localităţi, este identic cu cel de "possessio" (posesi
une)81 ( 1 462).
Cei doi stăpîni ai acestor "fîşii de pămînt", adică 1. Sydenswancz
şi A. Sander, se pot bucura, în virtutea actului donaţional, în mod liber,
de pămînturile primite, de pertinenţele lor, inclusiv de "satul sau de sa
tele" ce se vor întemeia în aceste locuriB2• Vedem subliniată aici o idee
importantă. Beneficiarii acestor pămînturi trebuie să le populeze, să
intemeieze sate. Probabil că aşa ia naştere satul Hopsyfen (Comlos).
O singură dată, 1 2 octombrie 1 406, cind regele Sigismund confirmă
actul emis de Iacob Laczk in 1 404, cele două " fîşii de pămînt", Comlcis ·
şi Sa:tu Nou, mai sint numite tot "lipsite de locuitori"83. Dar actele ur
mătoare care vorbesc despre aceste două sate, nu mai conţin determi.
nări de această natură. Astfel in anul 1 4 1 2, cind Stibor, voievodul Tran
silvaniei, confirmă donaţia din anul 1 404, aceste sate erau, desigur, popu
late, pentru că voievodul amintit nu mai spune acum că ele sînt pustiiM.
Satele Comlos şi Satu Nou sint pop;;late şi in anul 1 4 14. Acum ele sint
in mîna lui Mihail de Nadeş, comitele secuilor. Nu se arată nici de data
aceasta că ele ar fi lipsite de locuitori8:5. In mai multe documente din
secolul al XV-lea aceste două sate apar, în continuare, ca aşezări popu
late86. Decanul Ţării Bîrsci cerea, în anul 1 464, credincioşilor din Satu
Nou să facă donaţii pentru construirea unei biserici in această pose
siune87. Dar satul Comlos apare in acte numai pînă la anul 1 496. El a
dispărut ca nume de aşezare. În anii 1480 şi 1 489 a bîntuit o epidemie
de ciumă în Ţara Birsei��. "Ciuma graseiază în Braşov şi Ţara Bîrsei "
şi în anul 1 495:-:!l. Epidemia de ciumă a bîntuit de 6 ori în această regiune
şi între anii 1 530-1 556!"1• Ţara Bîrsei a fost devastată în 1 530 şi 1 535
" . . .a
cul tura l't ma:-�s ione h o m i n u m de�ertas" (Ub. v o i . I I I , nr. 1520, p. 333).
ŞTEFAN PASCU, Voivodatul Transilvaniei, voi . 1, Cluj, 1971, p. 1 26.
79 V b., voi . I I r , nr. 1520, p. 333.
8U " ... dcsertas possessiones siv(• areas" (Ub., voi. I I I , nr. 1520, p. 333).
81 " ... q uasclam duas v i llas seu p os se ss i on es suas wyfalw €'t Komlos"
(UIJ.,
voi. V, nr. 3296, p. 1 28, şi nt·. 3297, p. 12!!).
82 " ...v i l lam seu v i l las ibidem instaurandas" (Ub., voi. I I I , nr. 1520, p . 333).
o:J " ... omnium arcarum sive fu:1dorum nunc uti fertur habitatoribus destitutorum" (Ub., vo i . I I I , nr. 1573, p. 4 15).
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B�
85

U b., v oi . I I I , nr.

1688,

p.

539.

Ub., voi. I I I , nr. 1735, p. 595-596.
06 Vezi : GUSL\V GUNDISC I J, Urkundcnbuch . . . , voi. V, Bucureşti, 1975, nr.
2622, 2860, 2877, 2884, 3017; Idem, Ub., v oi . VI, nr. 3296, 3297, 3314, 3315, 3325 , 3855 ,

3849, 3863.
87

1!0

ftl

tlO

Ub., vo i . VI, nr. 3403, p. 201.

Arh.

St.

Bra�ov, Coltcctanca, p. 4:'10.

ADOLF A Rl\IBRUSTER,
Arh.

Dacoromano-Sa.ronica, Bucurc�ti, l!J80, p. 398

St. Braşov, Collcctanea,

p.

-150.
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şi de turci!H. Probabil că satul Comlos a dispărut în vîrtejul acestor ca
lamităţi. Dar nu este exclus nici faptul că acest sat să fi fost "înghiţit"
de localităţile Hălchiu şi Satu Nou!12, din apropiere.
Ne oprim, în continuare, atenţia la un document emis de Iancu de
Hunedoara, în 19 februarie 1447, în legătură cu satul Bran. Acest sat
apare, prima dată, în scris, în 1 3679:1, iar a doua oară în 1 37394, ca obiect
de donaţie feudală. Actul lui Iancu de Hunedoara din 1447 este un do
cument de luare în stăpînire a satului Bran. Voievodul Transilvaniei cere
capitlului din Alba Iulia să participe la introducerea fraţilor Ioan şi
Lazăr, fiii lui Gaspar din Cîmpulung!l:i,
în posesiunea satului Bran
(Thercz). Acest sat este numit, se spune în document, "cu un alt cuvint
şi Cîmpulung"!lft. Dar termenul acesta, de Cîmpulung, nu are nimic de-a
face cu toponimul omonim din Ţara Românească, pentru că Iancu de
Hunedoara precizează că satul Bran, numit şi Cîmpulung, se află în Ţara
Bîrsei, în părţile Transilvaniei97.
Toponimul Bran este însoţit, în act, şi de alte determinări. Astfel
el este numit o "posesiune regală "98. Amintim aici că regele Sigismund
spunea, în 1 395, că satele Tahan şi Zărneşti, care sînt tot posesiuni re
gale, ţin de cetatea regală Bran99. Prin analogie putem presupune că şi
satul Bran, posesiune regală, aparţinea de cetatea regală Bran. Deşi sa
tul Bran este donat celor doi fraţi "cu toate folosinţele şi pertinenţele
lui " 100, care pot fi puse în valoare, evident numai prin munca oamenilor
din sat, totuşi actul spune că "posesiunea regală . . . Bran este acum pustie
şi lipsită de locuitori" 10 1• Era, întradevăr, satul Bran, aşa cum se arată
mai sus, o aşezare pustie?
Bazîndu-se pe acest text, unii cercetători au formulat părerea că
satul Bran era, la data aceasta pustiu, lipsit de locuitori, probabil da91 Arh. St. Braşov, Collectanea, p. 536.

92 Din cronica lui O stermayer rezultă că Comloşul ar fi fost d istrus de oraşul Braşov ln 1!>61 (Quellen, voi. IV, p. 522).
113 Ub., vol. II, nr. 884, p. 279.
!1-1

Ibidem, nr. 1010, p. 407.
Ub., voi. IV, nr. 2128, p. 443 ; Hurmuzaki, Documente, XV/ 1 , nr. XIX,
p. 15; Ub., voi. V, nr. 2566, p. 187.
96 Ub., voi. V, nr. 2566, p . 187-188.
!J1 " .in terra Barcza in partibus Transsilvanis habitam" (Ub., voi. V, nr.
2566, p. 188).
98 " ... possessionem regalem Thercz" (Ibidem, p. 187).
95

••

99 "possessionem nostram regalem
Zerne appellatam ac! castrum nostrum
Terch vocatum spectantem" (Ub., voi. I I I , nr. 1351, p. 139) ; "Possessionem nostram
regalem Toha appellatam, ad castrum nostrum Terch vocatum spectantem" (Ub.,
voi. I I I , nr. 1358, p. 147-148). Dar în ce!PlaltE' documente din secolul al XV-lea,
nici localităţile Tohan şi Zărncşti, numite cu tcrmPnii de sat sau posesiune, nu
mai au şi determinativul de posesiuni regale (de exemplu în : Ub., voi. III, nr.
1632 (1409), Ub., voi. IV, nr. 2012 (1427), nr. 2298 (1437), U b., voi. V, nr. 2390
(1440), Ub., voi. VI, nr. 3535 (1467).
100 " . • . cu m

p. 188).

101 " ••• nunc

cunctis eiusdem utilitatibus et pertinentiis" (Ub., voi. V, nr. 2!>66,
desertam et habitatoribus destitutam"

(I bid em, p. 188).
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torită ultimelor invazii turceşti în Ţara Bîrsei. Actul acesta ar fi, după
opinia lor, ultima ştire despre satul Bran 102• Noi propunem aici o altă
in terpretare a textului de mai sus.
Este adevărat că invaziile turceşti au constituit, nu o dată, o mare
primej die pentru populaţia din Ţara Bîrsei. Dar ţăranii brăneni s-au
putut ascunde, datorită poziţiei lor geografice favorabile, fie în cătunele
cu case răsfirate de pe văile din apropiere, fie în satele învecinate, Tohan
şi Zărneşti. După ce a trecut pericolul, oamenii revin la vetrele lor.
A dispărut, desigur, în aceste împrejurări triste, un anumit număr
de ţărani brăneni. Dar nu a fost distrus sau părăsit tot satul. Aducem
cîteva dovezi în acest sens. Prima rezultă chiar din conţinutul actului
donaţional emis de Iancu de Hunedoara, în discuţie aici. Ştim că ter
menul de _ "possessio" are, cum a arătat acad. Şt. Pascu, un înţeles mai
larg, plurivalent. El înseamnă nu numai sat (villa), ci şi moşie103, pă
mînt în general 10". Iancu de Hunedoara a donat, în această lumină, fra
ţilor Ioan şi Lazăr nu satul Bran, ci un pămînt, o moşie ("possessio")
de pe hotarul satului Bran, tot regală, pentru că ţine de cetatea Bran,
dar pe care brănenii nu-şi făcuseră case. Acesta e motivul pentru care
posesiunea regală Bran, donată de guvernatorul Transilvaniei, este nu
Ill.ită "pustie" şi "lipsită de locuitori". In realitate ea era populată.
.
Chiar Iancu de Hunedoara spune acest lucru numai cu, cinci ani
mai tîrziu. In 18 iulie 1 452, el interzice castelanilor de la Bran să prac
tice anumite abuzuri faţă de negustori. In context cu aceasta, Iancu de
Hunedoara arată ce fel de ilegalităţi comit castelanii. Astfel, aceştia iau
vamă nedreaptă de la locuitori şi negustori tocmai în apropierea zisei
cetăţi ("dicti castri ) şi în oraşul Bran ("civitate Thewerch") w:;. Iancu de
Hunedoara spune, deci, clar o . dată cetatea Bran şi a doua oară oraşul
Bran. Incontestabil că satul Bran · n-ar fi putut aj unge, în 1452, oraş,
dacă în urmă cu cinci ani ar fi fost pustiu,· părăsit. El a putut deveni
o înfloritoare aşezare în pasul Bran, pentru că se afla pe o importantă
arteră comercială populată, care lega Transilvania de Ţara Românească
şi de · centre economice străine.
.
.
Existenţa satului Bran rezultă şi dintr-un act emis, în 1 468, de
Ioan Pongracz, voievodul Transilvaniei. El condamnă în acest document
unele nedreptăţi ale castelanilor de la cetate faţă de "locuitorii şi io
bagii " din "pertinenţele" cetăţii Bran. Astfel, ţăranii din aceste "perti"

.

.

.

. .

102 GERNOT NUSSBACHER, Contribuţii la istoricul
cetăţii Bran şi a do
meniului ei în secolele XIV-XV, în Cumidava, IX-1, Braşov, 1976, p. 25-26 ;
Jdcm, Aus Urkunden und Chroniken, Bukarcst, 1981, p. 42 .
IU� ŞTEFAN PASCU, Voievodatul Transilvaniei, vaL I,
Cluj, 197 1 , p. 393 ;
Dt::�Karl Ernst Gcorgcs, Latcinisch-Deutsches Handwiirterbuch, .zweiter Band, Leip
zig., 1855, p. 587 ; Antonius Bartal, Glossarium mediae et i nfimae latinitatis Regni
Hungariae, Lipsiae, 1901, p. 506.
JU4 Fîşl i l e de pămînt Hopsyfen şi Newdorff sînt numite, la 1404, "possesslones
s.ive. areas" (U b., voi. I I I , nr. 1520, p. 333).
ws " ...
in suburbio dicti castri et civitate Thewrch exi g i " (Documenta Ro
maniae Historica. D. Relaţii între ţările române, volumul I, (1222-1456), volumul
întocmit de acad. Şt. Pascu, C. Cihodaru, K . G. GUndisch, D. Mioc, V. Pervain,
Bucureşti, 1977, nr. 310, p. 426).
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nenţe" n-au voie să vîneze în pădurile de pe hotar, nu se pot apăra
împotriva hoţilor ce-i pîndesc pe căi şi poteci 10G. Aceste abuzuri se răs
frîng, în primul rînd, asupra ţăranilor din Bran. Nicolae Iorga era con
vins că aici este vorba de brăneni. Rezumînd actul de mai sus, marele
istoric spune că voievodul Ardealului cere castelanilor "să lase pe Bră
neni a vîna, a face straj ă şi a trimite la Braşov capetele hoţilor ce vor
fi ucis" 1 07. Satul Bran se număra, deci, indiscutabil, printre "pertinen
ţele " cetăţii Bran. Hoţii pomeniţi aici că atacau pe negustori încă în
tăreşte această idee. Vînatul amintit, de asemenea, aici, era bogat în
pădurile din zonă. Nu ştim exact satele stăpînite în acest an de cetatea
Bran. In anul 1 467 ea poseda numai satul Crizbav 108, aşezat sub Munţii
Perşani. Dar pe acolo nu era un drum comercial. Satele Baciu, Turcheş,
Cernatu şi Satulung erau stăpînite cu 8 ani în urmă, în 1 468, de Simon
Forr6 de Belin şi Nicolae de Sf. Gheorghe 10!1• Deci nu făceau parte din
pertinenţele cetăţii. Numai pe timpul lui Ştefan Bathory (1479--1492),
satele Baciu, Turcheş, Zizin şi Apaţa 1 10 ţin, în mod cert, de această ce
tate. Dar e posibil, deşi nu ştim sigur, ca cetatea Bran să fi posedat şi
alte pertinenţe în 1468.
Dar satul Bran exista, după N. Iorga, şi la 1498, cînd oraşul Bra
şov ia ca zălog cetatea Bran împreună cu domeniul ei. " Incă de la
1 498 . . . , subliniază N. Iorga, j udele şi j uraţii din cetate avură putere
de cîrmuire şi de dăjdi, adecă, drepturile feudale de atunci, asupra sa
tului Bran " 1 1 1 . Putem pune temei pe afirmaţiile lui N. Iorga, pentru că
marele nostru savant a cunoscut foarte bine istoria Ţării Bîrsei pe baza
imensului material documentar publicat şi studiat de elm.
Unii cercetători braşoveni sînt de părere că numele dispărutului
sat Bran s ....ar păstra în toponimul "dorff Stat", menyionat de cîteva ori
în socotelile castelanilor de la Bran, din secolul al XVI-lea. Acest topo-'
nim ar indica, după opinia lor, locul unde a fost vatra unui sat dispărut
ori distrus, o silişte adicăm. Dar editorii socotelilor făcute de castelanii
de la Bran, pe anul 1 527--1 537, înţeleg prin "dorff Stat" doar "o delOG
Rur susque populos et i obagi ones in pertiaentiis illius castri commorantes
in silvis venare nec per vias sem ittas
et
calles
ipsos custodire non
permitteretis contra furos et latrones nec capita latronum per ipsos amputatores ad
civitatem deferre ausi non essent" (Ub., voi. VI, nr. 3641, p. 352).
1 07 HURMUZAKI, Documente, XV/1, Bucureşti, 1911, nr. CXXI, p. 69.
108 GERNOT NUSSBĂCHER, Contribuţii la istoricul cetăţii Bran şi a do
meniului ei în secolele XIV-XV, în Cumidava, IX/1, Braşov, 1976, p. 3 1 .
109 Ub., vol. VI, nr. 3228, p. 85.
uo Die
Rechtslage, Be i la ge E, p. 13, Anhang I I, p. 4-5 ; G. Nu s sbă che r ,
op. cit., p. 31.
1 1 1 N. I ORGA Braşovul şi românii , Bucureşti, 1905, p. 1 14.
1 12 Documente privitoare la istoria Românilor, volumul X V al col ecţ i e i "Hur
muzaki". Acte şi scrisori din arhivele 01·aşelor ardelene (Bistriţa, Braşov, Sibiu),
publicate clupii copi i le Academiei Române
de N. Iorga, partea I (1358-1600), Bucu
.
reşti, 191 1 ; partea a I I-a (1601-182 5), Bucureşti, 1913; N. Iorga, Braşovul şi Românii;.
Scrisori şi lămuriri. Formează volumul X din St u d i i şi documente" tipărite de
Ministerul Instrucţiei, Buc ureşt i , 1905.
11 3 PA VEL BINDER, Toponemia istorică pe hotarul cetăţii Bran, în "Limba
română", XX, nr. 6, 1971, p. 540 ; Gern ot Nussbăcher, Contribuţii la istoricul ·ce
tăţii Bran şi a domeniului ei in secolele XIV-XV, ln Cumidava, IX/1, 1976, Bra
şov , p. 26.
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numire a unui loc" i l'• oarecare şi nu un sat dispărut. Toponimul "dorff
Stat" e folosit, în contextul dat, nu cu înţeles de sat dispărut ci cu
sensul de "loc sătesc" folosit în comun de locuitori. In anul 1 534 este
amintită o păşune (pratum) "în jurul locului sătesc" (dorff Stat) 1 15, adică
în j urul unui loc folosit de tot satul. Un loc numit, în mod popular
(vulgo), "loc sătesc" (in der Dorff Stat) exista, în anul 1 550, "mai j os
de cetatea Bran ". Pe acest loc a fost omorît Paulus Rot, împreună cu
fiul său t 16• Acest loc de sat (Dorff statt) sau loc sătesc a fost dat, în
anul 1 5 5 1 , unui Petru pentru 2 fl. şi 20 aspri. Locul acesta este amintit
acum în context cu alte locuri 1 1 7•
Rezultă, deci, din cele arătate mai sus, că satul Bran a avut o
existenţă continuă în secolul al XV-lea ca şi după aceea.
Mai arătăm, în fine, că localităţile Tahan şi Zărneşti încă sînt
amintite, în documentul din 1 447, citat mai sus, ca tîrguri (oppido).
"Michael Galacz din tîrgul (oppido) Zărneşti şi Tohan" 1 18 încă a fost
prezent, în anul 1447, la înstăpînirea fraţilor Ioan şi Lazăr peste satul
Bran. Intensa activitate comercială desfăşurată în zona Branului a con
tribuit şi · la ridicarea acestor două sate apropiate la treapta de tîrg.
Dar nu mult după aceea, în 1453, ambele localităţi sînt amintite, din nou,
tot ca mai înainte, cu numele de posesiune (possessio) 1 19, iar în anul 1462
ca sate (villae) 120.
Din cele de mai sus desprindem cîteva concluzii. Satele săseşti,
întemeiate, în secolele al XIII-lea şi al XIV-lea în Ţara Bîrsei, prin colo
nizare, au fost libere pe plan social-juridic. Obştile săteşti autohtone sînt,
în schimb, aservite. Aceeaşi soartă o împărtăşesc şi elementele maghiare,
aşezate în unele sate româneşti. Relaţiile feudale încep să pătrundă în
această regiune numai în a doua jumătate a secolului al XIII-lea. Acest
proces se prelungeşte pînă în a doua j umătate a secolului al XVI-lea.
In secolul al XIII-lea au fost aservite numai patru sate româneşti, iar
în cel următor mai mult de 10, în secolul al XV-lea 6 sate şi unul în
secolul al XVI-lea. Astfel s-au generalizat relaţiile feudale în Ţara Bîrsei
- peste 2 1 de sate, unele româneşti, altele devenind mixte româna
maghiare. Patru din aceste sate au dispărut, iar 1 7 supravieţuiesc pînă
în zilele noastre. Ţara Bîrsei fiind o arie laterală în cîmpul geografic
transilvănean, obştile săteşti autohtone au putut vieţui aici mai multă
vreme în stare liberă, la fel ca şi în alte zone mărginaşe ale provinciei.
IU "
Ortsbezcichnung bei Torzburg"
"Numire de
(Quellen, vol. II, p. 728).
1 15 "
Circa pratum dorff Stat" (Quellen, voL IT, p . 489).
=

p.

p.

116

" I n fcrius

1 11

Quellen, voi. III, p. 471.

553).

1 18

188).

119
1 20

"Michael

loc

la

cetatea

Bran"

castrum Thertsch (v u lgo i n der Dorff Stat)" (Quellen, voi.

Gelaz de

oppido

Zernest et

"Possessiones Thohan et Zarna"
"Duas villas" (Ub., vol. VI, nr.

Thohan"

III,

(Ub., voi. V, nr. 2566.

(Ub., voi. V, nr. 2866, p. 411).
3303, p. 135).
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- ZUSAMMENFASSUNG -

In diesem Beitrag zeigt der Verfasser, nach dem Vorbild des Akad.
Şt. Pascu, mit der Metode der historischen Geographie, die Art und
Weise, wie die rumănischen Dorfer, sowie die mit der Zeit, rumănisch
ungarisch gewordene Dorfer, unter die Herrschaft verschiedener săchsi
scher, ungarischer und szekler Feudalherrn gelangten. Es wird an
fangs hervorgehoben, dass alle 13 săchsischen Gemeinden, welche im
XIII. und X IV. Jahrhundert, durch Ansiedlung, in dem fruchtbaren
Burzenland, gebildet wurden, blieben frei, dank mehrerer Privilegien
und waren nicht Leibeigene.
Im Burzenland beginnt die Bildung der Feudalisierung nur in der
zweiten Hălfte des XIII. Jahrhunderts und hălt an bis zur zweiten
Hălfte des XVI. Jahrhunderts. In dieser Zeitspanne von etwa 335 Jahren
wurden 21 Dorfer untertănig. Vier von diesen ( 1 9,05%) wurden, in
der zweiten Hălfte des X III. Jahrhunderts, andere, nicht genannte, in
der ersten Hălfte des X IV. Jahrhunderts, zehn (47,6 1 %), in der zweiten
Hălfte dieses Jahrhunderts, sechs (28, 57%) im XV. Jahrhundert und
ein (4, 77%) im folgenden Jahrhundert, untertănig. Die meisten Dorfer,
nămlich 14 (76, 1 8%) an der Zahl, dieses Landesteiles wurden im XIV.
und XV. Jahrundert untertănig. Daraus folgt also, dass die urspri.ing
lichen rumănischen Dorfer im Burzenland lăngere Zeit frei leben kon
nten. Dieses ist hier eine eigene Erscheinung, die sich auch in anderen
Randgebieten Siebenbi.irgens wiederholt.
Die oben genannten Tatsachen konnen die Feudalisierung im Bur
zenland nicht von allen Gesichtspunkten widerspiegeln, deshalb moge
man diese Daten mit besonderer Vorsicht interpretieren.
Die 17 untertănigen Dorfer, wie Teliu, Budila, Tahan, Satu Nou,
Baciu, Turcheş, Cernatu, Satulung, Zizin, Bran, Zărneşti, Crizbav, Apaţa,
Ţînţari, Tărlungeni, Purcăreni und Vlădeni, wurden in dieser Reihen
folge zum ersten Mal dokumentarisch erwăhnt, so wie aus der Tabelle
von der Seite 69-70 und beiliegender Karte hervorgeht, zusammenleben
bis auf den heutigen Tag.
Aher vier u n ter tăn i ge Dorfer, nămlich Satul lui Mico, Satul lui Do
minie, Puhna und Comlos sind verschwunden, nach verschiedenen Kriegen,
Seuchen, "Verschlingung" der kleineren Dorfer von den grossen, u.s.w.
Zum Abschluss weist der Verfasser auf mehrere Tatsachen hin,
wodurch bewiesen wird, dass das Dorf Brau, im Jahre 1 447, nicht ver
lassen war.
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"DE LA NEGRU VODA
MIRCEA VODA BASARAB"
de ION HAŞFALEAN

Memoria poporului român poartă spre noi de secole numele "Ne
gru Vodă" al unui personaj istoric " întemeietor de ţară ". Această tra,...
diţie istorică populară 9-espre întemeierea Ţării Româneşti este solid an
corată în numeroase fapte de cultură materială şi spirituală românească :
toponime şi hidronime evocînd numele întemeietorului şi edificii laice
şi religioase ce-i sînt atribuite din vechime acestuia de popor, răspîndite
pe aproape întreg teritoriul ţării cu densitate mai mare în zona sub
montană şi fiind, în maj oritatea lor covîrşitoare, mult anterioare mo
mentului "Posada- 1 330 " 1.
Incepind de pe la j umătatea secolului al XVI-lea şi pînă spre
sfîrşitul secolului al XVIII-lea s-a format însă şi o tradiţie cultă despre
întemeierea Ţării Româneşti, prin consemnarea în scris · a datelor pe
care le mai vehicula tradiţia istorică populară şi a celor păstrate even
tual în izvoare scrise anterioare, dar, din nefericire, şi a unora din afara
acestor surse, de multe ori aparţinînd unor contexte istorice diferite
sau fiind de-a dreptul fanteziste. Menite a umple golurile create prin
pi erderea, datorită procesului firesc al uitării, a unor fapte istorice ţi
nînd de tradiţia populară, aceste din urmă date au fost implicate circui
tului istoriografic datorită stadiului relativ scăzut al cunoaşterii istorice
specific secolelor XV-XVII, precum şi interselor· promovate prin consti
tuirea de izvoare scrise documentare ori narative, mergînd de la cele
economic.e, cum erau întărirea stăpînirii asupra unor pămînturi, moşii
şi sate şi confirmarea de privilegii, pînă la cele politice, cum erau dove
direa filiaţiei dinastice a domnitorilor şi demonstrarea legitimităţii dom�
niei2• La toate acestea se adaugii şi pătrunderea în· tradiţia despre înteMARŢIAN, I., Repe rtoriu, pp. 10-41 şi Urme, pp. 3 6-38, 42, 44 ; DRk
N., Românii, pp. 280-281 ; IORDAN, 1., Toponimia, pp. 43-44, 271, 306 şi
Nume, p. 63 ; COSTEA, F., Cercetările, pp. 1-9, Obiecte, pp. 79-89 şi Cîteva date,
integra l ; ESKENASY, V., O nouă fortificaţie, pp. 34-44 ; PUŞCAŞU, N .- .şi . PUŞCA
ŞU, V., Cronică, p. 74; NĂGLER, TH., Breaza, pp. 89-121 şi Cercetări, p, 15, GIU
RESCU, C., C., Probleme, pp. 8 1-82 ; CONSTANTINESCU, N., Cronologia, pp. 681701 şi Curtea, p. 25 ; CHIŢESCU, L., Cercetări, pp. 155-188 şi Cetăţeni, pp. 32-37 ;
IOSIPESCU, S., Recenzie, p. 1204, nota nr. 19. Cercetătorii �mplexelor arheologice
de la Argeş (N. Constantinescu) şi de la Cetăţeni (L. Chiţescu) datează vestigiile
timpuriu feudale de aici, pe baze numismatice, pentru perioada 1 180-1238/40.
2 STOICESCU, N., Descălecat, pp. 97-164.
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meierea ţării a unor date şi nume din tradiţiile legate de fondarea unor
aşezări sau mai cu seamă mănăstiri, fondare desemnată prin aceiaşi ter
meni : "aşezare(a) " şi "întemeiere(a) " . Despre mănăstirea Tismana, ridi
cată de Radu 1 ( 1 377-1 384}, dar terminată de Dan 1 ( 1 385-1 386), care
i-a dat şi primele acte de danie, în prima j umătate a secolului al XVII-lea
se ştia a fi cea mai veche mănăstire din ţară şi că domnitorul care a
ctitorit-o s-a numit Radu. In conştiinţa călugărilor de la Tismana, s-a
contopit vaga amintire despre întemeierea ţării de către Negru Vodă
purtată de tradiţia istorică populară, generind credinţa în simultaneita
tea celor două întuneieri şi in identitatea " Radu 1 = Negru Vodă", de
unde personaj ul istoric ireal Radu Negru din documentele TismaneP.
Cea mai recentă opinie istoriografică" afirmă că din tradiţia de la Tis
mana "Radu Negru" a pătruns în izvoarele narative, primele citate fiind
inscripţia în piatră a bisericii domneşti din Cîmpulung - pusă în anul
1 636 din porun(!a lui Matei Basarab în locul celei vechi deteriorată de cu
tremW"ul din anul 1 62S - şi Cronica Ţării Româneşti redactată în ace
eaşi vreme la curtea domnului. In amindouă aceste izvoare, în locul în
temeietorului ţării "Negru Vodă" al tradiţiei populare, este consemnat
pentru prima oară în sursele interne, "descălecătorul" din Transilvania
"Radu Negru ". Dar, în timp ce în inscripţie întemeierea Ţării Româneşti
prin descălecat - element nou în raport cu tradiţia populară - data
acestui fapt este 1 2 15, cu care consună rezultatele cercetărilor arheolo
gice la care ne-am referit, in Cronica ţării se dă data 1 290. După părerea
istoricului N. Stoicescu, noţiunea de "descălecat" a fost introdusă acum
din iniţiativa domnitorului Matei Basarabli. Această opinie pare însă să
fie contrazisă de un izvor narativ extern, anterior tuturor izvoarelor in
terne de acest fel cunoscute, in care, deşi nu se vorbeşte nimic despre
descălecat, iar întemeietorul este nwnit Negru Vodă (Negro Voevoda,
în limba italiană) ca în tradiţia populară, el este arătat ca fiind ,,di
nazione Unghero"6, ca şi de unele cercetări de ultimă oră, la care ne
vom referi mai departe. Aici este locul să menţionăm şi faptul că în
Cronica ţării se precizează şi durata domniei întemeietorului Ţării Ro
mâneşti - 24 de ani şi că tot în acest izvor narativ se descrie şi moda
litatea unificării Olteniei cu Muntenia ca închinare a vîrfurilor feudale
din vestul Oltului (denurnite "banoveţii Bas arabi ", proiecţie a unor rea
lităţi mai tîrzii, din secolul XV, spre epoca intemeierii7) către întemeietor,
ce stăpînea la răsărit de rîu.
Izvoare de mîna întîi, documentele sint, spre deosebire de izvoa
rele narative, vreme mai îndelungată fi<iele tradiţiei istorice populare
şi, ele menţionează cel puţin doi purtători domneşti ai numelui Negru
Vodă. La 3 mai 1 549, Mircea Ciobanul întăreşte mai multor boieri satul
Hiriseşti pe Gilort şi munţii din j ur, arătînd că "am văzut domnia mea
şi carte de la mina tatălui domniei mele şi altă carte de la mîna lui
Negru voievod cel Bătrîn"8. La 20 iunie 1 620, doi locuitori din Cîlceşti
3 Ibidem.

4

Ibtdem.
Ibidem.

6 LUCCARI, di P., G., Copioso, ed. 1 790, p. 82.
7 STOICESCU, N., Descdlecat, pp. 124-125.
8 SMIM, pp. 67-68.
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- Gorj primesc întărire pentru opcina lor pe care o aveau "de la înte
meierea ţării, din zil�le răposatului Negrul voievod", domnul Gavrilă
Movilă declarînd că "am văzut domn i a mea cartea lui (Negru vodă!!)
veche şi ruptă " i9. La 24 ianuarie 1 622, trei săteni din Arcani - Gorj
cer domnului Radu Mihnea să le î ntărească stăpîn i rile din Arcani, Căză
neşti şi Floreşti, declarind că sînt ale lor "de la moşi şi de la strămoşi...
încă ş i din z ilele lui Negru voievod cel Bătrln ", iar martorii aduşi din
satele vecine le confirmă in faţa domnului aces te stăpîniri ca fiind ale
lor "încă din zilele lui Negrul voievod" li. Radu Negru al tradiţiei isto
rice culte, consemnat în pisania din 1 636 a biseridi domneşti din Ctmpu
lung, numită de popor "a lui Negru Vodă ", şi în aceeaşi vreme în
Cronica ţării, p ătrunde în documente, şi poate nu întîmplător într-un
document de-al Tismanei, abia in anul 1 656. Astfel, referindu-se la balta
Bistreţul, domnitorul Constantin Şerban afirma la 1 3 aprilie 1 656 că
văzuse hrisovul lui Dan voi evod , "fiul lui Radu Negru", din leat 6894
( 1 385) 12• Menţion indu-se d în hrisovul din 1 385 se intărise intr-adevăr
mănăstirii Tismana balta Bistreţul, dar că Dan I il numea aici pe tatăl
său nu Radu Negru, ci doar "binecinstitorul voievod Radu!", se trage
concluzia că "epitetul Negru a fost adăugat deci (în documente - n.n.)
la numele Radu in 1656" 13. Asupra veridicităţii acestei concluzii însă vom
reveni. Aici mai adăugim, doar că acesta este, dintre documentele luate
istoriografic în cons iderare, primul în car e Radu Negru al tradiţiei isto
rice culte, şi nu Negru Vodă al tradi ţiei populare cu care aici, nefiind
asociat intemeierii ţării, nu este confundat, este explicit identificat cu
Radu I, tatăl lui Dan I şi al lui Mircea cel Bătrîn, fapt in raport cu
care demersul similar din 1 892 al lui Dimitrie Oneiul, al cărui punct de
pornire a fost însă pisania în piatră a bisericii domneşti din Cimpulung,
se vădeşte de prisos14.
In legătură cu tema lucrării de faţă, una din principalele concluzii
ale istoriografiei este că personajul ireal Radu Negru s-a plămădit în
mediul monastic, în primul rînd al Tismanei, prin confuzia "Negru
Vodă = Radu Negru", de unde a trecut in documente şi cronici, din
care a fost preluat şi difuzat in popor de către promotorii învăţării de
carte. Schema răspunde mai ales explicării felului în care tradiţia istorică
populară despre întemeierea Ţării Româneşti a început, de pe la jumă
tatea secolului al XVII-lea, să fie însoţită varianta cultă şi apoi treptat
înlocuită şi în circuitul popular de către aceasta. Se pare însă că acest
fenomen a fost mai complex, iar aria geografică în care el s-a petrecut a
fost mai largă.
Astfel, într-o "carte ocolniţă" din anul 1488 a satului Răşinari de
lîngă Sibiu1\ întocmită pe baza unor documente mai vechi16, t;tă scris
eă hotarul acestui sat "( . . . ). Mearge pe apă în sus, iase în Curmătură la
!l
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STOJCESCU, N., Descălecat, p .
TJJR-R, I I I , p. 568.

147, undP paranteza aparţine autorului.

D lR-B, I V, p. 87.
C f. STOTCESCU, N., Descălecat, p. H9.

J h idem.
O NC! UL, D., Origi nile, pp. 372-373.
I ORGA, N., Scrisori, p. 228 şi urm.
P ACALA, V., Monografia, p. 37 şi 42-43.
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Fîntîna Neagră. Coboară pe o vale, dă in apa cea mare, mearge pe apă
în sus ( . . . ) şi, făcîndu-se doauă · riuri, meargem pe apa ce vine despre
munteni, muntele Buceciu aL marelui· hearţegu Radu Vodă Negru cel
de la anii 6740 ( 1 232), iase in Curmătură ( . . . ). Ce iaste in lăuntru acestui
ocol, iaste pămînt rumînescu a:(l} satului Răşinariului nimărui înduplecat ;
n'are nime a-1 porunci· nice i n pămînt, nice- ·în · apă, nice în ghinde, nice
în j iru, nice în aluniş, nice în· rinsă: Şi s-au prea în(n)oit această carte
ocolniţă în zilele . Mării Sale de-· Dumnezeu cinstitului (cinstitorului ?)
Craiu Matiiaş, cîndu au fost · cursul anilor ot rojdes H(rist)vo 1488 ( . . . ) " .
I n cartea ocolniţă este cuprinsă· ş i 6 referire l a u n fragment dintr-un do
cument mai vechi privitor la nişte danii de moşii făcute de doi domni
tori ai Ţării Româneşti · bisericii din Răşinari : "Hram sv(e)ta ţ(e)rkva
p(ea)po(do)vna ParascheVla, pe-ntru moşiile besearicii, ceale date beseari
cii de Marele Hearţeg Dorrtnu(l) Rad'(u) Vodă Negru. In cîmpu de jos,
din ·calia Coşte(i)ului; în · sus, pîri.ă in Strîmtu, j umătate de spre pădure
a · besearicii, j umătate a popilor, alta, din j os de calia Coşteiului, alta
peste rîu din Gura Văi(i), cu piatră rătundă, ·precutn mearge vărsă tură
pin rîu pe lîngă merH popa Optea: Pătruţu, pe Ungă stupină, pin calia
Coşte(i)ului. Dară cea din j os de calia Co$te(i)ului e dată de Mircea Vod(ă)
Basarab. Leat 689 1 · ( 1 383), m(�)s'(i) ţa Ghen(arie) 7, za pominanie d(u)şa
ih (pentru pomenirea sufletului lor) ". Despre acest inserat cărţii ocolniţe
din 1 48 8 a satului Răşinari, Nicolae Ibrga scria 1 7 că este traducerea din
slavo.nă a unui fragment din cel mai vechi hrisov românesc privind o
afacere internă. După cum arată: V. Păcală18, această carte ocolniţă ce a fost folosită de obştea satului Răşinari, aflat p e pămînt regesc, in
tr-un indelungat proces de· hotar· şi · privilegii cu universitatea săsească
în secolul XVIII - ar fi fost întocmită in cancelaria lui Matei Corvin.
I n legătură cu această afirmaţie, constatăm că, în anul 1 7 8 1 , oficialul
cancelariei imperiale Francisc Siss a întocmit; pe baza unui înscris din
vremea lui Matei Corvin 19, o hartă20 funciară a satului liber Răşinari,
în care hota.rele acestuia coincid întru totul cu cele consemnate în
cartea ocolniţă de la 1 4 88, fapt ce permite identificarea acesteia cu in
scrisul de care, împreună cu depoziţiile j uraţilor cerute de procedura
vremii, s-a servit oficialul austriac pentru întocmirea hărţii .
Dar, asupra valorii documentare a cărţii ocolniţe d i n 1 4 8 8 planează
indoiala,. fapt ce explică, poate, ignorarea· ei de c;:ătre istoricii care au
abordat tema "Negru Vodă". Găsit în anul 1 655 cu prilej ul restaurării
bis.e ricii vechi din Răşinari21, documentul a fost scos la iveală, în cursul
procesului declanşat în 1 7 17, abia în anul 1 776 şau la începutul anului
1 777, după ce- diriguitorii universităţii săseşti au prezentat ei înşişi un
document fals, dovedit ca atare (o diplomă datată " 1 467 ", prin care Ma
tei Corvin le-ar fi restituit, ca . iobăgit, satul Răşinari)22• " Guberniul"
Transilvaniei care a j udecat cauza s-a vădit, pînă la stingerea procesului
in deceniul al patrulea al secolului
al XIX-lea, potrivnic punctului
17 IORGA, N., Scrisori, p. XXXI I I .
I B PACA LA, V., Monografia, p . 3 7 .
l !l- :?ll STSS, FR., Jll a ppa, in ] PgPncl ă :

..T u x ta

t0 m p o re SPr<'nissimi Mathial' Regis con fectum " .
2 1 PACALA, V . , Monografia, p . 82.
22

I bidem.
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de vedere al instanţei supreme, curtea imperială de la Viena, conform
căruia, în general, satele libere aflate pe pămînt regesc nu trebuiau
înfeudate nobililor sau oraşelor. Aşa se face că "Prin rezoluţia guber
niului din 30 Maiu 1 777 - Nr. 59 1 6, apoi prin deliberatul aceluiaşi for
din 1 6 lan. 1 784 - Nr. 9443, documentul a fost declarat fals şi osîndit
să fie nimicit. Totuş(i), un exemplar se rătăci printre hirtiile procurato
rului fiscal şi scăpă astfel de p(i)eire. Ieşind din nou la iveală, în a. 1 828,
goana se reînnoi contra lui şi numai cu mare greutate putu să i se
salveze existenţa"23. Afirmaţia lui V. Păcală că această carte ocolniţă
s-a găsit în anul 1655 nu poate fi controlată şi, în consecinţă, nici argu
mentul că, preced·înd cu 62 de ani declanşarea procesului şi cu 1 2 2 de
ani utilizarea ei în acest proces, ea nu este un produs ad-hoc contem
poran nu poate fi invocat în sprijinul autenticităţii sale. Dar atît îm
prejurările in care documentul a fost declarat fals şi poziţia consecvent
părtinitoare de-a lungul intregului proces a instanţei care l-a declarat
fals, cît şi îndîrj irea cu care s-a urmărit distrugerea lui pledează în fa
voarea autenticităţii. Pentru a evita însă un punct de vedere precon
ceput, să luăm în considerare acest document, pe rînd, ca (1) autentic
şi apoi (2) ca fals.
1 . In cartea ocolniţă din anul 1488 a satului Răşinari găsim un
toponim "Fîntîna Neagră" a cărui formă iniţială nu este exclus să fi
fost "Fîntîna Negrului" sau mai degrabă "Fîntîna lui Negru (Vodă) ",
dar care la 1 488 devenise dej a "Fîntîna Neagră" in uzul locuitorilor Ră
şinariului. Această presupunere este susţinută de invocarea nu mult mai
departe, în textul cărţii ocolrtiţe, a stăpînirii Muntelui Buceciu din apro
piere de către Negl'u Vodă scris însă Radu Negru, fapt ce sugerează ideea
că la 1488 inlocuirea lui Negru Vodă al traditiei populare de Radu Negru
al tradiţiei culte in conştiinţa comunităţii satului Răşinari se împlinise.
Aşadar, in ciuda opiniei predominante in istoriografia curentă, confuzia
" Negru Vodă = Radu Negru" este mai · timpurie şi totodată prezentă
şi peste munţi în Transilvania, aici fiind consemnată intr-un d ocument
nemănăstiresc ţinînd de interesele unei comunităţi libere săteşti.
Cartea ocolniţă a satului Răşinari este unicul document, in care
anul 1 232 apare ca una dintre diversele date ce-l situează pe Negru
Vodă in timp menţionate in izvoarele scrise. dar apropiată de anul 1 2 1 5
săpat în piatră l a 1 636 in pisania bisericii " Negru Vodă " din Cîmpulung,
pe care tind să-1 confirme cercetările arheologice asupra cărora ne-am
oprit. Cu referire la Negru Vodă, in cartea ocolniţă se face distincţia
"cel de la anii 6740 ( 1 232) " , ce nu poate semnifica decît că în conştiinţa
colectivă a locului (Răşinari) şi a vremii ( 1 488) se păstra, ca şi în docu
mentele oltene citate mai sus. amintirea a mai mulţi, cel puţin doi, pur
tători domneşti ai numelui "Negru (Vodă) " . In textul inserat cărţii ocol
nite a satului Răşinari apar alăturate numele " Radu Vodă Negru" şi
.. Mircea Vodă Basarab" . Este evident că " Radu Vodă Negru cel de la
anii 6740 " din textul propriu al documentului nu este acelaşi cu " Radu
Vodă Negru de la 1 383. Ghenarie, 7 " din textul inserat acesteia, care
este Radu I, tatăl lui M ircea cel Bătrîn . De aici rezultă că în răstimpul
·
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de un secol - de la 1 383, cînd Radu I este numit "Radu Vodă Negru ",
pînă la 1 488,
cînd cu privire la Negru Vodă se face distincţia " cel de
la anii 6740 ( 1 232) "
în conştiinţa populară din Amlaş, cel puţin a ră
şinărenilor, s-a născut confuzia "Ne�u Vodă = Radu Negru" fapt ce
nu exclude derularea unor procese similare la Tismana şi Cîmpulung în
ale căror hrisoave este prezentă aceeaşi confuzie.
-

In textul inserat cărţii ocolniţe a satului Răşinari se aduce, prin
precizarea implicită a poziţiei la 7 ianuarie 1 383 a lui Mircea cel Bătrîn
în ierarhia feudală a Ţării Româneşti, o clarificare în problema asocierii
la domnie. Nefiind încă domn, Mircea cel Bătrîn ( 1 386- 1 4 1 8) nu putea
face în 1 383 danii de pămînturi ori acorda privilegii decît în calitate de
deţinător al unui apanagiu feudal. Or, situarea geografică a Amlaşului
şi Făgăraşului peste munţi în Transilvania reclama tocmai apanagiul
ca modalitate eficientă de stăpînire a acestor posesiuni ale Ţării Româ
neşti. De altfel, n-am avea aici decît reeditarea, în alt context factologic,
a situaţiei din vremea lui Basarab 1 şi Nicolae Alexandru, care, ca aso
ciat la domnie, stăpînind posesiunile
de peste munţi, a prestat in
această calitate, fără a-1 angaj a pe domnitor, în anul 1 344, omagiul feu
dal lui Ludovic, regele Ungariei2". Fără să argumenteze şi fără să ţină
seama de dispararea teritorială, prin fişia Tălmaciu - Avrig de pe Olt
aflată în stăpînirea regalităţii ungare, a Amlaşului de Făgăraş, Ilie Minea
le prezenta ca o unitate25, iar Octavian Popa presupunea că urmaşul lui
Radu I, Dan I (1 385- 1 386) ar fi plecat din Făgăraş în Ţara Românească
pentru a prelua domnia ţării26• Din textul adus aici in dis-cuţie rezultă
însă că, cel puţin în jurul datei de 7 ianuarie 1 3 83, în Amlaş, dacă nu
şi in Făgăraş, domnitorul Radu I era reprezentat de cel de-al doilea fiu
al său, Mircea. Scenariului încercat în rîndurile de faţă i s-ar putea
aduce obiecţia că tocmai in această vreme Ţara Românească nu mai ·
stăpînea Amlaşul şi Făgăraşul, pe care Radu I le-a pierdut, opinie larg
împărtăşită în istoriografia românească. Dar singurul document prin care
s-.ar putea certifica acest fapt, datează din 1 iunie 1 383, deci de după
" 1383, Ghenarie, 7 "27, dată pînă la care atît domnitorul Radu I, cît şi
fiul său Mircea puteau, cel puţin teoretic, să dăruiască bisericii din Ră
şinari pămînturi, mai ales în condiţiile crizei de succesiune la tronul
Ungariei declanşată de moartea, în 1 382, a regelui Ludovic, cînd prima
reacţie firească a Ţării Româneşti ne pare a fi fost reocuparea posesiu
nilor sale de peste munţi, dacă acestea ar fi fost pierdute anterior.

2. In falsul de la 1 776/77, numit " Carte ocolniţă a satului Răşinari"
şi datat 1 488, găsim tradiţia populară despre întemeierea Ţării Româ
neşti de către Negru Vodă redată prin toponimul "Fîntîna Neagră " , a
cărui formă iniţială nu este exclus să fi fost "Fîntîna Negrului " sau mai
degrabă "Fîntîna lui Negru (Vodă) ", dar care la 1 776/77 devenise "Fîn
tîna Neagră" în uzul locuitorilor Răşinariului. Această presupunere este
susţinută de invocarea nu mult mai departe, în textul cărţii ocolniţe, a
stăpînirii muntelui Buceciu din apropiere de către Negru Vodă, scris
24

I OSIPESCU, S., Controverse,

pp. 1967-1972 .
1-79.

� MINEA, I . , Amlaş-Făgăraş, pp.

POPA, 0., Ugrinus, p. 15.
Z1 HURMUZAKI, Documente, I /2, p. 2 78 .
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însă Radu Negru, fapt ce sugerează ideea că la 1 776/77 inlocuirea lui
Negru Vodă al tradiţiei populare de către Radu Negru al tradiţiei culte
se împlinise. Aşadar, conform opiniei predominante in istoriografia cu
rentă, confuzia "Negru Vodă = Radu Negru " îşi află geneza în mediul
cult monastic şi de cancelarie din a doua j umătate a secolului al XVI
lea şi prima j umătate a secolului următor, extinzîndu-se apoi şi în
Transilvania.
Acest fals este unicul izvor scris, dar document nu cronică, in care
anul 1 23 2 apare ca una dintre diversele date ce-l s ituează pe Negru
Vodă în timp, menţionate în izvoarele scrise, dar apropiată de anul 1 2 1 5
săpat în piatră la 1 636 î n pisania bisericii "Negru Vodă" din Cîmpulung,
pe care tind să-1 confirme cercetările arheologice la care ne-am referit.
Cu referire la Negru Vodă, în falsul de la 1776/77 se face d istincţia
" cel de la anii 6740 ( 1 232) ", ce nu poate semnifica decît faptul că în
conştiinţa colectivă a locului (Răşinari) şi a vremii ( 1 7 76/77) se mai păs
tra, ca şi in documentele oltene din secolele XVI-XVII citate mai sus,
amintirea a mai mulţi, cel puţin doi, purtători domneşti ai numelui
"Negru (Vodă) " . In textul datat "7 ianuarie 1 383 " (autentic sau fals,
fals mai vechi ori plăsmuit tot la 1 776/77) inserat falsei cărţi ocolniţe
a satului Răşinari, purtător al numelui "Negru (voievod) " apare un Radu
Vodă, care nu poate fi, dat fiindu-i alăturat Mircea Vodă Basarab, decit
tatăl acestuia, Radu I ( 1 377-1 384). Dar ca să plăsmuiască inseratul,
autorii falsului din 1 776/77 ar fi trebuit fie să cunoască, ceea ce nu este
imposibil, documentul din 13 aprilie 1 656 al mănăstirii Tismana, fie
să cunoască identificarea "Negru Vodă = Radu I" elaborată de Dimitrie
Onciul abia la 1 892, adică după 1 1 6 ani, ceea ce este imposibil.
Coroborind variantele (1) şi (2), rezultă că, fie atestată printr-un
document autentic la 1 488, fie redată printr-un fals la 1 7 76/77, dar re
prezentînd o tradiţie locală veche de trei secole, conştiinţa răşinărenilor
despre mai mulţi, cel puţin doi, purtători domneşti ai numelui "Negru",
îndrumă, asemeni celor trei d ocumente oltene citate mai sus şi indi
ferent de realitatea sau irealitatea "descălecatului " ori de semnifi caţi a
acordată acestui termen, spre reconsiderarea istoriografică a episodului
din tradiţia cultă al închinării către Negru Vodă a unor vîrfuri feudale
din Oltenia. Dacă, in împrej urările concrete încă necunoscute ale unifi
cării Olteniei cu Muntenia, această inchinare a avut intr-adevăr loc, fie
paşnic - fie nepaşnic, este mai mult ca probabil, după cum istoria vre
mii ne oferă numeroase exemple, ca ea să se fi consfinţi t prin încheierea
unor legături de familie, descendenţii in linie bărbătească ai uni ficato
rilor perpetuînd numele "Negru " al intemei etorului . Şi dacă Basarab a
fost numele de persoană28 al unuia dintre aceştia, atunc i strălucita vic
torie din 1 330 a purtătorului său asupra oştilor maghiare conduse d e
regele Carol Robert a făcut c a acest nume să devină nume d inastic2!1,
pe care-I întîlnim pentru prima oară asociat unui nume de persoană " Mircea Vodă Basarab" - tocmai în t extul datat " 1 383, Ghenarie, 7 "
ş i inserat cărţii ocolniţe, acelaşi in care in tilnim pentru prima oară ş i
vechiul nume dinastie "Negru " asociat unui nume de persoană - "Radu
Vodă Negru " .
28 STOICESCU, N., Descălecat, p . 124.

ION

90

HAŞFALEAN

S-a incercat a se demonstra, argumentindu-se atit cit este cu pu
tinţă în stadiul actual al cunoaşterii temei, că noţiunea de " descălecat"
apare pentru prima oară în deceniul al patrulea al secolului XVII în
pisania bisericii "Negru Vodă " din Cîmpulung şi in Letopiseţul Canta
cuzinesc:J0 şi că o dată Negru Vodă identificat cu Radu I se poate trage
concluzia că nu poate fi vorba de o intemeiere a ţării anterioară vremii
lui Basarab I. Dar dacă tradiţia scrisă este mai veche decit secolul al
XVII-lea şi dacă noţiunea de descălecat, chiar dacă nu in legătură cu
N egru Vodă, apare şi in înscrisuri anterioare celor de mai sus, semnificînd
nu "descindere" ci . ,întemeiere", după cum dovedesc cele mai noi cer
cetărP1, această concluzie poate fi pusă sub semnul întrebării.
Iar dacă, pe baza datelor oferite de tradiţia populară şi a celor ce
pot fi dovedite ca autentice din ghemui contradictoriu al tradiţiei culte,
se admite întemeierea la cumpăna secolelor XII-XIII, pe o arie teri
torială corespunzătoare celei acoperite de vestigiile lingvistice şi arheo
logice la care ne-am referit, a unui sta t timpuriu feudal al românilor,
cu structuri şi suprastructuri specific- româneşti, atunci "descălecatul",
indiferent de factorii care 1-au determinat, ·. nu mai poate fi interpretat
ca "descindere " , ci ca o schimbare a zonei de reşedinţă mai îndelungată
a domnitorului şi curţii domneşti, aşa cum s-a propus în multe lucrări de
specialitate pînă acum. · Şi dacă, datorită în primul rînd factorilor interna
ţionali ai vremii, care au acţionat aproape simultan, cum au fost e}!:pan
s iunea dinspre vest a regalităţii maghiare, viiturile rep�tate ale cuma
nilor d eclanşate de bătălia din 1 223 de la Kalka şi apoi marea invazie
tătară din 1 24 1 -1 243, acest stat s-a fărămiţat în cnezatele . Jl voievo
datele consemnate la 1247 în D iploma ioaniţilor, teritorial similare pro
babil celor anterioare centralizării d e către Negru Vodă, reunirea lor,
ori a unei însemn ate pf1rţi a acestora� din care n-au lipsi t Severinul,
Amlaşul şi Făgăraşul, de către Basarab I, a însemnat reeditarea, în con
diţi i schimbate. a înt�meierii Ţări i Rom âneşti .
Ca urm aş al lui Basarab I. Ni colae Alexandru şi Vlaicu Vodă, dom
nitorul Radu I (confundat cu Negru Vodă in tradiţia cultă) n-a putut
fi în temeietorul ţării, dar ctitor sau întemeietor de mănăstiri şi biserici
şi darnic al acestora cu pămînturi, sate şi privilegii a fost, iar acolo
unde interesele domniei o cereau, el a putut să aşeze sate libere. Apare
astfel ca foarte lesnicioasă asocierea, in hrisoave mai tîrzii purtînd in
terese materiale, a calităţii de intemeietor de comunităţi săteşti şi mo
nahale a domnitorului cu cea de întemeietor al ţării, intemeiere din
vremea căreia tradiţia populară proiecta în contemporaneitate numele
. ,Negru " purtat şi de Radu I. Promovindu-şi interesele şi cunoscind ro
lul vech imii ca argument în j udecarea pricinilor, şi a celor aduse în faţa
domnului ţării în special, comunităţile săteşti ori cele mănăstireşti pro
i ectau propria lor întemei ere in trecut către cea a ţării, proiectînd şi
numele "Radu" al întemeietorului lor, sau pe care-I afirmau ca atare,
în trecut, atribuindu-1 şi întemeietorului ţării Negru Vodă - al tradiţiei
:!'J
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populare. Iată născut un întemeietor de ţară - Radu Negru -, per
sonaj istoric pe cît de ireal, pe atît de distinct de Negru Vodă şi de
Radu I, tatăl lui Mircea cel Bătrîn.
Acest personaj ireal este, aşadar, cel purtat de tradiţia istorică
cultă despre întemeierea Ţării Româneşti. Ultimele mărturii scrise des
pre circulaţia în Ţara Făgăraşului a tradiţiei istorice populare despre
Negr u Vodă · sînt piatra genealogică de la 1 7 2 8 a protopopului Ionaşcu
Monea din Veneţia de Jos:12 şi lucrarea unui istoric sas braşovean, înce
pută în anul 1 7 28 şi publicată în anul 1743 la Jena, în care autorul
atrage atenţia asupra faptului că "( . . . ) aceste ştiri nu le deţin de la
autori de cărţi, ci din relatări verbale întemeiate pe vechi tradiţii ":l:l.
Amîndouă aceste izvoare îl plasează, în consonanţă cu pisania bisericii
domneşti din Cîmpulung, cu cartea ocolniţă a satului Răşinari şi cu
rezultatele cercetărilor arheologice, pe Negru Vodă în ultimele două
decenii ale secolului al XII-lea · şi în .primele trei decenii ale secolului
al XIII-lea, fapt cu care concordă şi durata · (24 ani) domniei . acestuia
.
· ·. .
..
consemnată în Cronica Ţării'- Roinâneşti. : � ·
.· · · ·
. n
'o : : ă.
t
dt
t
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ă
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şe
:. In s_ec l t _X .:. a. J gără i i . p e d.liser a in irea. -lui Negru
Vodă, · iar · cînd Iori. Codri1 Drăguşiuiu pune, ·. in_ anul 1 869, · bazele şcolii
capi tale r:omâneştL ain� Făgăraş, aceasta este denumită Radu Negru, de
num i re preluată şi de liceul românesc înfiinţat aici "în anul 1 9 1 9 şi re·
atribuită apoi ( 1 969) aceluiaşi liceu.
Aşadar, începînd din a doua j umătate a secolului XVII, tradiţia is
torică populflră despre în tem e ier� Ţării Rorţlâneşti de către Negru Vodă
este treptat înlocuită şi aici · în Ţara . Făgăraşului de cea cultă despre
descălecarea Ţării Rqmâneşti de către Radu Negru, · în secolul XIX sub
stituireq fiind un fapt împlinit, motiv pen tru care considerăm că aşa
numitele tradiţii populare locale, ce se mai regăsesc în zonă. invocate de
unii istorici contemporani sînt, cu excepţia denumirii "a lui Negru Vodă"
pentru cetăţile feudale de la Breaza şi Comăna de Sus, sînt de factură
cultă.
·

__

:n

Muzeul Ţării Făgăraşului, sal a nr'. 1 - arheologic.
FI LSTICH, .L, · Schendiasma - cf. CHIHAIA, P.,
Neagoe Basarab, Bucu i·eşti , 1976, pp. HJ-147.
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ABSTRACT

Enclosed within the more extensive theme of the Romanian feu
dal state foundation, the work entitled 'From Negru Voda to Mircea
Voda Basarab' deals with one of the most controversial problems of
Romanian historiography, namely wheather, or not, an early feudal state
existed, preceding the foundation of the independent Moldavian and
Wallachian states, in the 1 4th century.
Recycling in the historiographic circuit a document from 1488
including an insert from an older document, dated 'January 7th, 1 383',
the author brings along new arguments pleading for the existence of an
early feudal state created by Negru Voda at the transition from the
1 2 th to the 1 3th century, as the popular tradition states, that preceded
the foundation of the independent Moldavian and Wallachian states.

CONSIDERAŢII ASUPRA LOCALIZARII: POSADEI
(IN LUMINA UNUI DOCUMENT DIN ANUL 1716
ŞI UNELE PROBLEME ISTORIOGRAFICE)
M I RCEA GHERMAN şi
RADU ŞTEFANESCU

Victoria repurtată la 9- 1 2 noiembrie 1 330 de voievodul Basarab 1
asupra regelui Ungariei, Carol Robert d'Anj ou îşi are semnificaţia ma
j oră ca moment culminant al afirmării românilor la sud de Carpaţi şi
al încheierii procesului de consolidare a statului feudal independent
Ţara Românească.
In aceste condiţii, fixarea contextului istoric şi a datelor furnizate
de istoriografia contemporană sau apropiată evenimentului devine deo
sebit de importantă. Dintre acestea ne vom opri succint numai asupra
unor aspecte generale sau particulare cărora poate merită a li se acorda
o atenţie sporită.
Prima problemă este stabilirea temeiurilor pe care se bazau reven
dicările teritoriale ale regalităţii maghiare referitoare la formaţiunea po
litică a lui Basarab şi a căror consemnare în documentele timpului ca
pătă o semnificaţie aparte legată de existenţa formaţiunilor statale în
nordul Dunării şi în acelaşi timp de controversata problemă a regatu
lui Asăneştilor.
Este ştiut că regele Carol Robert, ca de altfel şi urmaşul său Lu
dovic cel Mare, purtau între titlurile lor şi pe cel de rege al Bulgariei,
în baza căruia revendicau dreptul de suzeranitate asupra Banatului, Ol
teniei şi Munteniei, deşi acestea nu figurau sub nici o formă în titulatura
regală maghiară. De altfel Ludovic cel Mare, vrînd a adăuga vasalilor
săi şi Moldova, va întrebuinţa pentru aceasta denumirea de "Cumania" .
Aceste denumiri de Bulgaria şi Cumania corespund d e fapt Ţării Româ
neşti şi Moldovei, păstrîndu-se sub această formă în documente pînă
în secolul al XV-lea, cînd devin Valahia şi Moldova1•
1 Titlul de rege al Bulgariei apare încă din anul 1202, cînd Emeric al
U ngariei ( 1 1 96-120-l) este astfel menţionat într-o diplomă (Fejer, Codex Diploma
ticus Regni Hungm·iae, II, p. 391) contrar majorităţii menţiunilor din istoriografia
noastră ce consideră ca prima dată anul 1233, cînd coregentul Bela IV înfiinţează
Banatul de Severin. Subsidiar temei noastre, ne vom limita a semnala doar şi îm
prejurarea că din acelaşi an 1202 datează şi scrisoarea papei Inocenţiu al I II-lea
către Kaloian, căruia, numindu-1 "domn al bulgarilor şi românilor" îi spune: "pre
cum eşti prin originea ta roman aşa să fi şi prin i mitaţie, şi poporul ţării tale,
care se zice coborîtor din sîngele romanilor, să urmeze întocmirile bisericii romane"
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Cu referire la datele istorice privind lupta din 9-1 2 noiembrie

1 330, remarcăm existenţa a două documente ce fac menţiunea acesteia :

unul foarte apropiat evenimentului, datat 1 330 decembrie 9, · în care
este descris locul desfăşurării luptei fără a-1 denumi însă2 - document
a cărui autenticitate este contestată3 şi, al doilea, cunoscuta Chronicon
1
Pictum Vindobonense ce cuprinde, de asemenea, descrierea locului luptei
dar tot fără denumirea expresă a acestuia'•.
Nicolae Iorga, semnalînd un document din anul 1 397, ce relata
despre lupta din 1395 dintre Sigismund de Luxemburg şi Vlad Uzur
patorul, precizînd că ea a avut loc la "Pazzata"5, emite ipostazele : 1 . Paz
zata este identic cu Posada şi 2. Lupta din 1 330 s-a d esfăşurat tot aici.
Astfel apare în istoriografia noastră problema localizării "luptei
de la Posada din 1330 " !
Sînt cunoscute ipotezele emise asupra " localizării" Posadei şi sta
bilirii drumului de retragere parcurs de Carol Robert, între care mai
multe sufragii au întrunit cea care vedea lupta desfăşurîndu-se în Lovi
ştea, pe ruta Curtea de Argeş-Cîineni-Sibiu şi varianta plasării Posa
dei pe culoarul Curtea de Argeş-Cîmpulung-Rucăr-Branti.
Se impune deci o primă constatare : nu există mc1 o sursă docu
mentară certă care să argumenteze una din rutele posibile adoptate
de Carol Robert la întoarcerea din Ţara Românească iar ipoteza privind
" lupta de la Posada " şi întreaga problemă a localizării acesteia se poate
pune numai cu referire la confruntarea din anul 1 3957•
De aceea considerăm că documentul la care ne vom referi mai
j os, conţine o informaţie ce poate constitui un argument nou în sprijinul
localizării denumirii toponimice de Posada în zona Rucăr, fără însă ca
aceasta să fie vreun temei în localizarea luptei din 1 330.
(Hurmuzaki, Documente, I, 1 , p. 4). Este deci evident că reialitatea maghiară de

numea Ţara Românească Bulgaria, în vi rtu te a unor realităţi ale timpului, ci nd
regatul vlaho-bulgar mai cuprindea tncă şi zona nord-dunăreană. De altfel, ieşirea
Ţării Româneşti din cadrele acestui regat este marcată de înlocuirea in i sto ri ografia
timpului a termenului de bulgaro-vlahi, cum mai apare încă la Ch on iates cu un
gro v lahi la Cantacuzenos, 1323 (Cf. şi A.A. MUREŞ IANU, O noud contribuţie la
istoria românilor în evul mediu, Braşov, 1938, extras din "Ţara Birsei", p. 36-37).
2 Vezi VICTOR MOTOGNA, Iarăşi lupta de la Posada, in Revista de Istorie,
IX (1923), p. 83.
3 MARIA HOLBAN, Pe marginea unor ,.Probleme controversate fn istorio
grafia română", in Revista de Istorie, 6, tom 3 1, iunie 1978, p. 1076; Eadem, Des
,

-

pre raporturile lui Basarab cu Ungaria angevină şi despre reflectarea campaniei din
1330 in diplomele regale şi în Cronica Pictată, in Stu d i i , 20/1967, nr. 1, p. 3-43;
Eadem, Contribuţii la studiul raporturilor dintre Ţara Românească şi Ungaria an
gevină, in Studii, XV, 1962, voi. 2, p. 315-344. Autoarea face şi analiza critică a
tuturor do c ume n t el o r în care se fac re ferir i la lupta din 1330, inclusiv Cronica Pic
t ată, fixînd cu a ut or i ta t e coordonatele autentice, elementele sub iect i ve şi cronologia
reală (vezi şi G. POPA-LISSEANU, Izvoarele istoriei românilor, voi. XI, Bucureşti,

1937, p. XLIII).
4 G. POPA-LISSEANU, Op. cit., p. 108-112; 233-236.
5 N. IORGA, Carpaţii in luptele dintre rom4ni şi unguri, in Analele Aca
demiei Române, secţia istorică, S.2, Tom XXXVIII, Bucureşt i, 1915-1916, p. 85.
Documentul - publicat în Hurmuzaki, Documente, I, 2, p. 395.
6 Vezi
C.C. GIURESCU, Probleme controversate fn isroriografia română,
Bucure�ti, 1977, p. 158.

De fapt denumirea de ,,Lupta de la Posada• poate fi atribuiti doar luptei
dintre Sigismund de Luxemburg şi Vlad U.zurpatorul, dln 1395.
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Documentul, păstrat în arhivele vieneze, datat 1 7 1 6 septembrie,
un raport întocmit la ordinul guvernatorului militar al Transilva
niei, generalul conte Steinville, urmînd a fi înaintat lui Eugeniu de
S avoiaK, importanţa lui constînd în primul rînd în varietatea informaţiei
referitoare la Ţara Românească.
Din document rezultă clar intenţia autorităţilor habsburgice de
extindere a stăpînirii asupra întregii Ţări Româneşti9• In acest scop
este cerut şi raportul amintit, care cuprinde detaliat descrierea geogra
fiei, economiei, administraţiei ţării, observaţii demografice şi asupra ra
porturilor sociale, în fond un adevărat bilanţ al rentabilităţii unei even
tuale ocupări a provinciei.
e3te

121.

0

Arhivde Statului Bucureşti, microfilme Viena, nr. inv.

1 149,

cadrele

108-

9 Tendinţa de expansiune a Imperiului austriac In direcţia ţărilor român�
ce se contura tot mai clar in epocă, va face ca şi istoriografia germană să se prf'o
cupe tot mai mult de problemele româneşti, angrenînd mai tîrziu la aceasta chiar
�i istoriografia maghiară. Spre sfîrşitul secolului al XVJ I I -lea acest subiect va ck
ve:1i chiar de prediJPcţie in cercetările istoricilor· germani şi maghiari. Avî;ul b
vedere semnificaţia, astăzi mare pentru noi a teoriilor lansate şi susţinute de aceşti
istorici, considerăm necesar a reaminti aici citeva dintre cele mai puţin cunoscutf'.
I storiografia săsească ardeleană menţionează la sfîrşitul secolului al XVII-lea pc
Mathias Miies (Siebenburgtscher Wiirg-Enael oder Chronicalischer Anhang des
15 seculi, Hermaanstadt, 1670) care con�idera pe româ:1 ii transilvăneni descendeaţ i
din "cetăţenii romani colonizaţi in Ardeal de Tr-aian" (p. 212) şi Franck von Franck
enstein ( 1 643- ? ) care, referindu-se la naţionalităţile din Transilvania, spunP că
"cei mai vechi sînt româ:1ii (valachi), care odinioară se chemau latineşte romani",
considerînd că "ci sînt rămăşiţele coloniştilor romani ai împăratului Traian ... pre
cum o dovedeşte la Roma Columna Traiană, iar in Tr·ansilvania multf'le inscripţii
romane şi monumente de piatră" (Franck von Franckenstein, Breviculus Originum

Nationum et precipue Saxonicae in Transilvania cum nonnulis aliis observationibus,

Claud iopoli, 1697, p. 20-24).
In secolul al XVIII-lea autohtonia românilor din Tra:1silvania este su�ţi
nută de istoricii saşi Martin Felmer· (1720-1767) ş i Michaf'l LPbrecht (1757- 1 8 1 1 )
care, referindu-se la valahii transilvăneni ii numeşte . . . cci mai vechi locuitori a i
acestor rPgiuni" ( M . LEBRECHT, Die Geschichte von Sielwnhiiruen i n .!lhendunter
haltungen, Hermannstadt, 1784, p. 65).
Un deosebit interes prezintă lucrarea
istoricului german J. T H U N M A N N
(Untersuhungen uber die Geschichte der oestlichcn europeischen Voelker, Leipzig,
1774) care, pornind de la premisa greşită a nelatinităţii limbii române, neagă des
cendenta românilor din coloniştii romani, considerîndu-i însă urmaşi exclusiv ai
dacilor şi geţilor.
A trcbuit să apară un pseudoistoric, Franz Joseph Sulzer ca să se nască
şi teoria negării continuităţii �i autohtoniei românilor în Transilvania dar primii
care sP ridică împotriva lui sînt chiar cei mai importanţi istorici maghiari ele l a
sfîrşitul secolului a l XVI II-lea şi inceputul secolului al X IX-lea.
ŞTEFAN KA TON A (1732-1 81 1), In a sa Historia critica primorum Hun
gariac ducorum apărută ia anul 1778, se pronunţă categoric pentru continuitatea
elementului mmânesc pi"Ovenind din coloniştii romani "ncluşi de Traian" (voi. 1,
p. 324-326), iar Ignatius Fessler (1756-1839) - în ciuda unor evidente contraziceri
- combate pe Sulzer dar şi pe Thunmann, considerînd şi el că valahii sînt urmaşii
coloniştilor romani aduşi de Traian. (1. FESSLER, Die Geschichte cler Ungarn und
ihrer Landsassen, Leipzig, 1815, vol. 1, p. 28 ; 72-73).
Este interesant de remarcat faptul că pînă la Roessler principali i istorio
grafi ai Ungariei au susţinut autohtoni a român ilor in Transilvania, combătînd te
zele lui Sulzer precum şi faptul că şi pupă apariţia teoriei roessleriene ...:._ cu evi
dent substrat politic - cîţiva istorici sPrioşi ai Ungariei nu i-au acordat credit
acesteia (G. Pray, B. Virag, St Horvath, I. Kemeny, C. Szabo ş.a.; vezi şi A. A.
MUREŞIANU, op. cit.).
"
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ln cadrul descrierii g.e ografice, la capitolul trecători, între cele men
ţionate ca principale apare şi Poşada-Rucăr. Aceeaşi localitate este din
nou menţionată în document şi ca punct de reper în stabilirea limitelor
extreme P,l,e teritoriului muntean. Menţiunea aceasta ne dovedeşte că în
conştiinţa românilor, la 1 7 1 6, Posada-Rucăr reprezenta un toponimie
major recunoscut ca a,tare, neexcluzîndu-se existenţa unor alte Posade
defileu, dar acestea n�epăşind cad.r;ul de circulaţie locală. Cunoscuta
exigenţă a birocraţiei austriece nu ar fi scăpat consemnarea unei alte
eventuale Posa,de, d� exemplu în trecătoarea Cîineni, ce apare şi ca în
documen,t, dar fără altă menţiune10•
ln consecinţă, informaţia din documen t confirmă, cu toată trecerea
unei perioade de timp destul de îndelungate, intrarea termenului de
posadă=trecătoare, defileu, din limbaj ul curent în top <;mimica geografică
a localităţilor din Ţara Românească sub denumirea de "Posada" pentru
trecătoarea de pe ruta Rucărului. A�tfel ea po�ţe fi o confirmare privind
locali 'area luptei din anul 1 395 la Rucăr, admiţînd identitatea Pazzata=
Posada din documentul semnalat de N. Iorga şi în consecinţă şi pentru
istoricii care susţi� ipote?a acestuia., reşpectiy c� şi l1,1pţa din 1 3�0 s-a
de3făşurat în acel�şi loc.
Cu privire la. această luptă din anul 1 330, vom remarca o serie de
fapte, numa i la nivelul unor argumente de logică tstorică, de altfel sin
gurele care ne sînt astăzi la îndemîn�.
1 . Contrar unor afirmaţH, drumul, qe întoarcere cel mai :.curt ce
putea fi i,WUt în vedere de Carol Robert, nu era prin Lovişt.ea ci era
ruta Cimpulung-Bran, deoarece - şi nu trebuie uitat faptul că pe această linie se afla la numai aproximativ 30 km Cîmpulungul, unde
cunoscutele atestări ale comitelui J,4urenţiu d� la, 1 300 ş\ a " cloaşterului"
(Kloster=mănăstire) presupun existenţa acolo a unui minimal punct de
sprij in catolic şi oricum o posibilitate de aprovizionare mai rapidă a unei
armate în�ometate. ln continuare, pe această rută, pe măsura înaintării
armatei, punctele de sprij in şi doll}�naţie ma,ghiară erau mult rpai apro
piate decît pe ruta Cîineni-Sibiu.
2. Privită din punct de vedere al regelui ungar, ajuns la Curtea
de Argeş fără a-l fi putut scoate de 'Qarbă din ascunziş1,1rile sale pe Ba
sarab, aşa cum ameninţase, situaţia putea prezenta i;l.lterl).ativa : fie o
retragere ruşinoasă, confirmînd eşecul campaniei, fie o tentativă de a
obţine un avantaj minim, fie şi propagandistic. Retragerea prin Cîineni
Sibiu ar fi corespuns primei variante, pe cînd ruta Cîmpţ�.lung-Bran ar
fi oferit, cel puţin, posil;>ilitaţea unei siml;>oJ.ice revanşe prin ocup.l;lrea
celuilalt centru important al ţării (Cîmpulungul), ceea ce, oricum, ar fi
permis transformarea eşecului într-un relativ succes.
3. Totodată, acest aspect prezintă şi un reven;, privind poziţia lui
Basarab. Este evident că înaintarea lui C�ol Robert a fost ur:mărită
îndeaproape de Basarab şi oştirea sa plasată în acest caz în faţa inva
datorului şi nu în spatele acestuia . In consecinţ�, reîntoareerea lui Carol
Robert prin Cîineni, în marş forţat, a.J;" fi însemnat o mişcare pe flanc
a oştii Ţării Româneşti pentru a o depăşi pe cea m�ghi�ră şi a ajunge
la timp în def.il�u pentru a pregăti lupta. Mai mult, aceste operaţiuni
·

lU Arhivele Statului Bucureşti, doc. cit.
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trebuiau să se desfăşoare într-un teren foarte dificil, care mei astăzi nu
beneficiază de drumuri paralele accesibile. În schimb, în ipoteza rutei
Rucăr-Bran, oastea lui Basarab fiind probabil dej a pe acest amplasa
ment, nu avea altceva de făcut decît să-şi aleagă terenul şi să facă din
timp şi în linişte toate preparativele de luptă. Această ipoteză mai re
levă şi un alt avantaj pe care Basarab îl putea prevedea. Fără îndoială,
Carol Robert, o dată ajuns la Cîmpulung, unde a găsit sprij in şi o rela
tivă siguranţă, putea să nu se mai fi gîndit la eventualitatea unui atac
românesc, slăbind în consecinţă vigilenţa în cercetarea de avangardă a
unui teren din ce în ce mai apropiat de poziţiile sale. Este d eci cert că
elementul surpriză găseşte la Posada-Rucăr locul cel mai potrivit pen
tru a fi exploatat de Basarab.
4. Este cunoscut faptul că regele Carol Robert nu se afla în relaţii
bune cu puternicele oraşe Braşov şi Sibiu, ceea ce ar fi putut influenţa
asupra alege ri i rutei sale de întoarcere. Or, din nou drumul Rucărului
oferea pos ibilitatea ca, o dată ajuns în zona Branului, d eci la 30 km el e
Braşov, acesta s ă evite contactul c u cetatea luînd o altă direcţie, în timp
ce drumul prin Loviştea scotea oastea regelui maghiar in imediata apro
piere a Sibiului; contactul cu oraşul fiind ca atare greu de evitat.
5. Mai semnalăm o obiecţiune formulată referitor la ruta Cîmpu
lung-Rucăr-Bran, doar pentru a releva tocmai sensul ei . contrariu.
Această rută a fost respinsă de unii cercetători pe motivul dificultăţilor
mari de teren - treceri de rîuri, muncele, teren accidentat -:- care nu
ar fi permis trecerea unei armate de talia celei conduse de Carol Robert.
Ne întrebăm însă în acest caz, cum a fost posibilă trecerea pe aceeaşi
rută a armatei similare a lui Sigismund în anul 1 395 şi căreia, fapt
semnificativ, Vlad U:?:urpatorul îi aplică aceeaşi tactică utilizată de Ba
sarab în 1 330. Nu există nici un argument potrivit căruia în decursul
celor 65 de ani care despart cele două lupte să se fi produs o schimbare
atît de radicală care să transforme acest drum din impracticabil în prac
ticabil. In aceste condiţii obiecţiunea devine un puternic argument pen
tru ruta Cimpulung-Rucăr-Bran sprijinit p e :
- utilizarea acestei rute, după scurgerea unui timp relativ scurt.
în condiţii similare, dec� o opţiune care indică concret condiţiile optime
ale timpului ;
- repetarea tacticii din 1 330, dar cu efect mult mai mic, conse
cinlă firească în cazul unui pericol " cunoscut" ;
- concluzia că drumul prin Loviştea, lung, străbătînd un teritoriu
lipsit de localităţi mai mari, într-un teren accidentat, mai puţin circulat,
era " drumul cel mai greu " .
Nu putem însă s ă nu \remarcăm şi u n argument, ţinînd tot de logica
istorică şi sursele documentare existente şi care, deşi este singurul care
pledează pentru ruta prin Loviştea, poate fi determina � t.
Istoriografia noastră a tratat menţiunile potrivit cărora între Carol
Robert şi Basarab a existat o înţelegere prin care acesta din urmă a in
dicat drumul de întoarcere luîndu-şi angaj amente ferme de supunere
şi garantare a securităţii armatei regale, dezastrul acesteia datorîndu-se
deci trădării (perfidie, înşelarea bunei credinţe) domnului român.

MIRCEA GHERMAN, RADU ŞTEFANESCU
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In excelenta analiză critică a textelor care se referă la lupta din
1 330, cercetătoarea Maria H olban1 1 a demonstrat caracterul subiectiv şi
lipsa de temei a neconvingătoarelor menţiuni care se referă la această
"trădare" a lui Basarab. Vom adăuga că în postura avantaj oasă în care
era Basarab faţă de Carol Robert, aflat în situaţie dificilă, nici nu era
firesc să-şi ia angaj amentele umilitoare menţionate de autorul Cronicii
Pictatel2• Pe de altă parte însă, dacă aceste condiţii trebuiesc înlăturate,
există toate motivele să acceptăm totuşi existenţa unei înţelegeri - sau
mai verosimil, tratative duse de pe poziţii de egalitate. Insuşi cronicarul
şi mai ales Carol Robert in diploma dată în anul 1 335, in care relatează
această împrej uraret:l, nu şi-ar fi permis să inventeze şi înţelegerea şi
condiţiile ei, dacă nu ar fi existat o bază de notorietate. Numai existind
această înţelegere care nu putea fi decit orală, a avut posibilitatea de
a-i adăuga condiţiile care să-i scuze înfrîngerea, fiind totodată la adăpost
de orice posibilitate concretă de contestare a afirmaţiei sale. Nu ştim în
realitate cum au decurs aceste tratative, dar este de reţinut ambiguitatea
formulărilor, în diploma din 1 335 vorbindu-se de un " armistiţiu"H iar
în Cronica Pictată utilizîndu-se nejustificat o formă vagă : "De aceea,
s-a ordonat o împăcare cu Basarab". (Quo facto, treuga ordinata cum
Bazarad).
Asupra acestui pasaj formulăm şi unele rezerve faţă de traducerea
mai sus citată, care atribuie termenului o r d i n a t a un sens prea extins
pentru perioada respectivă, a ordona. Ablativul absolut treuga ordinata,
în care treuga presupunem că este un termen nou creat de cronicar
anticipînd pe fide, care urmează in text, împreună cu traducerea strictă
a lui o r d i n o=a stabili, a reglementa, nu a ordona, duce la traducerea :
d upă ce s-a stabilit (a fost stabilită) o înţelegere. Totodată remarcăm şi
înrudirea lui fide cu vechiul f o e d u s=tratat de alianţă, alianţă.
Remarcăm de asemenea că finalul relatării din Cronica Pictată este
fără rezerve faţă de victoria românilor care este considerată că s-a
produs "ca nu cumva să se semeţească. (ungurii n.n.) de mulţimea victo
riilor sau, cel puţin să fie pedepsiţi pentru îngîmfarea lor de mai înainte,
pentru ca să cunoască şi ei umilinţa . . " 15• Judecată prea aspră dacă scuza
" inşelării bunei credinţe" ar fi fost reală.
In consecinţă putem considera ca un fapt real existenţa unor tra
tative în urma cărora drumul de intoarcere a fost indicat - şi mai pla
uzibil, impus - de domnitorul român.
Iată însă că acum se pune întrebarea : care ar fi fost în acest caz
drumul pe care logic trebuia să-1 indice Basarab? Dacă regele Carol
Robert era cel care îşi alegea drumul, avea, după cum am mai arătat,
toate motivele să ia ruta Cîmpulung-Rucăr-Bran, dar dacă Basarab
era cel ce îl impunea, atunci aceleaşi argumente pledează pentru ca el
să nu fi ales această cale. Era firesc ca Basarab să aleagă drumul cel
.

11

12

Vezi nota nr. 3.

. . . dîndu-şi acesta cuvintul că va asculta de rf"ge şi că va da regelui şi
tuturor oamenilor săi siguranţa de a se întoarce acasă şi că-i va arăta un d rum
drept ... " (Cf. Cronica Pictatd).
13 Cf. G. POPA-LISSEANU, op. cit., p. XLIV-XLVI .
14 Idem, p. XLV.
15 Idem, p. 1 1 2 şi 236.
..
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mai lung, cel mai greu, cel cu mai puţine posibilităţi de aprovizionare,
deci ruta prin Loviştea. De asemenea în acest caz el avea posibilitatea
de a pregăti terenul, de a-şi plasa armata din timp şi de a-şi crea astfel
condiţiile victoriei.
In stadiul actual al cercetărilor privind locali7.area luptei din 1 330
ne aflăm în faţa unor ipoteze de lucru dintre care nici una nu a reuşit
să depăşească această condiţie. Speranţele puse de unii cercetători in
cercetarea de teren cu fotografii aeriene şi săpături arheologice, mergind
pîrtti la a considera că prin acestea se va ajunge la un rezultat sigur,
ipoteza transformîndu-se în certitudine16, ni se par prea optimiste. Sint
prea puţine şanse ca aceste cercetări să mai dea rezultate astăzi, cu
atit mai mult că tot Cronica Pictată ne spune că : "Vlahii au dus mulţi
prizonieri, atit răniţi cit şi neatinşi şi au pus mîna pe foarte multe arme
şi haine de preţ ale tuturor celor căzuţi şi bani in aur şi. argint şi vase
preţioase şi brîuri de sabie şi multe pungi cu groşiţe late şi cai cu şele
şi cu friie ce toate le-au luat şi le-:au dus lui Basarab Voievod " 17. Aceasta
restrînge foarte mult posibilitatea de a mai găsi ceva care să fie şi con
cludent, mai ales in cazul Posada-Rucăr unde s-ar pune şi problema a
două bătălii suprapuse, din 1 330 şi 1 395.
In lipsa acelei surse documentare care să localizeze exact lupta din

1 330 18, avem însă o certitudine incomparabil mai importantă pentru isto
riografia noastră : indiferent pe care rută s-a produs retragerea armatei
maghiare şi a semeţului ei monarh angevin, aceasta a suferit o infringere
totală din partea românilor care şi-au afirmat astfel dreptul lor la in
dependenţă.
16 C.C. GJURESCU, o p. cit., p. 162.

17 G . POPA-LISSEANU, op. cit., p . 1 1 1 � i 235-23fl.
1 8 Preze;"�ta comunicare a fost întocmită şi susţinută la Rimnicu VilcPa in

anul 1!JBO cu ocazia impl i n i rii a 650 de <J n i d e 1� această bătălie. De aceea ad:mgă
la referirile bibl iografice i n iţiale lucrarea lui C. Rezachievici Localizarea bătăliei
dintre Basarab 1 .5 i Carol Robert (1330) în Ba natul de Severin", în Almanahul I nsti
tutului de Istorie şi Arheologie "A.D. Xe;"�opol" laşi. 1985. XXII, p. 391-406. Auto
rul concluzionează că "Desigur localizarea in Ba:1atul de Severin a bătăliei d in
9-12 noi e mb r i e 1330 di nt re oştil e lui B a sa r a b 1 şi cele a ' e regelui Carol Robert o
socotim tot o ipoteză ştiinţifică, clar pînă la ora actu<Jlă aceasta rămîne singura ele
a c Pst fel car<', d i n co l o clf' ar�U il1<':1 klr logi c<'. h<'n<'fi('i ază si de o susţbere docu
nw:'ltară", i :-� - l i d :'l d U-sf' ca sur�e ia acPst st·n� Cronica l'ictntă (i:'l G. FOPA-LISSEA
NU, Izvoarele istorici românilor. X I , p . 236) si Cronica lui Thuroczi Î;'l Scriptorcs
rcrum 1/ungarica rum , e::l. I .G. Schwandber. Vie;'la. 1746, p. 164. Ne rezumăm acum
la a remarca faptul c'i in Cron ica Pictată nu exist[t această men ţiu:1e, textul fi i n d
fnrmulat <I st fe l h tr a d ucerea l_ui G. Po pa - L i s sP a :� u : .. Rf'gelr î n să duoă a cPastă b
t i m p l : t r<' a \'P:l i t l ;1 V i sPgra�l " . (Rl'x autl'm ('ll lll ta l i C\'C' :1tu VPn it i n Vysscgrad).
C ro n i ca l u i J . Thuroczi d i n 1 1 64, ( •d i l at ă de Sch w ; m ::l tm•r şi prefaţată de Mathias
Ikl l in 1746. nu facP d<'cit �ii repro d uc ii Cronica Pictată d i :1 1358, dar hcorect, ast
f<- 1 ci1 pasag i u l citat m a i �us apare c:t . . RPX a u ll'm ('U 111 t a l i eve;'ltu Vl'ait ad Tt>mPs
,·ar. <'t s i ;w mora vPn i t d e i n �l < ' aci Vv.v sspgra d " . I n d i ferent că acest a d aos se da
ton·�tc Pd i ţ i c i Schwa n cltnPr sau lui Thuroczi Pl nu poate co:1stitui o susţb e rc
clocumPntară, fi i nd cv i cleat un a cl aos ul terior.
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Pag i n i din raportul destinat lui Eugen i u de Savoia, în care sint sp ecificate "pasul Posada' şi trecătoile spre 'transilvania:
Vulcan, Ciineni, Rucăr-Posada, Tamaş, Prahova-Cîmpina. Timiş.
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ABSTRACT
An unpublished, 1 8th century document is presented in this study,
as a contribution to a possible localization of the Posada battle. A series
of considerations are made related to known documentary sources con
tributing to the geographic localization of the battle that took place in
1 330, between Basarab 1 and Carol Robert d'Anjou.

A

DATE DIN TRECUTUL COMUNEI DUMBRAVIŢA
(SATELE ŢINŢARI ŞI VLADENI)
IN SECOLELE XV ŞI XVI
ciP GF.RNOT N U SSB.i\ C J JE H

Comuna Dumbrăviţa compusă din satele Dumbrăviţa - odinioară
Ţînţari - şi Vlădeni, este situată pe valea părîului Homorod, afluent
din stînga al rîului Vulcăniţa1. Satul Ţînţari a fost întemeiat pe locul
unde părîul Valea Caselor se varsă în Homorod şi unde vechiul drum de
la Feldioara - pe malul stîng al Homorodului - părăseşte Depre<;iunea
Braşov (sau Depresiunea Bîrsei) şi intră în Depresiunea Vlădeni. d eci
face legătura între Ţara Bîrsei şi Ţara Făgăraşului.
Satul Vlădeni a fost întemeiat la 6 km în a monte de Ţînţari. în
hotarul acestui sat, acolo unde Homorodul primeşte ca afluenţi Hămă
rad ia din stînga (nord) şi Valea Cărbunelui din dr�apta (sud)2•
Prima menţiune documentară privind satul Ţîntari, cunoscută pînă
în prezent, s-a păstrat într-un document al regelui Matei Corvinul din
1 8 octombrie 1 470, prin care nobilii Ladislau şi Oswald Forro ca şi Ni
colae ş i Mihail Zekel de Sfîntu Gheorghe (Zenthgewrg) sînt confi rmaţi
în stăpînirea aşezărilor Budacu de Sus (Bwdak) din com itatul Dobîca ş i
Budila (Bodola) şi Ţînţari (Swnyokzegh) s ituate în Ţara BîrseF1•
A doua menţiune documentară a aşezării datează din anul 1 484,
cînd Stefan Bathori, voievodul Transilvaniei, a hotărît într-un litigiu
privind dreptul de a folosi apa rîului aşezărilor Feldioara şi Crizbav. In
document e3te menţionat drumul care duce de la satul Ţinţari (Zwnwok
zegh) spre Crizbav (Kliszbach)".
La 3 1 iulie 1 507, în registrul datornicilor oraşului Braşov s-a con
semnat că sfatul Braşovului a împrumutat nobilului Mihail Forro 1 0 flo
rini luînd ca zălog satul Ţînţari (Snakendorff):i. La 14 noiembrie 1 508,
nobilii Mihail şi Nicolae Forro au restituit oraşului Braşov suma de
1 70 florini pe care i-au imprumutat, drept zălog al împrumutului fiind
1 Loca l ită ţ i le jud<'ţului Ura.�ov 1971, Bra�nv, 1!172, p . 1G:l.
1\U H A I ALBOTA - SII\IONA FESC J , Mun ţ i i Perşani. G h i d turistic, B uni 
rP�ti 1980, p. 3 � -3G.
1 G U STAV
G U N D J S(" H , Urku n cir' n b u rh zur Gt'::c/J irhlt' r/rr Jkutsch<'7l in
Sif'l1en l1il.rgcn, V I , BUcU l"<'şti , 198 1 , nr. 3824, p . · 161:!.
4 Arh. St. Braşov, Co!Pcţia Biserica Neagră, IV. E. 87.
5 Qucllen zur Gcschichtc dcr Stadt Kronstadt, I , B r a ş ov, 1886, p . 11:!3.
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tot satul Ţînţarir.. Cei doi nobili au putut restitui împrumutul, vînzînd
j umătate din posesiunea menţionată nobilului Matei Mailat, boier român
din Comăna, care a primit şi întărirea din partea regelui Vladislav al
II-lea, în anul 1 5097. La 25 ianuarie 1 509, Vladislav al II-lea porunceşte
conventului din Cluj-Mănăştur să-şi trimită un om de mărturie la pu
nerea lui Matei Mailat în stăpînirea aşezării cumpărată de la nobilii
Forro8.
Din actul de punere în stăpînire reiese că în anul 1 509 existau
încă doi nobili proprietari ai posesiunii, Benedict, fiul lui Thomas de
Ţînţari (Zunyogzegh) şi Bla�ius Forro. Ca reprezentant al locuitorilor
satului, la luarea în stăpînire, a participat şi cnezul Radul, din partea
obştii, care era iobag al lui Blasius Forro'1•
Aşe �area Mailateştilor la Ţînţari, a avut drept urmare mai multe
conflicte între aceştia şi oraşul Braşov. Primele urme scrise ale acestor
diferende sînt două scrisori, din anul 1 5 1 1 , ale lui Ioan Zapolya, voievo
dul Transilvaniei, către Matei Mailat, care porunceşte să nu împiedice
pe locuitorii din Ţ:1ra Bîrsei la folosirea liberă a pădurilor 10.
In anul 1 5 1 2, Matei Mailat obţine la rîndul său o scrisoare regală
către oraşul Braşov, prin care se poruncea a nu-i face greutăţi în stă
pînirea pose3iunii sale Ţînţari, iar pentru aplanarea conflictului, regele
hotărăşte şi efectuarea unei hotărniciri 11• In urma acestei porund, Matei
Mailat a făcut hotărnicirea în aşa fel încît a ocupat şi o parte din pădurile aparţinătoare oraşului Braşov11.
.
O nouă hotărnicire a posesiunii Ţînţari s-a efectuat în anul 1 5 1 3 13•
In 1 5 1 4, Matei Mailat este somat atît de către vicevoievodH cît şi de
către voicvodul Transilvaniei să j ustifice ocuparea unei păduri de lîngă
Şercaia, ce aparţinea oraşului Braşov15. Tot atunci şi magistratul oraşului
şi districtului Braşov a fost convocat pentru a prezenta toate documen
tele pe care le aveau privitoare la Ţînţari, deoarece nişte locuitori din
Feldioara au doborît copaci din pădurea lu i Matei Mailat1G.
G I b idem, p. 1 83, nota 3. Cf. PAVEL B I NDER, Ştefa n Mailat (circa 15021 5 5 1 ), boier român .5 i nobil transilvănea n . Date despre româ nitatea lui, in Studii,
revistă ciP istorii!, XXV, n r . 2/ 1972, p. 303.

7 M A J LATH BELA, Oklevelek Jlfay/âd lstvâ n tOrtenetehez (Documente pri
vitoare la istoria lui Ştefan M a ilat), i n Tortenclmi t â r (Magazin istoric), B ud a pes ta
1 8 !) 1 , p. 62-t-625, cf. şi Dr. ANDREA S VERESS, Acta ct epistolae rclationum Tran
sylvaniae Hunqariaequc cum Molclavia ct Valachia, vol. I (Fontes rerum Transyl
vanamm, vol. IV), Cluj-Budapesta, 1 9 1 4 , nr . H, p. 98-99.

april i e

şi

29�.

Cf. rev. TortPnelmi Târ, 1B!l l , p. 1 12, nr. 4 1 3 . Rapo rtul co:wentului din 3
nr. 4 H .
M AJ LATH BELA, op. c i t . p. 626.
Arh. St. Braşov, fond P1·imăria Braşov, Consignatio Pri v i l cgio ru m nr. 291

1 509; VPzi i b idem,

6

u

10

Il

12

IJ

.

,

I b i d e m , nr. 296.

MAJ LATH BELA, op. cit., p. 630.
Arh. St. Braşov, fond Primăria Braşov, Palladium Coronense, p.

1 4 I\TAJLATH BELA, op. cit., p. 630-631.

396-399.
15

16

Arh .

St. Braşov, fond Primăria Braşov, Colecţia Privi leg i i nr.

I bidem, nr. 306.
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In primăvara anului 1 5 1 5 s-a ajuns la o înţelegere între magistra
tul Braşovului şi nobilul Matei Mailat <:u privire la folosirea pădurilor
şi apelor17.
ln anul 1 5 1 6, Matei Mailat obţine dreptul de paloş asupra locuito
rilor din posesiunea sa Ţînţari, iar în 1 5 1 8, Ştefan Mailat, noul s tăpîn
al aşezării, obţine chiar un privilegiu de tîrg anual pentru ziua Sf. Petru
şi Pavel (29 iunie)1H.
In anii 1 520 şi 1 5 2 1 au fost efectuate noi hotărniciri ale hotarului
satului Ţînţari l!l.
In timpul luptelor pentru stăpînirea Transilvaniei dintre Ioan Za
polya şi Fedinand de Habsburg, aşezarea Ţînţari a constituit obiectul de
dispută între mai mulţi pretendenţi. La 4 mai 1 53 1 , Ioan Zâpolya a dat
posesiunea Ţînţari drept răsplată lui Mathias Forro, canonic la Alba Iulia
poruncind capitlului din Alba Iulia să trimită omul de mărturie la pu
ne-·eJ. în stăpînire'-'0. Hotărnicirea însă n u s-a putut fac2 din cauza unor
oponenţi (decembrie 1 531) 2 1 _
D i n cauza trecerii lui Ştefan Mailat de partea lui Ferdinand de
Habsburg, la cererea j udelui primar din Braşov, Lucas Hirscher, regele
Zapolya a donat, la 13 noiembrie 1 5 3 1 , posesiunea Ţînţari - confiscată
de la Ştefan MaHat şi fraţii săi - oraşului Braşov22• Amintim că în ace
eaşi zi Ioan Zapolya a dat oraşului Braşov şi posesiunea Grid din Ţara
Făgăraşului 2:1•
Prin aceste donaţii, oraşul Braşov a încercat să obţină stăpînirea
şi controlul asupra intregului drum comercial din Ţara Bîrsei pînă în
Ţara Făgăraşului, pînă la două posesiuni pe care le avea mai demult in
a<:eastă parte, satele Şercaia şi Părău. Se pare însă că această încercare
n-a reu şit, deoarece Ştefan Mailat a trecut din nou de partea regelui
Ioan Zapolya, d evenind, în 1 534, chiar voievod al Transilvaniei2".
In registrele de socoteli ale oraşului Braşov, în anii următori, satul
Ţînţari apare ca reşedinţă a voievod.ului Ştefan Mailat2·; sau a fratelui
său Dimitric21i.
In anul 1 538 s-a efectuat o delimitare a hotarelor aşezărilor Satu
Nou, posesiune a oraşului Braşov, şi Ţinţari, posesiune a lui Dimitri e
Mailat, care hotărnicire a fost confirmată şi ea de Ioan Zapolya cu prile
j ul venirii sale la Braşov:!'.
17 Ar h . St. Bra�ov, fo:1d Primăria Braşov, colL•cţ i a SclmP! 1 , 1 1 1 , :19.
1 H M A.I LATH BELA, op. cit., p. 632-633.
1!' Quellen, voi . 1 , p. 260 ( 1 520), p. :J36-J:l7 (152 1 ) .

' 0 B F: K E ANTA L, Az erclelyi kdptalan leveltcira Gyulafelr!; rvcirtt (Arhit•a ca}li t l u l u i Tm n s i l v a n i !' i <l i n A l b a I ulia), h Tikt t? n e l m i Trir, 18fl:l, p . 3 0 1 , n r. 8 5 :2 .

21 I d P m , i bidem, p. 302, nr. 85-t.
22 1\I AJ LATI-1 BCLA, op. c i t . , p. G37-6:J8.

l:J Arh . St. Braşov, fond Primăria Brawv. colecţia Privi leg i i , nr. 407, cf. G E R
NOT NUSSBĂCHER, Posesiunile oraşului Braşov in Ţam Făuăraşului, în A nuarul
Institutului de istorie şi arheologie Cluj-Napoca, X X IV, 1981, p. 3 3 -t .
24

25
�G

lecţia

27

PAVEL B I N DER, o p . c i t . , p. 307-308.

Quellen,

voi. I I , p.

�54 (1536) ;

p.

573 ( 1538) .

Ibidem, v o i. I l , p. 461 (1536), p. 561 (1538), p. 678 ( 1 54.0).
Ibidem, voi. Il, p. 591 ( 1 538) ; Arh. St. Braşov, fond Primăria Braşov, co
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Atunci cînd
in primă:vara · l'mului · 1 540
Ştefan Mailat a devenit din nou infidel faţă de Ioan Zapolya, oraşul Braşov s-a grăbit să
ceară din nou posesiunea Ţinţari28. Moartea regelui a împiedicat însă
realizarea cererii braşovenilor. In anii următori la Ţînţari sînt în con
tinuare. ca stăpîni feudali, membri · ai familiei Mailat29, apoi diferiţi
comiţi30 şi un span:Jt.
In anul 1 552, generalul Ioan Baptista Castaldo, comisar imperial
habsburgic pentru Transilvania, porunceşte punerea în stăpînirea unei
porţiuni din satul Ţînţari a lui Petrus Forro de Hopîrta (Haporthon)12.
�a 5 iuli e 1 5 54, fostul voievod al Transilvaniei, Andrei Bathory
de Şumuleu şi Demetrius Kwryâk de Ţînţari (Zwnyogzegh), în calitate
de stăpîn i ai satului Ţîntari, acordă lui Thomas M olnar din Braşov
dreptul de a ridica o moară pe -teritoriul acestui sat, şi în aval un teasc
(" tormentorium leguminum "), acţionat prin forţa - apei. Stăpînii feudali
au precizat că în caz de vinzare moara poate fi transferată numai lor3:l.
In anul 1 55 6 Petru Petrovich, locţiitorul regelui Ferdinand in Tran
silvan i a, confirmă dreptul de stăpînire asupra posesiunii Tînţari lui Ga
briel Mailat .şi Margaretei Mailat. soţia lui Andrei Bathory:l':,
,
In anul următor, 1 557, după retragerea habsburgilor din Transil
vania, regina lsabella ·i-a atribuit jumătate din posesiunea Ţînţari lui
Nicolae Forro de Hopîrta, reclamant şi cîştigător al unui proces împotriva· lu i Gabriel Mailat35.
In anul1 568 s-a desfăşurat o acţiuFie de clarificare a drepturilor de
moştenire asupra u nor portiuni din· această posesiune între Margareta
lVIailat (fiica fostului voievod transilvănean Ştefan Mailat, căsătorită mai
întîi cu Andrei Bathory, fost voievod al Transilvani ei, iar a doua oară
ru Johannes Iffiu) şi Dimitrie Chiriac de Ţinţari, fiul lui Voicu Chiriac
ş i al Martei, sora lui Ştefan Mailat, considerati ca ·"fraţi de moştenire"
( fratres condivisi on ales). pe de o parte şi fratii Caspar şi Andreas Ilieş
(Illjessy) de Belin, pe de altă parte1(j. La cererea lui Caspar Ilieş (Illjessy)
-

·

,

·

�o
2!>

I b i d e m , Privilcqii ar. -t:l5.

Qut>llmz, voi. I I I , p. 90 ( 1 5 1 1 ) , p. 38� . :Hifl ( 1 '>47).
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I bidem, vol. I I I , p . 259 (1545 N i co lau s Palussy et Paulus Hayossy c o m i te s ) ;
p . 340 ( 1 5 � 6 Pau l us Hayossy C't f il i us i psius Kuriak ) ; p . 507 ( 1 549, Wolfgang Na

clascl i ).

3I

:12

I bidem, v oi . ITI, p. 437-HO (15 18, W o l fg a n g u s Zpanus).

l>cn' i � . fa s c . 1 . nr. 2, p. 70-7 1 ) .
:rJ

:H

.�1 1 -

i\ r h . St. Rr<J�ov, C'o!Pc ţ i a ciP clocunwatP a l i c('ului "Hoatf'rus" eli:"! Bra�ov,

s<'ria Acte nr . 1 1 1 1 (<;umaru l volu m u l u i 2 d i n

Tomi

Framnentnrum,

Comitatus

1\rh . S t . Bra�ov, fond Pri miiria Rra)ov. c o l e c ţ ia Sch;wl l , I T , n r. l:i5.
Bra � ov, T.q.

v o i . VI. cl i:l Arh i va C'apitlului el i n Al ha

A r h i va

Bis<'r i c i i

Negn'

SO.XL n r . 339 (Tn m i

Fragmcnto!·u m )

I ul i a p. 571-573.

:l5 Arh. St. Braşov, colecţ i a de cl ocumc'ate a l i c<'u l u i "HontPrus", SC'ria /\etc•
1 1 1 1 (Tomi Fragm f' n torum) voi. II. Comi t a t u s A l /Jcnsis, C ista II, [ase. 3, n l". 5,
p. 382-388. Despre' h i ogra fia l u i Nicolae' FOITO ciP H a po rth o n d. PAVEL B I NDER
s i ARNO T .D HUTTMANN, C u p h rJi!"<" la datarPa .� i qeneza Cazonil'i" !, t ipărită de
.
d ia cmwl Coresi, î:1 l.imba Rol1'lână XV I , nt·. 2/1967, p . 1 1 0-1 1 3 :
,

al".

:JG

Arh. St. Bra�ov,' Ioarl P ri m [u· i a Bra�ov, co!C'cţia Sknncr 1 (la tină-gf'rm a Mt 
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în anul 1 5 68 a fost transcrisă şi hotărnicirea dintre Satu Nou şi Ţînţari,
d in anul 1 538, spre a-i servi petiţionarului în procesul cu Dimitrie Chi
riac de Ţînţari privitor la această posesiune17.
Pe la mij locul secolului al XVI-lea se pare că a fost întemeiată şi
aşezarea de la Vlădeni, care nu apare în descrierea hotarului satului
Ţinţari din anul 1 5 1 2:1�"�. Prima menţiune documentară cunoscută pînă
acum despre Vlădeni se află într-un document din anul 1570:1!1. In acest
an, copiii lui Drăghici Chiriac (Kuriak) din Ţara Românească, Dimitrie
şi sora sa mai m ică Marta, soţia lui Vlad Uscat (Vadul Uzkat), au zălogit
pentru suma de 300 florini părţile lor din posesiunile Ţînţari şi Vlădeni
Margaretei Mailat'"o.
In anul 1 57 7 Christofor Bathory, voievodul Transilvaniei, atribuie
lui Dimitrie Furcă din Ţînţari porţiuni din Ţînţari şi Vlădeni, revendicate
de Catharina Szent-Laszlai, văduva lui Dimitrie Chiriac"'.
In anul 1 578 Margareta Mailat ş i Dimitrie Furcă au împărţit, în
părţ.i egale, porţiunile lor dobindite prin moştenire în cele două aşezări
s ituate în comitatul Alba, curtea nobiliară din Ţînţari revenind lui Di
mitl·ie Furcă"2.
La 17 martie 1 578 căpitanul cetăţii Făgăraş recunoaşte că a primit
de la magistratul oraşului Braşov suma de 60 florini reprezentînd, po
trivit înţe1egerii, taxa pe anul 1 578 pentru pădure şi pen'ci'U hotarul
satului nou, ceea ce ar putea să fie o referire la Vlădeni, sat întemeiat
recent"::.
La 5 decembrie 1 594 Sigismund Bathory, principele Transilvaniei,
a donat oraşului Braşov porţiunile din posesiunile Ţînţari şi Vlădeni,
confiscate de la consilierul Ioan Iffj u de Mihăieni (Mihalyfy), soţul Mar
garetei Mailat, pentru participare la conspiraţia împotriva principelui"".
Cîpd s-a procejat, la 7 mai 1 595, la introducerea în stăpîn ire a oraşului
Braşov, în ace _;te posesiuni, Cristofor Furcă din Ţînţari şi alţii s-au îm
potrivit a tribuirii. posesiunilor întregi"·;.
"J7

colecţia Privileg i i nr. 430/1.
Arh. St. Braşov fond Primăria Braşov, colPcţia Privilegii, Palladium Co
rone:lse, p. 397-398.
39 ln "Transilvania", VI I I , 18H, p. 178.
40 1. CAV. de PUŞCARIU, Date i storic•' privitoare l a fami liile nobile 1·omânc,
I, Sibiu 1892, p. 1 53, 1 6 1 ; I I, Sibiu 1895, p. 225 ; IOAN CAV. de PUŞCARIU, Frag
mente istorice despre boierii din Ţara Făgăraşului, I V, Sibiu 1 907, p. 1 28-1 29; cf.
PAVEL B I N D E R, Ştefan llfailat, p. :lO-t.
4 1 Arh. St. Bra�ov, fo:1d ,Primăria Bra�ov, Consignatio Privi legiorum nr. 537 ;
cf. şi ibidem, Colecţia Schnell, vo i . J, nr . .J7, rezumat publ i eat dP Nicolae Iorga in
colecţia Eudoxiu cit• Hurmuzaki, D o cu m e n t e pri vitoal'<' la Jstorin llomân i l or, XV,
1, Bucure�ti, 1 9 1 1 , p. G6:J , m. 1 23 1 .
42 Arh. St. B:·a�ov, fo:1d Primăria Braşov, colecţia Privilegii nr. 551.
43 .,Az crdco feleol es az Wy[alwy hathar feleol", cf. Arh. St. Braşov, fond
Primăria Braşov, colecţia Schnell, voi. II, nr. 1 9 1 . Nu poate fi vorba ele actuala a�e
zarP Satu Nou, situată mult ma i la răsărit.
41 Arh. St. Braşov, fond Primăria Braşov, colecţia Privileg i i nr. GOG.
45 Ibidem, nr. 6 08.
:lfl
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După moartea în anul 1 59 6 a lui Cristofor Furcă, care nu a avut
urmaşi, părţile sale din Ţînţari, Vlădeni şi Crihalma au fost donate de
către principele Sigismund Bâthory lui Thomas Nagy, un slujbaş al
cancelarului Stephanus J osika"6.
Istoria actualei comune Dumbrăviţa în secolul
al XVI-lea este
caracterizată în mare parte de tendinţa oraşului Braşov, de a deveni
stăpîn feudal al posesiunilor Ţînţari şi Vlădeni, atît pentru controlul
drumului comercial şi strategic spre Ţara Făgăraşului, cît şi pentru extin
derea domeniului oraşului. Această tendinţă se va realiza abia în seco
lul al XVII-lea, istoria comunei în acest interval formînd obiectul unei
lucrări viitoare.

46

I bidem, nr. 612.

HISTORISCHE DATE AUS DER VERGANGENHEIT
VON DUMBRAVIŢA
IM 1 5 UND 16. JAHRHUNDERT
(ZUSAMM ENFASSUNG)

Die Arbeit fasst die historischen Daten zur G eschichte der Dărfer
Ţîntari (Schnakendorf) und Vlădeni (Wladein) - die heute die Gross
gemeinde Dumbrăviţa bilden - vom 1 5 . und 1 6. Jahrhundert aus ge
druckten und unverăffentlichten Quellen zusammen. Die beiden im Wes
ten des Bu rzenlande3 am Verbindungsweg ins Fogarascher Land gele
genen Ortschaften - Ţînţari urkundlich zuerst 1470, Vlădeni zuerst
1 570 erwăhnt - warcn acllige Besitzungen der Familien Forro und
Mailat. Die Arbeit verfolgt besonders den Besitzerwechsel im Laufe des
1 6 . Jahrhunderts. Die Stadt Braşov (Kronstadt) trachtete im 1 6 . Jahr
hundert danach, diese Ortschaften als B esitzungen ihrem Dominium ein
zuverleiben, diese B estrebungen wurden aber erst im 1 7 . Jahrhundert von
Erfolg gekrănt.

MARTURII REFERITOARE LA FOLOSIREA
LIMBILOR LATINA Şl ROMANA
IN DOCUMENTELE ŞI CARŢILE TIPARITE
IN SCHEil BRAŞOVULUI
- SEC. XVII-XVIII de VASILE OLTE. \N

Latinitatea limbii şi a poporului nostru a constituit o permanenţă
vie în decursul întregii noastre existenţe, ea fiind obiect de confruntare
ştiinţifică şi popularizare încă de la începuturile scrisului în limba ro
mână. Istoriografia medievală, prin cunoscuţii cronicari din toate zonele
româneşti, a remarcat latinitatea limbii şi romanitatea poporului de pe
poziţii umaniste, pentru ca reprezentanţii Şcolii Ardelene, prin investi
gaţii lingvistice şi istoriografice, să preia aceste idei de pe poziţiile ilu
minismului, avînd ca urmări directe înlocuirea alfabetului chirilic, alcă
tuirea de dicţionare, aprofundări istoriografice şi infiltrarea de cărţi de
cultură latină şi neolatină în mediul naţional.
Scheii Braşovului, aflat la întretăierea tuturor drumurilor care
duceau spre Moldova şi Muntenia, favorizat de avantaj e economice şi
politice, a înscris în cadrul focarului de cultură locală numeroase măr
turii de cultură şi limbă neolatină, prin dascălii şcolii şi cărturarii autoh
toni, sau cei aflaţi în popas sporadic pe aceste locuri.
Cu mult înainte de prima j umătate a s ecolului al XVIII-lea, cînd
- după aprecierea profesorului Alexandru Niculescu - "se stabiliseră
adevăratele contacte directe cu cultura Europei neolatine" 1, aflăm măr
turii ale infiltraţiei culturale neolatine în Scheii Braşovului şi o primă
dovadă o constituie preocuparea pentru studiul limbii latine. Diacul
Oprea, "diadascalos " al şcolii din Schei, în cunoscutul "Epilog" ataşat
"Octoihului" său tradus în limba română la 1 570, menţionează că "sră
beşte şi latineşte să ştie numai cine iaste om cărtulariu, oare preut,
oare dascăl, oare diac, iară mişelamea n-are lipsă de ştirea" - de unde
reiese că limba latină era încă apanajul păturii culte, dar era studiată
de sluj itorii şcolii.
In aceeaşi perioadă popa Dobre, tatăl vestitului cărturar, colabo
rator coresian, Mihai, intercalează între cele două Molitvelnice cumpă1 ALEXANDRU

NICU LESCU,

b ile romanice, Bucureşti, Hl78,
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rate de la popa Bratu cu 55, respectiv 75 aspri la 1 5 69 un text de pro
pagandă în sprijinul atitudinii contra Reformei, scris în limbă română
sub titlul " Invăţătură şi întrebare, cînd va vrea un om de legea lăti
nească să vie către a noastră credinţă şi lege să se boteze . . . ", care deşi
e un text de profesiune pentru credinţa ortodoxă, deci trebuia scris în
limba slavă, acesta este consemnat în limbă română, dovadă că la
acea dată, la 10 ani după prima tipăritură românească la Braşov, limba
slavă nu er.a capabilă "de în.ţel�ătură " , încît chiar şi explicaţiile tipi
canale trebuiau date în limba română, cu atît mai mult cu cît textul
se adresa preotului, care, prin exeelenţă, trebu.;a si -cunoască limba slavă,
şi tocmai el nu o mai cu noştea2•
Nu poate fi fără interes faptul că pe două drti din arhiva muzeului,
din aceeaşi perioadă (Cazania lui Coresi - 1580-1581 şi un Minei ne
datat) sînt consemnate cuvintele: "'il."roada, Ierusalim, Ulpia Traiana, Ne
ron, Maximilian, Iulian, Dioclleţian, i proci "3, fiind mărturii din istoria
latină meditate de un localnic.
Cu siguranţă că limba latină s-a învăţat şi la şcoala din Schei,
o dată ce această şcoală - după cum se ştie - pregătea viitorii dascăli
şi preoţi, însă prima mărtw-ie privind angajarea oficială a unui dascăl
specialist pentru limba latină o aflăm în cel mai vechi " Catastif" al bi
sericii de la anul 1 69 3, care menţionează la 20 iunie 1 767 hotărir.ea obştii
de a aduce "un dascăl procopsit la învăţătură, elin .şi latin şî de se va
putea ca să fie de învăţătură copiilor" " · Desigw- că mult inainte de aceas
tă dată existau dascăli de limbă latină la şcoala din Şchei, ca dovadă,
la 1724 şi 1725 între Cristov Voicu, trimisul românilor din Şchei la
Viena şi protopopii locului, Florea Băran şi Radu Tempea, se poartă o
bogată corespondenţă (peste 20 de scrisori) cu grafie latină5, ceea ce
dovedeşte că dascălii din Şchei cunoşteau importanţa scrierii limbii ro
mâne cu caractere latine pentru afirmarea conştiinţei naţionale în cadrul
naţionalităţţlor din Transilvania. Cu alte cuvinte, cărturarii din Şcheii
Braşovului, încă la sfîrşitul secolului al XVII-lea şi începutul celui ur
mător aveau o concepţie elaborată asupra promovării limbii latine în
şcoală şi a limbii materne desprinsă de influenţa slavonă. Acest detaliu,
redat de scrisorile amintite, este esenţial pentru înţelegerea faptului că
naşterea curentului de idei al şcolii latiniste se prooucea nu numai la Sibiu
Cluj , Rîmnic, Vîlcea, Cotnari, Iaşi, B1aj , ci mai întîi 1a Braşov, mai bine
zis în condiţiile specifice de aici. Pe a-ceeaşi idee se situează şi scrisoarea
căpitanului Ilie B irt, care, trimis în delegaţie la autorităţile din Transil
vania, atrage atenţia românilor din Şchei să nu folosească limba latină
în convorbire cu "generalul de la Braşov", pentru că acesta nu prea ştie
latineşte�>. Este o afirmaţie din care deducem că folosirea limbii latine
în Şcheii Braşovului de către dascâlii şi preoţii de aici, nu era o "rara
avis••, nu era doar un limbaj utilizat pentru stabilirea relaţiilor oficiale,
ci pentru ccle individuale.
2 Arhiva muzeului, Manuscris 2, fond Manuscrise (nepagiaat).
3 DIACONUL CCIRESI, Evaaghetia cu bwliţ4ta.ră, a rhiva cit. C.V. 86, f. Jr.
4 Arhiva cit. Fond Protocoale, Catastif 1, p. 123.

tura Minerva, 1980, p. 21.
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Un alt document care ilustrează acelaşi aspect al conştiinţei unită
ţii românilor pe bază de limbă, din care decurge ideea introducerii alfa
betului latin pentru scrierea în limba română, îl găsim prezent în acelaşi
volum, în textul din 22 mai 1 782. Este vorba de o proclamaţie a lui
Iosif al Il-lea, deci un document oficial multiplicat prin tipar, proclamaţie
transcrisă cu chirilice în limba română pentru a fi citită în biserică,
dar adnotată de Radu Duma într-o scriere cu caractere latine, "la Bra
şov să se citească " . Se pare că pentru dascălii braşoveni, mai înainte de
a încerca pledoaria lor în favoarea scrierii româneşti cu caractere latine,
acesta era un fel de cod lingvistic în raport cu cel oficial, un limbaj al
unei comunităţi închise dar bine organizatei.
Însuşi faptul că la 18 aprilie 1 7 86 adresa autorităţilor braşovene
pentru românii din Şchei, prin care le aduce la cunoştinţă un alt decret
al lui Iosif al II-lea privind concesiile religioase, se foloseşte grafia la
tină şi limba română, dovadă că la curtea autoritară din Braşov încă
se afla un �opist român (cum de altfel ştim �ă exista şi în secolul al
XVI-lea, cînd Iane, Mihai, Toma ş.a. funcţionau ca "scriitori la Cetate'·
şi dascăli sau preoţi în Şchei)"l. Faptele se repetă printr-o altă ordinaţiu
ne a magistratului din 16 ianuarie 1 786 prin care interzice preoţilor din
Şchei "de a mai pedepsi pe cineva cu pedepse grele", scrisă în aceeaşi
grafie latioăf1•
Nu poate fi fără semnificaţie faptul că Petcu Şoanul, dascălul şco
lii din Şchei la începutul secolului al XVIII-lea, după ce şi-a confecţio
nat singur un tipar chirilic la 1 7 3 1 pentru a tipări primele calendare-al
manah în literatura noastră, la 1 737 "{L turnat şi litere .latineşti, care
însă - după afirmaţia cronicarului german Tartler - nu sînt prea
acurate" 10•
Investigînd arhiva istorică a muzeului din Şchei am fost impresio
naţi de numărul mare al documentelor în grafie latină sau chiar în
limba latină, premergătoare oficializării alfabetului latin, care conduc
spre această concluzie a conştiinţei latinităţii limbii noastre. Acestea
pot fi grupate în şase sategorii reprezentînd :
1 . Documente oficiale în raport cu magistratul şi autoritătile Bra
şovului, din care menţionăm :

- 1- lrisov emis df' princepele Acaţiu Barciei pentru recunoaştPrf'a dP mitro
pol it a lui Sava Brancovici - 9 ianuarle 16:'19 - l. latină (dac. 2).
- Privilegiu acordat dP Lf'opold 1 români lor din Şehei - 16 septPmbrie 1701
- 1 . l atină, (doe. 3 2 ) .
- "Carte d!' siguranţă" acordată de LPopold I patriarhului Arsen ie CernoPViei - 18 decPmbrie 1703
l. latină - copie - (doc. 40).
- Memoriul macelarilor români din Şchei acl resnt magistratulu i - 1715
l. latină - (dac. 68).
-

-

7 Ibtdem, p. 33.
8

STERIE
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Braşov, 1902, vol. II, p. 6-7.
� Ibidem, p. 9-10.
p. 194.
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- "Ordinaţiune" emisă de generalul guvernator al Transilvaniei, Valis, pri
vind dreptut·ile românilor din Ş�hei - 20 ianuarie 1708 - 1 . latină, copie (doc. 148).
- Idem, 12 mai 1730 - 1. latină - (doc. 1 58).
- Răspunsul magistratului dat memorii lot· românilot· d i n Şclw i - 1 8 SPptembrie 1738 - l. latină - (dac. 250).
Diplomă emisă de M ;� r i a Tereza, împărăteasă, pentru întărirea de pat t· iarh
a lui Arsenie Ioanovici - l. latină orig. �i copie lat. - 2 1 octombrie 1H1
(doc. 258).
18
- Memoriul românilor dia Ş:::hei adresat împărătest>i Mat·ia 1\·reza
ianuarie 1753 - l . latină - (doc. 291).
23
- Diploma lui Di m i tr ie Eustatievici pt>ntru studiile făc ute l a Kiev
aprilie 1753 - 1. lati nă - (Joc. 293).
- Diploma de teologie a lui Dimitrie Eustatit>vici emisă de Academia d i a
Kiev - 19 aprilie 1753 - l . latină - (doc. 294).
- Guvernatorul Haller răspunde la memoriul românilor din Şchei - 15
martie 1754 - l . latină - (doc. 295).
- Român i i din Şchei cer magistratului să le accepte zid i rea de case în piatră
în jurul şcolii - 21 iulie 1772 - l. latină -- (doc. 425).
- Dispoziţie dată de magistrat pentru locurile din .,Poiană" ale românilor
din Şchei - 21 mai 1773 - l. latină - (doc. 453).
- Rezoluţia consiliului de război prin care se ordonă magistratului să nu
asuprească pe românii din Şch c i - 1773 - 1. l a t i n ă (doc. 463).
- Cercetare asupra memoriilor românilor din Şchei - 13 mai 1774 - 1. la
tină (doc. 469).
- Consemnarea asupririlor pricinuite românilor din Şchei de către autorităţi
- 4 iulie 1774 - 1. latină - (doc. 470 şi doc. 486).
- Memorh ale românilor din Şchei pentru autorităţi - iulie 1774 - 1. latină - (cioc. 473 şi doc. 485).
- Memoriul românilor din Şchei in cauza "Poienii" - 11 octombrie 1775
- 1. latină - (doc. 498).
- Chestionar al autorităţilor din Transilvania privind comerţul - 1 februarie 1776 - 1. latină - (dac. 527).
- Răspunsul magistratului în cauza .,Poienii" - 18 iulie 1777 - 1. latină
(doc. 538).
- Rezoluţia guvernială în ca u z a "Poienii" - 19 mai 1778 - 1 . latină
(cioc. 557).
- Opoziţie făcută de româ ni i d in Şchei în privinţa rezoluţiei privind "Po
iana" - 22 august 1778 - 1. latină - (doc. 559 ) .
- Edict de toleranţă al lui Iosif al I I-lea - 8 noembrie 1781 - 1. latină (doc. 598).
- Românii din Şchei cer consiliului rega l camera! un avocat ca re să le repre
zinte i nteresele - 11 martie 1783 - 1 . latină "":!"" �(doc. 627).
- Românii din Şchei se plîng pentru ;ried,reptăţile de vamă - Il aprilie 1783
- (doc. 628).
- Magistratul răspunde · şcheienilor - 21 · mai 1783 - 1. latină - (cioc. 629).
- Agentul aulic înştiinţează pe şcheieni asupra revoluţiei guverniale - 1. latină - 20 februarie 1784 - (doc. 641).
- Memoriul negustorilor d i n Şchei cu vii în Muntenia, cerind privilegii 20 noiembrie 1784 - 1. latină - (doc. 650).
- Români i din Şchei cer autorităţilor dreptul de a face bere şi de a tăia
vite - 22 august 1795 - 1 . latină - (doc. 756).
- Român ii d in Şchei cer autorităţilor privilegii pentru măcelărit şi de a
face bere - 28 august 1795 - (doc. 757).
- Români i din Şchei cer magistratului rezoluţie la memoriul precedent 28 sep tem bri e 1795 - 1. latină - (doc. i58).
·
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- Protocol d e co;-tsemnare a procesului su sţi:lut d e Ioan Crăciun Găitănaru
cu "boboarii" din Braşov pentru confecţionarea de găitane cu piepteni italieni
2 februarie 1796 - 1. latină, germană, maghiară şi română, in grafie chirilică
(doc. 767).
- Extras din ordinul guvernial privind restricţia vî:1zării uleiului de i a
10 februarie 1 7 9 6 - 1 . latină - (doc. 768).
- Interogatoriu în procesul contra şcheianului Achim Coman făcut de preo
ţii b i sericii d i n Şchei - 1796 - 1. latină şi română chirilică - (doc. 786).
- Preoţii şi curatorii din Ţara Bîrsei cer ca pro topopiatu l să fie restituit la
Biserica din Şchei - 1. latină - 17 februarie 1797 - (doc . 787).

- Memoriu de protest al românilor din Şchei pe;-ttru măsurarea greşită a
vinului de autorităţi - 15 ianuarie 1798 - 1. latină - (doc. 8 0 1 ) .

- Decret guvernial pria care respinge recursul negustori lor din Şchei - 3 0
ianuarie 1 7 9 8 - 1 . latină - (doc. 805).

II. Copii latine după documente oficiale sau traduceri latine
- Copie după actul . de "Uniaţia"
iulie 1701 - copie latină - (doc. 28).

cu

Roma

a

episcopului

Atanasie

-

7

- Poruncă de la impăratul Leopold tn favoarea românilor din Şchei - 12
septembrie 1701 - (doc. 31).
- Decret emis de generalul Valis prin care î atărcşte
nilor în cele bisericeşti de Rimnic - 12 mai 1750 - (do�. 57).

dependcaţa braşove

- Episcopul Rîmnicului Inochentie numeşte un preot dia · Şchei ispravnic in
cauze justiţiale - 24 februarie 1732 - cop i e latină - (doc. 174).
- Carol al VI-lea întăreşte privilegiile acordate românilor din Şchei dt> l.eo
pold I - 18 mai 1735 - copie latină - (doc. 205, doc. 206 şi doc. 208).
- Autorităţile

Transilvaniei

emit

decret

de

priv i legiu

pentru

ortodocşi

-

8 iu:�ie 1735 - copie latină - (doc. 2 1 0 ) .
- Inf01·maţia dată d e magistrat împo t riva privi legi i l or
tru românii d i :J Şchei - 1736 - copie latiaă - (doc . 228) .

lui Leopold I pea

- Protocol de consemnare a i mpăcări i români lor db Şchei
in f<tţa autorităţilor d i n Sibiu - 1736 - cnpiP latbă - (doc. 230).
- Memoriul inaintat de român i i
1 7:17 - copie' latiaă - (doc. 23-l).

cu magistratul

din Şchl'i gL•:�era lului Vasile - 21 august

- Priaţ u l George Cristia:J Lobkovitz emite carte de privi l c g iu religios pe:J
tru românii din Şchci - 3 decembrie 1737 - copie l a t i n ă - (doc. 24 1).
- Româa i i el i:! Şchci

se

plhg autoritiiţilnr Tra n � i lvaniei contra m a gistra tu l ui

care �e amestecă in problemele lor religioase - 17:17 - copie latină - (doc. 242).
- Frotocol ele împăcare a româ :� i lor d in Şclwi cu magistratul - 5 mai 1738
- copie latiaă - (doc. 247 �i dcc. 248).

- Decrd î mp<'irătesc p r i n ('are st• poru:1ce�tc nl <Ho(i �tratului să nu se amestece
ia tre b ur i le religioal'e ale româ :1 i !or d i n Şchei - 16 decembrie 1751 - copie latiaă

- (doc. 284).

- Magistratul elispunP in privinţa l ocuri l or elin Poiană a l e �c h cien i lo r - 6
august 1754 - (doc. 296) copie l a t i ;, ă �i trad ucere româ:wască.
- M<!moriul românilor
copi<' lati:lă - (doc. :1 1 2 ) .
- Hri sov de la

din Şc he i ad resat guvernului - 25 august 1759 -

Scarlat Grigorie

Ghica

l at ină - (cioc. :126).
cl<�t ele Lcopold românilor d in

il pr i v i n ţa p riv i le gi u l ui elr v i :1ărit acor

c opi e latină - 5

- 1\t<tg istratul i:lformcază guvPr:� u l

Şc hci

pP;,tru r o mânii din Şchci - copie

<t prilie

1761 - (doc. 333).

- Protocol de consemnare a memoriului românilor din Şchei şi răspunsul
guvernului - 22 <t p r i l i e 1 7 6 1 - copie latină - (doc. 337).
-
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- Hrisovul emis de Mihai Racoviţă al Ţării Româneşti privind vinăritul ro
mânilor din Şchei în Mu nte nia
17 octombri� 1761 - c op i e latin ă - (doc . 3 42 ) .
- Protocol de co n semnare a p rob le m elor legate de moş ia din Muntenia;
Carcaleţii vechi a b iser i c i i braşovf'ne --' � mai 1766 - copie latină - (doc. 378).
- Românii din Şchei sP plîng pPntru pi e d i ci l e pusP în relaţi i comerciale cu Ţara Româ :1 ea s că - 6 mai 1768 - copie l at i n ă -· (d o c. 392).
- Patriarhul Ierusal i mului dă rezoluţie în privi nţa moşiei din Mu nten i a , Car
calf'ţi i vechi a b i seri ci i bra<;ove:�E' - 22 iulie 1 768 - copie latină - (doc. 396).
- Copia privilegiului elat şcheienilor de Leopold I - 20 iunie 1769 - copie
latină - (doc. 403).
- Re scri pt guber ni a l i:1 privinţa românilor din Şch e i - 10 octombrie 1772
- copie latină (doc. 434).
- Extras din memoriul ro mâni l o r din ŞchPi adresat autorităţilor - 7 august
1773 - copie latină şi română i:1 gt·a fie chirilică - (doc. 459).
- Memoriul românilor el i n Şch e i adresat d i etei - 20 decembrie 177� - copie
la ti nă - (doc. 461).
- Româ!lii din Şch_ei cer autorităţilor să l i se a ccepte comisarul B ar an y i
pentru rezolvarea problemelor juridice - 10 februarie 17H - copie latină (doc.
4 68 ) .
- Cancel iştii P. Sco reu şi I. B oe r i u consem;1ează gre ut ăţ i l e românilor cl i:l
Şchei - 10 octombrie 1774 - copie latină - (doc. 480).
- Obştea românilor din Şchf'i înaintează ·memoriu către guvern în c a uza
.,Poienii" luată de magistrat - 19 mai 1775 - copie lci-ti:lă - " (doc. 491).
- Memoriul românilm· din Şc11ei adresE'.t împăratului de la Viena - 6 i unie
. 1775 - copie latină - (doc. 494).
- Decret gubernial tn privinţa Po ien i i - 28 septembrie 1775 - copie lat i n ă - (doc. 497 ) .
- Hrisov de danie emis de domnul Munteniei Alexandru l p s il a n t i - fi
noiemb r ie 1775 - copie latină - (doc. 450).
- Romini i din Şchei înaintează un nou memori u în cauza "Poien i i" - 1775
- copie latină - (doc. 511).
- O nouă decizie a guv e rn ul u i în cauza .,Poien ii" - 23 septembrie 1777
cop i e latină - (doc. 540).
- Memoriul românilor din ŞchPi adresat guver nu lui - 19 ianuarie 1778
copie latină - (doc. 554).
- Negustorii din Şchei protestează î:l contra starostelui Grigore Lipoveanul
- 24 aprilie 1779 - copie l a t i n ă - (doc. 567).
- Iosif al I I-lea emite rezoluţie în privhţa dreptu lui românilor din Şch C' i ciP a
cumpăra proprietăţi în Cetate - 4 iuli e 1781 --' copie latină ...:....: (doc. 594 şi cioc.
596 din 9 august 1781).
- Memoriu români lor din Şchei ac\rpsat a utorităţilor - 18 i unie 1782 cop i e latioă !?i română în grafie chirilică - (doc. 608).
- Protocol de con se m n ct re a situaţiei muntelui Baiu dăruit ş cheie n ilor df'
românii din Râşnov - 2 i a nu arie 1784 - (cioc. 639).
- Decl'e't guvPm i al privind oieritul românilor din SăcE>le ş i Braşov în Rn
m â n i a - 5 i a nuari e 178 t - copie latină - (doc. 640).
- Memoriul românilor din Şchei adresat guvernatorulu i Brukenthal - 17
martie 1784 - copie latină - (doc. 642).
- Decret guverni a l în privinţa negustorilor din Şchei - 22 martie 1785
copie latină - (cioc. 654).
- Iosif al I I-lea em ite dispoziţie în privinţa organizării paroh iilor - H l
apriliP 1786 - copie lat i nă ş i română Î:1 g ra fie chirilică - (d o e . 674).
- 1\Icrnor i ul adresat a utori tăţ ilor privind vi nul bisericii - 1786 - copi"
latină - (doc. 6!)0).
- Dispoziţia guvernială pri n carP dispune ca pn•oţ ii să nu m a i pPc!PpsPască
cetăţeni i � cu pedepse grele ci cu morali ză r i - 12 martie 1787 - copie la ti n it �i
română-ch irilică - (cioc. 696).
�
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- Memooiu. adresat de românii din Şchei guvernului în privinţa neî n ţel e
gerilor cu magistratul - 1789 - copie latiaă - (doc. 701}.
- Protocol de co:�semnare a procesului lui G. Şan do r care a furat bani şi
lucruri din biserică - 1789 - copie latină - (dac. 717).
- Magistratul ingrădeşte dreptul românnor din Şchei de a cu m pă ra piei
din altă parte, decit din tirgul s lob od - 25 noiem br i e 1793 - copie latină şi ro
mână chi ri li că - (doc. 740 �.
- Protocol de consemnare a con tri b u ţ i ei Cetăţii Braşov pe an i i 1 794.-1795

-

copie latină - (doc. 745).

- Decret guvernial de pr iv i l egi u pentru l em nari i din Şche i - 2!i i u :.tie 1795
- copte latinii - (doc. 7�2).
- Românii d i n Şchei cer guvernului scutiri de taxe - 22 a u gu s t 1795 copie latină şi română chirilică - (doc. 755).
- Decret guvernial prin care se acordă românilor d i n Şchei d repturi pri
vind crortoria, vopsitoria şi alte meserii - 29 octombrie 1795 - cop ie latină -

(dac.

160).

- Protestul romAnilor

din

prin confw:area. clnepii pentru

(doc. 761).

Şchei adresat magistratului pentru a b uzul făcut
negoţ - 14 decembrie 1 795 - copie latină -

- Menwriul romAnil or din Şchei impotriva rn agistratnlui pe::ttru că i:..a oprit
să�i exerCite meseriile - 119� - copie latină
(doc. 762).
- Generalul Lobcovitz dispune ca magistratul să respecte drepturile româ
nilor d in Şchei - 1796
copie latină - (doc. 764).
- Românii din Şchei înaintează autorităţilor un memoriu prin care arată
că. au an ga j at ca avocat pe Samuel Trensini, care nu cuao aşte limba germană şi
roagă ca pe viitor să le emită "deliberate" fn limba latină ( s .n .) , dar magistratul
refuză cererea pe baia legUoc statatare - 15 febru arie 1196 - copie lati n ă (doc. 769).
- Negustorii din Şchei roa gă pe magistrat să const rî[U(ă pe . tatăl de ve ci ni
să dea socoteală pe:1tru b a n i i str î nşi de la pop ul aţ ie - 15 februa ri e 1196 - (doc.
770) - cop ie lat i n ă .
- Protocol de consemnare a d ouă decrete Î:1 p r ivb ţa românilor din Şchei
- 20 iunie 1196:
copie latină - fdoc. 718).
- Curatorii bisericii cer să fie <'liberat J . Coma:1 el i n inchisoare - 1 iulie
1 796 - copie lati nă - (doc. 780).
- Preoţii din Ţara BiJ·sei cer gnvernul.ui t ransHvănea:1 ca George Ha in es să
fie lă sa t i n fun cţia pe care o are - 7 i u ! it' 17�� - copie latină - (doc. 7811- Curatori i hiserki i d i :l Şchei rer m a l{lstratului ca pr otooop i atul să rămînă
pc lî n gă b iserica din Şchei şi condam:1ă i ntrigile lui George Ha i n es - 3 martie
1 7fl7 - co pie latină - (doc. 789}.
- Magistratul înai ntează o pretenţie fi nanciară de 1000 fi. pentru I o an Dan
di:1 Şchei - 8 scpti."Rilbric 11!l7 - copk latini - (d oc 794 ) .
-

-

.

"

-

.

gustorii străini

- Negustori i

Consten.

d i n Şchei cer regleme:1 tarea vînză r ii mărfu-ritor
20 sc>ptPmbde 1797 - copie lati:nă - (cioc. 7re).

pentru

ne

bisericii d i n Şchei ridică p rc te:1 ţ ie f i :1anciară asupra lui Ioan
18 det"cmhri-e 17'17 - copil.• lati:lă - (d('J(:. 798).
-

- Curatori i

- DPcrd guver:1ia\ p e n tr u inead rarPa lui G Po rge Hai ncs în fu n cţ i a de ad
m i n istrator pro topop c> s c - 2 i a n ua ri e 1798 - copie latbă - (doc. 799).
-

- Negustorii d i :1 Şchei se plîng pentru pagubele făcute de negu storii s trăin i
- 22' ianuarie 1798 -· co.p ie lati·nă - (doc. SO�).
II I .

Protocoale de rezolvare a unor probleme oficiale

- Con spectul celor ce> au fost uci.�i de turci h b ătă l ia din t i m p ul lui Rak6czi
- copie latină - (doc. 1 23).

- 1!'! i u n i e 1724

- Catalogul negustorilor român i şi greci a fla ţi in Şchei
1. l atin ă - (cioc. 404).

-

20 iunie 1769 -
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Basarab · al Ţării R o mâ n eş ti
1. latină - (doc. 515 şi 517).

E li s ave ta Petrovna l mpă ră tea sa Rusiei - 1775

- Extras dia fu:tdaţiile bi sericii din
şi

Şchei

p roven ite din daniile lui Neagm�

·
Con sem n a rea func\aţiun ilor bise1·icii din Şdwi ..:;... 1786 - l. lati nă 282).
- Contribuţia regească pe anii 1788 ":-i '1796 -' L·· latină - 1788· - (cioc. 707).
- Veniturile capitale �i speciale ale b i seri c i i - 9 iulie 1789 - 1. latină (cioc. 71 1).
(doc.

·

· -

·

IV. Corespondenţa în limba latină

intre

'
locu itorii

din

Şchei

şi

autorităţi

Româneşti emi te hri sov de privilegiu pentru romanii
- copie lati:tă �i română chlrilică - (doc. 80 şi 82).
- Epi scopul C l i me nt al Rimniculu i i n for m ea z ă pe r omân i i d i n Şchei despre
cele a flate de la Vi ena - 1. l a t i n ă - 29 septembrie 17:l7 - (cioc. 239).
- Reprezentantul b ist•ricii . a cu ză de furt pc ·Ion Co ma n '--- 28 i u ni e 1796 l . latin·ă · - (doc. 7 79) .
- Procesul Mariei Co n sta nt in Carcalechi în privinţa unei datorii faţă de
bisericii - · copl:e latbă germană, română chiri lică · - 24 martie 1797. --.-- (doc. 790).
- "Comuna bisericească" din Şchei se· ' ob l ig ă să dea avocatului Sa mu il
Tl·en sini salariul de 250 f l . în calitate de · avocat 'ai b iseri c ii - 1. - latină , şi română
chirilică - 23 ian ua rie 1798
(doc. 80 l).
- ;,Globul tur n ulu i şi tradi ţ iun i le posterioat·e" ;,._ 18 · octombrie 1798 - 1. la..
tină - (doc. 811).
- Convenţia încheiată i n tre biserica Sf.' Nicolae ş i ma i stru! A . · Merxel i u �
p·entru obiecte metal i ce - 20 octombrie 1798 - l. latină - (doc. 812).
- Ioan Vodă al Ţării
di:t Şchei - 20 m a rti e 1718

·

·

�

·

·

·

·

,.

- Suzana Fogaraşi, văduva l u i Samuil Trensbi înaţntează un mC'moriu pl'n- l. latină - (doc. 53) .

tru datoriile soţu l u i său - 1812

''

V. Acte protocolare în limba română - grafie latină şi corespon
denţă

- Florea Băt·an scrie trimisului ob�tei d i n Şchd la Vi en a , Cdstov Vo i c u - 15 m a t't ie 1724 - (cloc. 1 13).
- Florea Băran către Cdstov Voicu la Vi e na - 29 martie 1 7 24 - românii grc.fie latină - (doc, 1 14).
- Florea Băra n către Cristov Vo i c u la ViPna - română - gr<1fie la t in ă 4 apri l i e 1724 - (doc. 1 15).
- Florpa Băran către Cri stof Voicu la V i e n a - 22 aprili e 1724 - română grafie latină - (doc. 1 16).
- Florea B ăra n către Cristo f VoiC'u l a Viena - 1 mai 1724
rom ân ă
grafie latină (doc. 1 17).
- FlorPil Băran către Cristof Voicu la Vi e n a - 11 mai 1724
rom ân ă
gr afi e latină - (doc. 1 18).
- Flm·pa Băran către Cristof Voi c u la V i ena - mai 1724 - română
grafie latinii - (doc. 1 1!J).
- FlorPa Băran către Cristof Voi cu - 1 iu:1ie 1724 - grafie latină - l. ro
m â n ă - (cioc. 120).
- Florpa Băran către Cristof Voicu l a ViPna - 1 iunie 1724 - rornâ a :,
gra fif' l a t i nă (cioC'. 1 2 1 ) .
- R a d u Tempea c ăt r C' Crhtof Vnku l i! V i f' Ol<l - v·1 i u :1 k 172�
g ra f i e latină - (doc. 122).
- Flon•a Băran către Cristof Voicu l a Vi Pn a - 22 i u n i e 1724
româao"1
grafie latină - (doc. 124).
română-grafie chirilică
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- Radu Tempea că t re Cri�tof Voicu la

121

V iena

g rafic l at i nă - (doc. 125).

12 iulie 17:! 1

ro m â n ă

- Florea Băran către Cristof Voicu la Viena
ro m â :� ă
26 i ul ie 1 7 2-1
grafic latină - (doc. 126).
- Florea Băran din Şclw i către Cristof Voicu la Vie :�a - 12 O('to m h r i P 1 7:!!
- română - grafiP l a tină - (cioc. 129).
- Cristof Voicu scrie cl i:l Vi e na româ n i l or el i n Şclwi - rom â :1ă - grafie
latină - 26 octombrie 1724 - (::loc. 130).
- Florea Băra n către C r i sto f Voicu la Vie:w· - 8 noiembrie 17:.!-1 - română

- grafic lati:lă - (cioc.

131).

- Florea Băran căl!·e Cr i sto f Voicu l a
- grafic latină - (cioc. 133).
- FlorC'a B ă ra n către Cristof Voicu la
- gra fiP latină - (cioc. 1 34 ) .

Viena Vie:�a

:!5 i a ; ma r i c 1725 -

r o m f: :1ă

- 22 ft>bru;1 :· i p 1 7 :n - rom{n :"t

- C r i stof Voicu de l a V i e n a i :l forrnează ob�tPa e l i n Şclwi c!P�pn' rn i s i u;wa
sa - 1 mai 1725 - româ:tă - grafie lati nft - (doc. 135).
- Florea Bănm către C r istof Voicu la Viena - 6 mai 172:> - ,·omâ :Ei grafie latină - (dcc. 1 3 7).
- Cristof Voit:u i :l formează obştea d i n Şchei de n o i l e deuwrsu r i - r o m ân ă
- grafic latină - (dac. H\)).
- Ig,aat St rohmay cr ·scrie româ:1ilor din Şchl'i pP;1lru d t>nwrsuri 1<• f;kulP l a
Curtea el in ViP;1a i n favoarC'a l o r - 2 3 SC'ptPmbriC' 1777 - r o m â · 1 ă
gra fiC' lati :� :i
(doe. 54 1 ) .
- R::ispunsul româ:�ilor d i :l Şelwi l u i Strohmay!'r - mmânit
gra fit• l a t i n ă
- 1777 - (doc. 550).
- P ro t op op u l d i n Şclwi T . Stefanovici cere in!Psniri jurid ice juddui bra
ŞOYPa:1 - 4 m a r t ie 1782 - română - grafie latină - (cioc. 256).
- Contract bdll'iat intre româ;1ii din Şchei �i a v oc<! l u l Trensi n i - 2!J i u l it'
1795 - copie, română - grafic l atină - (doc. 754).
- Avocatul S. Trensi;1i prezbtă românilor d i n Şchei <l :1U mite situa \ i i ju ri 
elice - lll IPbruarie' 1799 - română - gra fie latină - (doc. 3 1 4 ) .
- Samuel Trt>n �ini prezi:ttă româ;1ilor d b ŞchPi <l :1 U m i tP prob i c nw j u r i d i c!'
pt'r�o;'la!e - 28 fe b ru a r i e 1799 - română - gt·a fie latinii - (cioc. !l i :i ) .
- SnmuPI Tn•;1sini ct•:·p rPpt'PZPnta :tţi lm· b i sPr i d i ciP < l st' m uta e l i n Şclwi în
Ceta te - 29 septembrie 179!.1 - româ:-tă - grafiP lati:lă - (doc. 022).
�

VI. Acte protorolare locaie scrise în limba română şi grafie latină

- Protoc·ol ciP con � P m n a n' a unei înţP!egeri a �aptP nPg ustori elin Şelwi i n
cauza vttmii v i nu r i lo r - 1 a u g u st 1 7 7 1 - română - gra fip l a t i : J :'\ - (cl0c. � 1�>).

Desigur că din c a tegoriile documentelor prezen ta i e mai sus cele
::oemn ificaţii mai profunde sînt ultimele trei categorii care dovedesc
cu certitudine uşurinţa cu care românii din Şchei folosesc şi cunosc
li mba latină. S urprinde în mod deosebit refuzul din 15 februarie 1 79 6
(doc. 769) al magistmtului de a accep ta ca avocatul biseric i i d in Ş-.:hci
(care n u cunoştea limba germană) să folosească în raporturile cu ma
gistratul l imba latină. De asemenea impresionează bogata coresponden ţă
purtată de protopopul bisericii din Şchei (in parte scrisorile sînt scrise
de f i u l său Teo::lor Băran) Flm·ea Băran cu trimisul o bş t e i la Viena,
Cri stof Voicu p e n tru r ez o lvarea problemelor d e negoţ, bisericeşti ( .. Unia
ţia") şi obşteşti ale românilor din Şchei, precum şi răspunsurile acestuia,
care, deşi era negustor, folosea cu uşurinţă transcrierea limbii rom:"m e
în grafie latină.
cu
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Pe acest fundal documentar se inscriu infiltraţiile de cultură latină
şi neolatină prin traduceri sau copieri de cărţi de către dascălii şi slu
j itorii bisericii din Şchei, care premerg prin fapta lor Şcoala Ardeleană.
La sfîrşitul secolului al XVII-lea se cunoaşte activitatea dascălului Cos
lea, care-şi " indulcea z ilele" traducind din literatura greacă, latină şi
slavă. De mare răsunet s-a bucurat Floarea darurilor - .,cartea aleasă
din toate cărţile, dulce învăţătură omului " , cunoscută in limba italiană
ca Fiori di virtu, iar în literatura noastră sub numele de Albinuşa şi

Floarea darurilor1 1 .

Contemporan lui
dascălul Alexandru Polonul
care, după afir
maţia lui N. Iorga - era " un polon din Liov, care ştia limba ţării de
unde venise (la Braşov), limba aceleia în care se aşezase şi pe lîngă
acestea ceva latineşte, greceşte, slavoneşte " 12. Lui i se atribuie, alături
de alte cărţi traduse din slavă, şi Amartolon sotiria (Mîntuirea păcăto
şilor) tradusă după cartea veneţiană a lui Agapie Landos de la 1 64 1 ,
iar la 1 G99 semnează o odă i n limba latină î n termenii : , . Hunc librum
scripsi eqo Alexandrus preceptor Polonus anno domini 1 699 mes. 7, 2 1 13•
Din apreciata familie de căr turari, Corbea, slujitori ai şcolii şi bise
ricii din Şchei, dar şi oameni de curte ai domnitorului muntean Brin
coveanu şi ai ţarului Petru I, se desprinde preocuparea puntru limba
latină a fraţilor David şi Teodor Corbea. Primul scria la 1 7 0 1 de la
Bucureşti românilor din Şchei indicindu-le aprecierile domnitorului mun
tean in privinţa luptei pentru rezistenţă in faţa Uniaţiei, incheind prin
afirmaţia : "Mai trimisei iarăşi o suplică făcută latineşte, care este făcută
cu rugăminte la ţară, la gubernium şi aceasta socotescu că va fi de mare
ajutori de vreme ce ş tiu că domnii ungureşti nu iubesc aceste inoiri " H.
Fratele său Teodor Corbea, învăţînd latina atît în familie, cit şi in ca
drul şcolii catolice d in Braşov, avea să devină ceauş spătăresc la curtea
Brincove:mului şi logofătul curţii domneşti, unde este folosit ca transla
tor de Embă latină, slavă, rusă, maghiară şi greacă. Alături de alte lu
c r ă r i , mai puţin importante. se înscrie opera de mari proporţii închinată
latinităţii limbii noastre : "Dictiones Latinae cum valachicae interpreta
tion e " , alcătuit în j urul anului 1 700. Patronul spiritual al acestui prim
dicţionar latin-român este vestitul episcop Mitrofan al Buzăului (tradu
cătorul primelor mineie în limba română). Cele 377 de file, format
30-32 cm, scris in cursivă pe două coloane, partea românească cu chi
rilice, titluri şi iniţiale cu roşu, cuprinde cea 34 000 de articole şi aproape
-

-

30 000 de c uvinte 1:;. Pe lîngă numeroşi termeni geografici, istorici şi şti
inţifici, întîlnim un num[lr apreciabil de forme ardeleneşti dialec tale şi
arhaisme. Deşi nepublicat, manuscrisul, prin circulaţie şi întrebuinţarea
lui de pr! m i i lexicografi ai li mbii române, îşi are meritul de a fi deschis
p. 248.
J l . 12:1.
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N I COLAE IORGA, Istoria litC'mlurii româ nC', Hl:!8, p .
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1974,
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C/1NDID l\1UŞLEi\, BioC'rica Sf. Nicoale elin .)clw i , Braşov, 1!H3, voi. I ,
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G R CREŢU, Cel mai vechi d i cţ ionar lat i n-rom â n , BucW'eşti, 1905. p . 17.

n

r.

STERIE STI NG H E, Documente . . . , voi. 1 , p. 17-:! l .
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pentru prima dată porţile spre lumină, întrebuinţînd de pe poziţiile ilu
m in ismului Şcolii Ardelene originea latină a limbii în cîştigarea dreptu
rilor istorice ale naţiunii române din Transilvania.
O vestită familie de dascăli ai şcolii din Şchei în epoca luminilor
este şi cea a Dumeştilor, reprezentată de Dimitrie, Ion, Radul Il, Zaha
ria şi Gheorghe Duma16. In biblioteca namesnicului Dimitrie Duma, ală
turi de alte cărţi lăsate moştenire fiilor săi Radu şi Ion Duma, se găsea
la 1775 şi cunoscuta carte a lumii neolatine Floarea Darurilor. Fiul său,
Ion Duma, mai bine de o j umătate de secol dascăl al şcolii din Şchei,
mărturiseşte în predoslovia Psaltirii sale de la 1 7 5 1 profesiunea sa de
cre.:linţă înscrisă ulterior în ideologia Şcolii Ardelene : " ... Nu mai puţin
om zice pentru oare carii defaimă şi hulesc limba noastră cea rumâ
nească zicînd că iaste grozavă şi necuviincioasă . . . unii ca aceia bine să
ştie că fieşte care om limba lui întru care s-au născut i se pare a fi
mai frumoasă şi mai lesne decit toate limbile . . . ". Tot el este cel care
traduce cunoscuta carte neolatină a lui Toma Hemmerken De imitationi
Cristi la 1 7 74, pe care la 1 807 dascălul şcolii din Şchei Ion Stefanovici o
pune sub tipar, cu cheltuiala fraţilor Ioan ş i Constantin Boghici, din
convingerea că "bine ar fi cînd s-ar sili toţi care au dar de la Dumnezeu
ca să poată şi pe alţii a-i învăţa " .
Frate1e său, Radu Duma, şi e l dascăl al şcol i i m a i bine de patru
decen ii, " fiind cuvios şi vrednic, multe cărţi au tălmăcit şi le-au scris
latineşte, greceşte şi sîrbeşte", după cum mărturiseşte o cronică contem
porană lui 1 7. In prefaţa Mineiului pe luna septembrie, copiat şi tradus
din limba slavă la 1 779 (după un exemplar adus din Rusia) îşi mărturi
seş te această aplecare spre tălmăcirea cărţilor de cultură : "Toată fapta
cea bună - considera Radu Duma - şi după toate încă iaste vie, drept
aceea, fiindcă în multe cetăţi şi oraşe înfloreşte şi creşte fa.:erea de bine.
adică tălmăcirea cărţilor bisericeşti şi politiceşti dintr-alte l imbi pentru
folosul cel de obş te al neamului nos l ru rumâne:;c . . . " a tractus această
carte 1 K pentru ca într-o altă predoslovie, ataşată Mineiului pe s eptem
brie de la Rîmnic din 1 780 (lipsit în editare de prefaţă), acel aşi dascăl
să explice originea indicţionului prin referinţe şi investigaţii de cultură
şi istorie latină m_ Din limba latină, la 1777 Radu Duma traduce Livada
duhovnicească a lui Ioan Moshos pentru ca . ,metaforiceşte într-acest chip
se înţelege că precum din lunea sau livada cea bine înflorită cu tot
felul de flori, albinele multe flori de dulceţuri strîng şi adună roadă
dulce în stupina cea pămîntească, aşa dar şi căti vor ceti aceas t ă carte
din vieţile sfinţilor ca nişte flori vor culege roadă duhovnicească . . . ". lVIo
bilul realizării şi conjunctura traducerilor din limba latină sînt m �i rtu
risite de Radu Duma în epilogul cărţi i . După trei ani, la 1 7 1Hl Radu Dum:t
tradu �:e şi c o p i ază în trei exemplare Piatra smin telii după Ilie Mîn iat,
care -- conform însemnării "s-au tălmăcit după latineşte şi greceşte şi
·

lr. V:\ S I L J·: O LTE:\N, Dumesl i i - o fa m i lie de
promotori ai cred i n ţ e i .� i c u l t u r i i noas t n · s t ră l!llnl', i :1
a :1 u l 1 D8 0 " , S i b i u , 1!180, p . 17:!-180.

1 7 V:\SILE OLTEAN, Dumcştii . . . , p. 178.
A rhiva c i t., fond Carte veche, C.V. 37, p. l .
w JIJidcm, C.V. 905, p . 1.
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s-au scris de mine, dascălul Radu Duma, Braşov, 1780 avgust 1 ", fiind
o veritabilă carte de dogmă în favoarea ortodoxismului. Traducînd din
greacă Teologia pastorală, Radu Duma nu uită să specifice un alt dezi
derat al iluminismului ardelean, afirmînd că "acum întîi tălmăcită (car
tea) în cea părintească limba a noastră rumânească de smeritul între cle
rici, didascălul Radu Duma", iar într-o altă traducere din greacă şi
slavă (Indreptarea preoţilor Sibiu 1 789) îşi expune din nou profesiunea
de credinţă prin afirmaţii ca : " Vă : î nd liniştea patriei şi bucuria care
înfloreşte ca un c1·in bine înmiresmat, întru luminarea limbii româneşti
cu tot fel ul d e ş coale naţion aliceş ti . . . mă ţiu încredinţat cu această puţină
osteneală . . . " de a traduce şi copia cartea.
In aceeaşi perioadă, un alt dascăl al ş coli i , Nicolae Radu Cătană,
traduce în limba română Istoria cîtorva împăraţi romani20, care poartă
următoarea însemnare autogra fă : "Aceasta se numeşte cartea împăra
ţilor celor vechi, foarte spre folosul şi î nvăţătu ra pravoslavnicilor creş
t i n i.. . . 1 796 ianuarie 1 0 Braşov ".
Din cele şase generaţii de cărturari .Radu Tempea2 1, care şi-au des
făşu rat activitatea pe o perioadă de mai bine. de două secole (XVII
XVIII) se distinge prin preocupări latiniste Radu Tempea V, care, în
văţînd· li mba l a ti n ă în şcoala germană braşov ean ă, precum şi în familie,
n v ea să �:e îns<:: r ie pe l i n ia Şcolii Ardelene, preluînd după 40 de ani fapta
lui D imitrie Eustatievici prin realizarea la 1797 a Gramaticei româneşti,
pusă în slujba i dea luri lo r istorice ale poporului nostru. Această conştien
tă a sa este dov e d i tă şi de mărturii le înscrise în prefaţa cărţi i : "măestria
g1·amaticească e:;te che i a care dintru întunericul necunoştinţii ne des
chide uşa pri n care v e n i m la lumina înţelepciunii spre care de mult am
fi avut trebu inţă de a ven i '' , considerînd că prin traducerea cărţilor în
l imba romiină " a u adus şi aduc acuma roade şi mlădiţe limbii româneşti,
c ur ăţ- i n d prin mul lc�e c ă r ţi care le-au dat şi le dau la lumină toată ne
gh i na ce cuprinse l i m ba n()astră . . . căci de-ar aduce-o cineva în curăţenie
ar fi tocma latinească şi italienească " . Meritul lui Radu Tempea V de a
. , curcda L m ba în sens latin", dup[t afirmaţia lui N. Iorga, avea şi impli
ca ţ. i i cl iclac Lice, fap L de care autorul este conştient, afirmînd într-un alt
pasaj ul profeţi c i : " . . . după ce ucenicii în scurtă vreme vor d atin i temei
nica măestrie, ori gramatica latineasc:ă ori germanicească, cu ·aleasă deş
t eptare vor a vea a o pricepe şi folosinţa spre <:: a re sfîrşit o învaţă a o
dobîndi, f i i ndcă la feştecare parte şi cap al acestei gramatici s-au adăugat
ş i temei urile l a tineşti ca şi cind ar începe orice român a învăţa limba
latinea:;eă m a i bine şi cu lesnire să poată pricepe şi învăţa . . . " .
Nu pot fi neglij ate nici c ontri buţi ile celo rla lţi reprezentanţi ai fa
m iliei Tempe::t, dar pe care, din circumstanţe de spaţiu nu le prezentăm
în materb lul de faţa.
Osmoza culturii latine şi neolatine existente în Schei la sfîrşitul
s ec:olulu i al XVIII-lea ne este sugerată de un Miscelaneu aflat în arhiva
istorică a muzeuluF2, scris în cea mai mare parte între anii 1 788-1790
�"1

�ov, 19-13.
��
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B i h '. iotPca .'\cadem il'i R S . R FoaJ 1\IanuscrisP, m s . 596.
C \ N D I D MUŞLEA, O di1w s ! i ( ' d,• weoţi şi protopopi Raclu Tempea,
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de Leonte Bucur Puşcariu, fost elev al dascălului Radu Duma şi apoi
dascăl al şcol ii d in Şchei. Prin conţinutul manuscrisului se oferă posibi
litatea să stabilim dimensiunile valorice ale cunoaşterii limbii latine şi
ale uz:mţei alfabetului latin în contextul şcolii din Şchei . In abra unor
texte în grafie chirilică, care definesc preocupările unui dascăl al epocii
(ex. : d icţionar grec-român, Firea omenească ... , Porecla numelor. . . etc.)
găsim numeroase texte în grafie latină, care folosesc influenţele de grafie
gerll').ană şi maghiară, explicabile pentru acea perioadă. Intre texte de
muri dir:ţ1ensiuni, menţi onii.m o oraţie de nuntă din zona Branului. De
mare importanţă sînt însă cele 1 1 fabule extrase din primul fabulist
al antichităţii latine, Fe.:lru, care - după cum se cunoaşte - după ce
au fost popularizate prin culegerea în manuscris din s ecolul al IX-lea,
cunoscînd lumina tiparului abia la 1 596 prin Pierre Pithou şi apoi în
1 835 prin e::liţia pariziană a lui H.I. Albrecht, urmată la mai bine de o
j umătate de secol d e cea a lui J. Chauvin, tot la Paris2:1• Cu mult înainte
de ultimele ediţii pariziene, manuscrisul braşovean popularizează sub
aspect didactic cele mai cunoscute fabule ale lui Fedru.
Dc.:;igur că aceste mărturii, prezentate sporadic şi incomplet din
circumstanţe de spaţiu, vin să dovedească preocupările faţă de latinita
tea limbii şi a culturii din partea cărturarilor care au defin it focarul de
cultură în Şcheii Braşovulu i .

23 XXX Scriitori greci ş i latini, seria "Mic dicţionar", Editura Ştiinţifică ş i

enciclop<.'cl ică, Bucun•şti, 1978, p . 26-!.

LATIN LINGVISTIC AND CULTURAL INFILTRATONS
IN BRAŞOV SCHEI WARD 17t11-1Sth CENTURIES
- ABSTRACT -

Based on documents from the archives of the First Romanian
School Museum, the present study reveals the importance of Latin lin
guistic inf i l Lrati ons during the 1 7 th and 1 8 th centuries, when Slavonic
l a nguage was loosing its cu ltural interest and locutory extent.
Latin teaching in the Schei School is attested by the confessions
in deacon Oprea's 'Epilogue' ( 1 570). Similarly an impressive flow of
Latin documcnts wri tten by Romanians from the Schei ward is register
ed. Thcse documents are presented in six categories :
1 . Offir�ial documents, related to the authorities and the Judge
of Braşov ;
2. Latin copics of official documents, or Latin translations ;
3. Protocols issued during official meetings ;
4 . Latin personal documents addressed by Schei inhabitants to
the local authorities ;
5 . Acta officialia, written in Romanian language, with Latin graph,
and personal documents ;
6. Acta officialia, written i n Romanian Language, with Latin graph.
In the final section of this study, contributions concerning the
S chei scholars writing in Romanian with Latin graph are included.
,
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Activitatea politică desfăşurată de pictorul C.D. Rosenthal şi cola
borarea sa cu revoluţionarii români din 1 84 8 este relevată în articole
şi stud ii care au valorificat un bogat fond documentar, constituind astfel
lucrăr i de referinţă în istoriografia noastră 1. Totuşi, multe împrejurări
din seur la sa viaţă au rămo.s ipotetice ş i cu slabe perspective de a m a i
putea fi precizate.
Astfel, se cons ideră ca. dată a naşterii sale anul 1 8202, evenimentul
întimplîndu-se la Budapesta unde trăiau părinţii săi. De asemenea s-a
emis ipoteza că venire:1 sn în Ţara Românească ar putea fi atribuită
unei m isiuni încredinţate de organizaţia franc-masonică din Ungaria:\
presupunere susţi nută şi de prezen t a sa pe o listă de onoare a me>mbrilor
masoneriei române, d in anul 1 844". Sosirea sa la Bucureşti este apre
ciată a fi înainte sau chiar în anul 1 842, cînd îşi datează prima lucrare
in această localitate" . De acum înainte se semnalează dovezi suficiente
care să confirme adeziunea sa la programul cercurilor progresiste revo
luţionare române, atît în ţară cît şi la Paris, prietenia sa cu C.A. Rosetti
etc. Revoluţia din 1 84 8 îl găseşte in ţară, participînd la şedinţele din
casa lui C.A. Rosetti alături de Winterhalder, Cernescu, Creţulescu ş.a.
iar primirea cetăţeniei române la 2 august 1 84 8 "considerînd că a luat
partea cea mai activă la revoluţia noastră şi dovezile ce a dat că simte
ca un adevărat român ", nu lasă nici o îndoială asupra caracterului acti
vităţii depusă de el in acest timp" . ln continuare, guvernul revoluţionar
1

Pictura româ nească în secol u l al XIX-lea, Bucure�ti, 1 93 7 ;
CONSTANTINESCU-IAŞI, Trei pictori români in revoluţia de la 1 848,
Bucureştii 1948 ; C.V. ROSETTI, Un picto1· luptător î n revoluţia dr> la 1 848, in
"Ac!Pv:.rul literar şi artistic" d i n 4 ma1·tie 1923 ; C . S A TEANU, Roset t i şi pictorul
Rosenthal, I n ADAM di:1 1 Mai 197 5 ; DAN GRIGORESCU, Trei pictori de la 1 848,
Bucureşti, 1 967 ; ION FRUNETTJ, Pictorul 7·evoluţionar C. Rosenthal, Bucureşti,
1 95!"J ş i rec<>nt E U G E N G LDCK, Date noi privind v iaţa şi activitatea lui C.D. Ro
senthal, în Studii şi Cercetări de Istoria Artei, tom. 33, 186, p. 70-79.
2 P. CONSTANTINESCU-IAŞI, op. cit., p. 30.

PETRE

G. OPRESCU,

3 Idem, p. 3 1 .

4

Ibidem, cu referire la I .T. Ulic, Istoricul Franc-Masoneriei î n România,
In "Paza poliţienească", Anul I I I , N r . 9-10, 1923, p. 15.

5 P. CONSTANTINESCU-IAŞI, op. cit., p. 31 .
6

Ibidem, cf. ,.Monitorul Român" din 9 august

1848, nr. 9, p. 35.
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î i v;1 incredinta mts1uni importante 7, ca apoi să se afirme din nou cu
oLa�� i a arestării capilor revoluţionari romam, între care şi Rosenthal.
Deşi e l i berat, ca urmare a intervenţiei Agenţiei Consulare Austriece din
Bucureşti"\ refuză să-şi părăsească prieteni i unnîndu-i în drumul lor pe
Dunăre, împreună cu Maria Rosetti, cu care organizează evadarea lor
b Orşova şi trecerea pe teritoriul austriac !l .
La 1 mai 1 85 0 , Rosenthal soseşte la Paris, în decembrie al aceluiaşi
an trece în Elveţia, iar în martie 1 85 1 pleacă la Graz 10 . Este perioada
în care emigraţia română activează febri l în marile centre europene
ducînd o intensă ac tivi tate revoluţionară. I n acest sens, vin să se adauge
noi m[\rlurii documentare, care scot în evidenţă amploarea acestor ac
ţ i uni. I n acest context se înscriu şi documentele re care le prezentăm
ac:um, aflate în arhivele vieneze, şi care se referă la consecinţele ultimei
lll_ : :; i u n i revoluţionare a lui Rosenthal.
Prietenul său, Rosetti îi cere printr-o scrisoare trimisă de la Paris
să plece in Ardeal pentru a face propagandă revoluţionară printre ro
mâni, trimi tîndu-i pentru aceasta şi o ladă cu broşuri şi manifeste de
d i fuza t 1 1 • În drumul său spre Transilvania, Rosenthal este arestat la
Budapesta în luna iulie 1 85 1 şi la scurt timp moare în închisoare, cada
vru! lui fi ind refuzat mamei sale 11. Un ziar din Frankfurt, data t 2 8 iulie
1 tl 5 1 , a anunţat ştirea afirmînd că pictorul s-a spînzurat în închisoare
în noaptea de 2 3 iulie şi că la el s-au găsit prodamaţii revoluţionare t :l.
Iată însă că la 3 septembrie, Al. Golescu-Arăpilă îi scrie lui Paul Ba
taillard că Rosenthal a fost asasinat din ordinul guvernului de la Viena,
care a înţele.<> să se debaraseze de un agent incomod, iar arestarea s-a
datorat sesizării poliţiei din Paris, care în acest timp făcea greutăţi şi
refugiaţilor români 1". Acţiunea este dublată prin percheziţia pe care
poliţia pariziană o face după arestarea lui Rosenthal la C.A. Rosetti,·
ele data aceasta sesizarea venind de la poliţia maghiară, care găsise între
scr isorile confiscate şi unele aparţinînd prietenului său, Rosetti l:>.
Documentele din arhivele vieneze pe care le publicăm vin să con
firme atît conjunctura politică şi poziţia Austriei, cît şi acţiunile emi
graţiei române şi, în special, rolurile j u cate de C.A. Rosetti, C.D. Rosen
thal şi Erich Winterhalder.
Reprezen tantul diplomatic al Austriei la Bucureşti, A. von Laurin
trimite la 1 9 mai 1 85 1 un raport 16 către prinţul Schwarzenberg 1 7, în
care face o amplă retrospectivă privind acţiunile revoluţionare din ulti
mul an şi în special a emigraţiei române din Paris, precum şi legăturile
ei prin Transilvania cu Ţara Românească. I n raport se arată că încă din

� Anut

1 8 4 8 î n principatele românC' Bucureşti, 1904, vol. I I , p. 398.
!
P. CONSTANTINESCU-IAŞI, op. czt., p. 35.
B Anut 1848 în principatele române, Bucureşti, 1904, vol . V, pp. 758-761.
10 P. CONSTANTINESCU-IAŞI, op. cit., p. 36.
l i Cf. C.V. Rosetti, op. cit.
12 P . CONSTANTINESCU-IAŞI, op. cit., p. 36.
13 I clcm, p. 37.
14 Ihidem.
15 C. SAŢEANU, op. cit.
16

17 KARL BOROMAUS, PHILIPP von SCHWARZENBERG (1802-1858), prin
cipe, în ln' anii 1 851-1858, guvernator civil ş i militar al Transilvaniei.

Arhiwle Statului Bucureşti, Xerografii Viena, Pachet L.XXIX/5, filele 3-8
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septembrie 1 850 consulul austriac sesizase faptul că "prin intermediul
poştei noastre (din Transilvania n.n.) vin (la Bucureşti) tipărituri şi
scrisori din Paris, al căror conţinut este periculos pentru stat". Scrisorile
ecau adresate unor personalităţi marcante româneşti şi consulului englez
Grant care, aşa cum considera Laurin în raportul său, ar fi fost chiar
alături de cercul boierilor Racoviţă - principalii "vinovaţi" de revolu
ţia din 1 848. In orice caz, este de reţinut că raportul relevă ca un fapt
cert intensificarea în ac�astă perioadă a acţiunilor de propagandă între
prinse de emigraţia română din Paris şi largul ecou pe care acestea 1-au
avut în ţară.
La 27 mai 1 85 1 , von Laurin, semnalează din nou interceptarea pu
blicaţiilor revoluţionare trimise de emigraţia română din Paris18. S esi
zează importanţa faptului că aceste publicaţi i cuprind şi îndemnuri adre
sate românilor din Bucovina, Transilvania şi Banat, citind un pasagiu
semnificativ : "Rugăm pe fraţii noştri care vor primi această foaie să
copieze dintr-însa acele articole pe care le consideră utile şi să
le difuzeze în rîndurile populaţiEi. Pentru moment această foaie este
editată de studenţi munteni şi moldoveni. Pentru ca aceasta să devină
un adevărat organ al Republicii române, cerem tinerilor democraţi din
Transilvania, Bucovina şi Banat să intre în legătură cu noi " 19.
Conştiente de pericolul ce îl putea reprezenta această un itate de
acţiune, autorităţile habsburgice îşi iau măsurile de siguranţă, astfel că
la 25 iunie 1 8 5 1 , ministrul de interne Bach îi putea comunica lui Schwar
zenberg măsurile luate pentru ca propaganda emigranţilor români din
Paris să nu poată pătrunde în Transilvania, Banat şi Bucovina20•
In ciuda tuturor măsurilor luate, difuzarea manifestelor continuă
şi von Laurin este nevoit să raporteze din nou la 5 iulie 1 8 5 1 despre
agitaţia provocată în ţară de primirea scrierilor revoluţionare trimise
de la Paris21. Iată însă că acum apare în raport şi o vădită tendinţă el e
estompare a ineficienţei măsurilor luate, prin aprecieri subiective, liniş
titoare, asupra consecinţelor propagandei revoluţionare. Von Laurin con
sideră că nu există pericol din partea maselor care "nu suferă de nici
o lipsă" ci din partea nobilimii care "trăieşte parţial în străinătate, unde
aşa cum am avut ocazia să ni se confirme din unele corespondenţe, a
cunoscut mai bine realizările revoluţionare şi teoriile socialiste"22.
Dar, difuzarea manifestelor se intensifică şi la 9 iulie 1 85 1 , guver
natorul civil şi militar al Transilvaniei, raportează din nou ministrului
Bach despre sosirea la Sibiu a unor pachete de imprimate trimise de la
Paris pentru Transilvania, cerînd totodatâ instrucţiunf23• Acelaşi aspect,
dar referindu-se la Moldova este cuprins în raportul trimis din Iaşi la
14 iulie 1 85 1 de către baronul Testa, guvernatorului von Schwarzenberg2".
Cu aceeaşi dată, 14 iulie 1 851, pleacă de la Bucureşti şi raportul consu-

2-5.
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18 Arhivele Statului
19 Ibidem.
20 Ibidem,
21 Ibtctem,
22 Ibidem.
23 Ibidem,
24 Ibidem,
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Pachet L.XXIX/9, fila 2.
Pachet L.XXIX/3, filele 2-6.

Pachet L.XXIX/10, filele 1-3.
Pachet L.XXIX/11, filele 2-8.
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lului von Laurin către Schwarzenberg, conţinînd referiri la publicaţiile
trimise de la Paris prin Sibiu în Ţara Românească şi consecinţele asupra
opiniei publice25. Acest raport conţine însă şi o importantă confirmare
privind situaţia activităţii revoluţionarilor români din emigraţie. Astfel,
se arată că "partidul de acţiune din Paris ar fi devenit unul singur",
referindu-se desigur la disensiunile şi diversele orientări ale emigra
ţiei române din perioada imediat următoare revoluţiei şi chiar mai mult,
realizarea de către aceştia a unui front de acţiune comun, bine închegat,
în care erau cuprinşi şi fraţii lor d in Transilvania. In paralel cu ruta
stabilită prin Sibiu şi Braşov "partidul de acţiune din Paris" acţiona
şi pe ruta Marsilia-Constantinopol, trimiţînd în ţară publicaţii şi "scri
sori de ameninţare de tip mazzinist de care cei slabi nu par a fi puţin
îngrij oraţi u :w.
Coroborînd aceste informaţii cu cele privind activitatea depusă de
emisari ai revoluţionarilor
români emigraţi la Paris - Tarsiţa Tell,
I.C. Brătianu, C. Telegescu, A. Christofi ş.a.27 - precum şi datele privind
existenţa, încă din anul 1 849, a unei societăţi secrete revoluţionare bra
şovene avînd drept scop refacerea vechii Dacii28 şi legătura acesteia cu
foile braşovene - "Gazeta Transilvaniei" şi "Foaia pentru minte inimă
şi literatură" - şi redactorul lor Iacob Mureşianu29, ne duc spre con
cluzia că la această dată funcţiona un sistem bine pus la punct cu centre
în Sibiu şi Braşov, ca staţii tranzit pentru Ţara Românească şi Moldova
şi, totodată, centre politice de dirijare a activităţii revoluţionare pentru
toate cele trei ţări româneşti.
In 1 6 iulie 1 8 5 1 ministrul de interne austriac, Bach, trimite prin
ţului von Schwarzenberg publicaţii revoluţionare, probabil tocmai cele
confiscate la Sibiu:10, cuprinzînd între altele şi versiunea franceză a
poeziei "La o pasere trecătoare", una din piesele care figurase, fără a
fi remarcată de autorităţi, în cazul anchetat la Braşov, în ianuarie 1 85 1 ,
privind activitatea revoluţionară a lui Iacob Mureşianu31.
Cazul Rosenthal, a însemnat, pe lîngă ecoul larg în opinia publică,
şi deschiderea unui nou dosar în arhiva cancelariei vieneze,
referitor
la consecinţele politice ale acţiunilor post-revoluţionare. Autorităţile vie
neze vor lua în toamna anului 1 8 5 1 măsuri severe pentru reprimarea
activităţii emigraţiei române din Paris, cu întreaga reţea pe care este
25 Ibidem,
26

Ibidem.

Pachet L.XXIX/12, filele 2-4.

27 Vezi Arhivele Statului Bucureşti, Xerografii Viena, Pachet L.XXIX/1-5 ;
10-12; 43 ; Microfilme Austria rola 1 12, documente comunicate la sesiunile ştiinţi
fice de comunicări : Tîrgovişte 5-6 Mai 1977, LUANA POPA Măsuri luate de autori
tăţile habsburgice pentru supravegherea revoluţionarilor români, Piteşti, 21-22 Mai
1978; MIRCEA GHERMAN, Din activitatea postrevoluţionară a unor patrioţi munteni
la Braşov, în 1851 - texte în manuscris.
28 Vezi AUREL A. MUREŞIANU, Planul Regatului Daciei, refugiaţii politici
din principate şi românii braşoveni la 1848, Braşov, 1935. CORNELIA BODEA, Lupta
românilor pentru unitate naţională, 1 834-1849, Bucureşti, 1967, p. 128. Arhivele
Statului Bucureşti, Microfilme Austria, rola 100.
29 Vezi CORNELIA BODEA, Iacob Mureşianu i nterogat de poliţia habsbur
gică, în "Manuscriptum" nr. 4/1972, pp. 1 12-123.
JO Arhivele Statului Bucureşti, Xerografii Viena, Pachet L.XXIX/2, fila 1-3.
:n Vezi supra nota 29.
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evident că reuşiseră să şi-o formeze. La 16 septembrie 1 8 5 1 , ministrul
Bach raportează guvernatorului Schwarzenberg starea de spirit creată
prin arestarea lui Rosenthal, remarcind eşecul tactic provocat de moar
tea pictorului, înainte ca cercetările să poată fi dirijate în sprijinul unei
propagande contrarii. Totuşi insistă asupra activităţii lui C.A. Rosetti
care prin legăturile sale cu Rosenthal devenise o persoană susceptibilă
de a fi compromisă, mai ales faţă de autorităţile franceze, riposta abso
lutismului austriac găsind astfel o cale de atac împotriva activităţii re
voluţionarilor româniJ2.
Raportul, conţinînd în adnotările ulterioare şi consemnarea conti
nuării cercetărilor pînă în anul 1 852, scoate în relief şi încercarea Vienei
de . a-şi face un aliat şi auxiliar din guvernul român căruia îi semna
lează activitatea revoluţionară a presupuşilor complici ai lui Rosetti şi
Rosenthal la Bucureşti, şi anume J ean D emeter Bournazo şi Winter
halder:l:l . I n altă anexă a aceluiaşi raport este trimisă şi copia scrisorii
lui C.A. Rosetti din 14 iulie 1 8 5 1 către Rosenthal, care confirmă încă o
dată atît misiunea lui Rosenthal cît şi nivelul atins de acţiunile emi
graţiei române, care, după cum afirmă Rosetti a " intrat în alianţă euro
peană şi acum · suntem aj utaţi, susţinuţi şi mînaţi la muncă de o lume
întreagă ":14• Din aceeaşi scrisoare rezultă că prin intermediul lui Winter
halder35, trebuia să se desfăşoare principala acţiune la Bucureşti.
Măsurile luate sînt cuprinse într-o ciornă din 30 septembrie a
prinţului Schwarzenberg, care cere reprezentantului Austriei la Paris,
A. Hubner să intervină pentru expulzarea " rău famatului C.A. Rosetti,
care, ca unul dintre agitatorii principali ai comitetului emigranţilor ro- ·
mâni la Paris, se presupune că se află în cele mai strînse şi continue
legături cu Comitetul central democrat european din Londra ", iar con
sulul Laurin din Bucureşti să semnaleze guvernului român activitatea
lui Winterhalder, cerînd totodată ministrului Bach să analizeze " dacă
trebuie îngăduit acestui cetăţean austriac şederea pe mai departe la
Bucureşti" 36.
Răspunsul consulului Laurin poartă data de 14 octombrie 1851 şi
relatînd demersurile, informaţiile culese şi poziţia principelui
Ştirbei
care "m-a solicitat să-1 invit pe Winterhalder să părăsească principatul
în 3-4 luni" manifestă totuşi o vădită bunăvoinţă pentru el, scuzîndu-1
şi considerînd că acesta a încetat orice activitate revoluţionară" 37• Ace
eaşi poziţie, contrară ideii expulzării lui Winterhalder din Bucureşti o
are şi ministrul de interne, Bach, care însă în raportul său din 21 oc
tombrie 1 8 5 1 o motivează că acesta o dată revenit la Viena ar putea ac
tiva mai uşor pentru emigraţia din Paris38• I n acelaşi sens revin Laurin
·

32 Arhivel e Statului Bucureşti, Xerografii Viena Pachet L.XXIX/21, filele
1-4 (anexa 1).
33

I bidem.
Ibidem, filele 5-7 (anexa 2):

35 Asupra rolului jucat de librarul E. Winterhalder, vezi M. GHERMAN

34

Zeugnisse einer rumlinisch-deutschen Freundschaft, in "Neue. literatur", Buc., nr.

2/1981 , p p . 84-90.
36 Arhivele Statului Bucureşti, Xerografii Viena, Pachet L .XXIX/21, filele
8-15 (anexa 3).
"SI Ibidem, Pachet L.XXIX/22, filele 1-4 (anexa 4).
38 I bidem, Pachet L.XXIX/23, fila 1 (anexa 5).
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la 24 octombrie 185139 şi Bach, la 8 octombrie�0, dar teama de activitate
revoluţionară m ţările româneşti este atît de mare, încît totuşi cance
laria vieneză ·va hotărî, la 5 octombrie, expulzarea lui Win terhalder,
ministrul Bach dînd dispoziţii în consecinţă lui Laurin, la 1 1 noiembrie
1 85 1 41. Acesta, după ce ia şi consimţămîntul guvernului român42 şi sta
bileşte data de 19 ianuarie 1 852 ca termen de plecare definitivă, comu
nicat şi lui Winterhalder, raportează la 25 noiembrie 1 851 lui S chwar
zenberg executarea ordinului�=1•
Astfel se încheie acest capitol care prelungeşte organic revoluţia
din 1 848 şi care pe lîngă inalta semnificaţie a legăturii care a unit des
tinele lui Rosenthal, Rosetti şi Winterhalder în j urul marilor idealuri
revoluţionare, relevă o dată mai mult aportul istoric major al revoluţiei,
adevărat program politic care a trasat cu clarviziune drumul naţiunii
române spre realizarea idealului naţional.

1851, iulie, 14. Paris. Extras dintr-o scrisoare

ANEXA 1
a

lui C.A. Rosetti adresată lui · C.D. Ro

senthal la Budapesta, anexă la scrisoarea ministrului Bach .dtre pr.inţul Schwarzen
berg din 19 septembrie 1861, nr. 1110/9.JU'eS. 1'11 9.

Apoi treburile noastre merg bine, ne-am înţeles, muncim şi sper că cu ajuto
rul tău in 3-4 luni vom realiza lucruri mari. Din manifestul alăturat vei inţelege
că am intrat in alianţa europeană şi că acum sintem ajutaţi, susţinuţi şi mînaţi
la muncă de o lume întreagă ; eu sfîrşesc deci prin a-ţi spune că sintem pe calen
cea bună şi în curînd ne vei vedea făcind lucruri demne de sacrificiile pe care
le-ai făcut pbă acum a ; chiar proclamaţia pe care ţi-o vai trimite în citeva zile
este o recompensă pentru tine. Acum să trecem la altt! lucruri.
Am fost de părere că tu eşti singurul care ne-ai putea face mari servicii
l a Bucureşti şi am hotărît că trebuie să te intorci în ţari, deci scrie-i imediat lui
Winterhalder şi întreabă-! ce trebuie să faci pentru a obţine permisul de intoar
cere; aşteptindu-i răspunsul şi permisul de intoarcere scrie-i imediat o altă scri
soare doamnei Duchateau, rugînd-o să obţină pentru .tine permisul.
Soţia mea imi spune să-ţi scriu că este Jncintată de ultima ta scrisoare, ea
te consideră un adevărat om şi nu te claseaz! in acea categorie de animale inutile şi
vătămătoat"e, care sint mizantropii. Te tmbr.ăţişează; noi am dat 100 de franci lui
Chevignard pentru a ne face o copie d.upă ultimul tău tablou. pe care o vom tri
mite în dar lui Mazzbi - ce ,glorie pentru tine - dar tu o meriţi, înainte deci, frate
dragă !
Noi, aşa cum sintem, vom face minun i i Să iubim şi să ne iubim unii pe

alţi i ! mereu şi cu intensitate şi fericirea va fi a noastră, căci ea este la Qoi.
ad nrum 1 1 10/9 1851

Arhivele Statului Bucureşti, Xerografii Viena, Pachet L.XX:IX/21, filele 5-7 .
Limba fraooeză.
:B

Ibidem, Pachet L.XXTX/24, filele 1-4 (anexa '6).

40 Ibidem, Pachet L.XXIX/26, fila 1 (anexa 7).
41 Ibidem, Pachet L.XXIX/27, fila 1 (anexa 8).
42
43

Ibidem, Pachet L.XXIX/28, fila ·3 (anexa 9).
Ibidem, Pachet L.XXIX/28, fila 1-2 (anexa 10).
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ANEXA 2

1851, se»tembr:ie. 16. Viena. Ministrul Bach către prinţul SchwarzenJJerg comuni!:a
star:ea de spirit în ur.ma mortii lui 'Rosenthal şi rezultatul investigaţiilor pr:ivind
activ.it.atea revolutionarilor românt
Viena, 16 sept. 185 1

Nr. 1 1 10/9 17/9
Prealuminate principe,

In ultima vreme mc1 un eveniment nu a suscitat o atenţie mai mare decit
arestarea pictorului Rosenthal la Pesta şi este regretabil că investigaţiile privi
toare la activitatea acestui bărbat care promiteau să ducă la cele mai conside
rabile rezultate au fost intrerupte atit de brusc prin sinuciderea sa.
Intrucit intre �imp s-a dovedit că Rosenthal a fost un emisar al cunoscutului
exilat român C.A. Bosdbi şi că prin acesta a fost in legătură cu propaganda ge
nerală revoluţionară, in a cărei interese a activat de mai mult timp, mă s.imt obli
gat să vă trimit toate. datele privind acest fapt pentru bbevoitoare luare la cu
noştinţă.
De interes deosebit ar putea fi conţbutul ultimei scrisori a comandamentu
lui interimar de armată, baron von Appel din 27 ale lunii trecute nr. 3367 re
zervat, care. arată. legăturile llli Rosenthal cu conducătorii :Partidului revoluţionar
român, referitor la. acti:vita.tea acesteia in vederea promovării. unei acţiuni finan
ciare şi dupA cum alteţa dvs. veţi putea vedea cu bunăvointă. din scrisoarea ală
turată sub nr. 3, cii de mult Rosetti şi adepţii lui. din Paris au fost afectaţi şi în
grijoraţi de arestarea lui Rosentha l. O copie a unei scrisori anterioare a lui Ro
setti către Rosenthal pe care am prezentat-o altădată arată, ce sarci :-�ă a avut de
îndeplinit Rosenthal.
De aceea credem ci1 n-am gre�t. penniţindu-mi să atrag atenţia excele:-�ţei
Dv. asupra dorinţei pronunţate de baronul von Appel de a obţine in continuare
informaţii prin ambasada imperială din Paris, şi aceasta cu atît mai mult, incit la
corespondentul Jean Demeter Bournazo d i n Bucureşti este vorba ele dcscoperirPa
unei legături care in privinţa relaţiilor strînse ale celei dintii cu Rosetti nu este
fără im p70rtanţA.
Primiţi...

/ a dn otări pe verso/
Nr. 1204/29

Bach
Nr. 2!J:J5/H108 (?)

v ide

Scrisoarea

lui

Rosetti

către

Ro

1851
Telegrame către Paris şi Bucureşti
senthal d i n H iu l ie

şi notă către ministrul Bach, dir�
30 sept. 185 1
Raport din Bucureşti, din
14 oct. 1851
Raport din Bucureşti, d i n
24 octombrie 1851
Not:'i a m i nistr u lui Bach, d i n
2 1 octombrie 1851
Notă către ministrul Bach pe:1tru
telearama Ia Bucureşti
Scrisoarea Mini.strul.u i Bach, eli n
8 noiembrie 1851
TPlegrama spre Bucure�ti , din
11 noiembrie 1851
Raport elin Bucureşti, din
25 noiembrie 1851

Către l'vl inistrul imperial
:1dor
Dr. Akxandt.'r Bach
Vicn<�, 16 sept. 1851

al

intr•r

Comu:1 icarc de docume:1te i mpor
t CJ :l W găsi-te la em i sar ul Rosentl11al

arestat la Pesta, care s-a sinucis
dup;i acPP a . Din aceste hirtii
re
zultft pPriculozitatea marP a lui Ro
setti l a Paris, mai departe sint t·e
cunoscuţi drept a depţi ai partidu
lui revoluţionar Demeter Bournazo
şi \"1/i n.tPrhaldPr.

care trebuiesc i ntreprin
in acl's t sens prin ambasada im
pPrială d i n Farts.
Cercetiiri

SP

Vt'zi actele din anul 18!'12
Bucureşti 1 1/4 nr. 246/9Arhivele Statului Bucureşti, Xerografii Viena, Pachet LXXIX/21 filele 1-4. Limba

germană.
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ANEXA 3

1851, septembrie 30, Viena. Cancelaria prinţului Schwarzenberg. Ciorna · unei circu
lare cu instrucţiuni privind supravegherea revoluţionarilor români şi mlsurile ce tre
buiesc luate. Adnotlri ale prinţillili Schwarzenberg.

1110
9

n r . --C ă t r e,
1. Dl. Hubner-

2. Dl. Laurin

3. DL Ministru Bach

Paris
Bucureşti

30 septembrie 1851

Rosetti
Rosenthal
Winterhalder
Bournazo

. Pentru Pa � is şi Bucureşti.

După cum veţi fi anat d i n presa ·oficială, în iulie a.c. la Budape·sta ·a fc>•t
.
·arestat u;,.· pictor român. cti .nunick Co:1st2;1 tiri Rosenthal, · fi ind suspectat disc a fi
u:1 agent' .ar partldu1ui revolUţionar. ·
.
.
.
Cercetările p l- i v i :1 d . un�ltirHe ace st ui. om şi care promi t eau că vor duce la
rezultate considerabile, c:lin păcate au fost întrerupte datorită sinuciderii acestuia.
Cu toate acestea s-a dov edit că Rosenthal a funcţionat ca emisar al rău fa
matului Constantin Alexandru Rosetti , care, ca unul d intre agitatorii principali ai
comitetului emigranţilor români l a Paris, se presupune . tă se află în cele mai
strînse şi coiltinue . legături cu Cdmitetul central democrat european din .Londra .
.·
Se· pare că Rosenthal a avut de mult încrederea - lui Rosetti şi a tovară Ş i lot·
acestuia şi a fost însărcinat de a difuza tendinţele subversive ale acestora mai ales
în statele Imperiului austriac şi să urmărească acelaşi ţel şi în Valahia printr-o
călătorie şi să se îngrijească după puteri de difuzarea în toate dirPcţiile a mani
festelor revoluţionare româneşti.
Extrasul anexat al unei scrisori a lui Rosetti către Rosenthal , găsit la
Rosenthal, constituie o dovadă parţială pentru cele spuse mai înainte.
.

. •

Pentru Paris

Vă rog încă odată - după cum s-a mai întîmplat prin rescriptele de aici
d i n 16 februarie şi 3 martie a.c. nr. 125/9 şi 144/9 să îndreptaţi din nou atenţia
autorităţilor poliţieneşti asupra uneltirilor pPriculoase ale lui Rosetti ş i să încer
caţi să o influenţaţi în aşa fel, îilcît să nu i se mai permită şederea în Franţa,
fapt care - l a tratarea actuală mai severă a străinilor din Paris - precis că
nu este greu de obţinut.
Pentru Bucureşti

Vă rugăm să�l înştiinţaţi pe guvernul princiar în mod confidPnţial despr<'
notele· amintite anterior referitor la uneltirile partidului de emigranţi români �i
să-i atrageţi atenţia asupra lui Winterhalder, pomenit în extrasul scrisorii anP
xate, şi care se pare că se află în relaţii strînse cu Comitetul emigranţilor
români.
Pentru Paris şi Bucureşti

Printre a lt<' scrisori se află la Rosenthal şi una semnată cu : Louis, avînd
data Paris, 6 august, str. D'AlgfT nr. 65 adresată d-lui J<'-an· Demetre Bourmezo
din Bucureşti, care dă ele bănuit în legătură apropiată a cm:espon.dentului şi a
lui Bourmazo cu Rosetti şi cu partidul emigra:1ţilor în general.
Trebuie să vă încredinţez dv. să faceţi uzul cel mai adecvat.
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Pentru Paris

La autorităţile poliţieneşti din Paris.
Pentru Bucureşti

La guvernul princiar pentru a face cercetări în conti:luare. Despre înde
plinirea sarcinilor de mai sus aştept răspunsul dvs.
Primiţi...
Pentru ministrul Bach

După ce am luat cu mult interes cunoştinţă prin comunicatul cuprinzător
transmis cu adresa stimată din 16 ale lunii curente despre cercetările privind
pictorul Constantin Rosetti, am onoarea să vă rest itu i cele comunicate, anexat
::u cea mai mare mulţumire.
Am fost determinat de ele să acţionez autorită ţi l e de securitate franceze
�i româneşti asupra activităţii periculoase a partidei emigranţilor români, apoi
l-am însărcinat pe ambasadorul imperial din Paris să acţioneze în măsura in
..:are este oportun ca C.A. Rosetti să fie expulzat din Franţa.
' Deoarece dintr-o scrisoare a lui Rosetti din 14 iulie găsită la Rosenthal
rezultă că un individ cu numele de Winterhalder a fost în legătură apropiată cu
cei doi, care este fără dubiu librarul Heinrich Winterhalder, originar din Viena,
care a fost compromis în revoluţia din Valahia din 18-18, a fugit deacolo şi pen
tru care dv. cu adresa nr. 8636/961 din 1 mai anul trecut mi-aţi trimis un paşa
port al· locotenenţei Austriei de Jos pentru o şedere de un an la Bucureşti, pen
tru a-i face posibil ca sub protecţia acestui document să se întoarcă din Paris
la Bucureşti, trebuie să supun consideraţiei dv. dacă trebuie îngăduit acestui
cetăţean austriac şederea pe mai departe la Bucureşti ?
Despre corespo:�denţa unui anume Louis din Paris cu Jean Demetre B-:>ur
mazo d i n Bucureşti şi legăturile lor cu RosPtti se vor întreprinde de asemenea
cercetări.
Rapoartele pe care le aştept în această prob le m ă nu voi lipsi să le aduc
la cunoştinţa clvs. ·

Arhivele Statului Bucureşti. Xerografii Viena .. Pachet LXXIX/21, filele 815. Limba germană.
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ANEXA 4
1851, octombrie, 14 Bucureşti. A. von Laurin cltre prinţul Schwerzenberg, ştiri des
pre situaţia creati în urma morţii lui C. Rosenthal şi activitatea librarului Wln
terhalder la Bucureşti.

Agenţia şi Consulatul general
imperial-regal
nr. 26
Nr.

Bucureşti, 14 octombrie 1851

1277

--o- pr. 25/10
Prea inalte Principe !
S-au cunoscut foarte bi:-�e legăturile între Constantin Rosenthal, pomenit

in înaltul decret emis de alteţa dv. î:J. 30 ale lunii trecute sub nr. --c:;- , cu Ro1 l l0

setti şi cu alţi proscrişi români şi ctnd s-a aflat că primul s-a sinucis, a existat
grija, ca hirtiile sale şi corespond�nţa sa cu tovarăşii săi. de opinii ar fi căzute
in mina justiţiei şi că participanţi i ar fi fost descoperiţi.
Principele Ştirbei a intenţionat tocmai să mă roage să cercetez pe căi po
trivite, dacă printre docum<'ntele lăMte de Rosenthal se găsesc şi htrtii obţinute din
partea unor români, cînd am avut onoarea de a primi decretul alteţei dv. pe
care l-am pomenit anterior.
A pus greutate deosebită pe notele privind pe Demetre Bournazo, care
tocmai a intenţionat să se strecoare in Valahia folosind pretextul de a căuta
huilă. Principele îşi rezervă dreptul de a-l supraveghea In caz că ar reuşi să
vină aici şi să-l legitimeze in clipa in care ar arăta o comportare care ar da
de bănuit.
In ceea ce-l priveşte pe Winterhalder, acesta şi-a desfăcut relaţiile cu
Rosetti de mai bine de 1 8 luni. Intreţine însă cu capitalul acestuia o librărie
care sub firma Rosetti şi Winterhalder este cea mai bună librărie din Bucureşti.
Principele m-a solicitat să-I bvit pe Winterhalder să părăsească principa
tul în 3-4 luni. Inainte de a fi luat vreo măsură în această direcţie, rog pe
alteţa dv. să-mi dea ind icaţiile cuvenite deoarece acest bărbat de curind a ob
ţinut un paşaport din partea locotenenţei Austriei de Jos.
Depozitul lui Winterhalder conţine opere de scriitori clasici francezi şi gPr
mani. Scrierile politice şi manifestele le-a eliminat de mult. Intruniri numai au
loc in incinta librăriei ; a rupt şi toate relaţiile cu Racoviţă şi cu consulul englez.
Fiind un librar b ine instruit şi de altfel un om cu totul inofensiv, prietenii
cărţii, chiar dacă nu sînt mulţi, ar suferi dacă ar pleca de aici.
Dacă de altfel Rosetti l-a invitat pe Winterhalder de a-i uşura lui Roscnthal
btrarea in Valahia, se pare că Winterhalder n-a răspuns acestei invitaţii căci nu
s - a aflat la nici o instanţă despre aşa ceva.
In cea ce priveşte acest subiect, am să-1 interoghez exact pe Winterhaldt>r,
iar rezultatele voi avea onoarea de a le raporta alteţei dv.
Primiţi alteţa dv. expresia devotaţiei mele cele mai sincere.
A. von LAURIN

Arhivele Statuloi Bucureşti. Xeragrafii Viena, pachetul LXXIX/22 fila 1-.J.
Limba germană.
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ANEXA 5
21, V1ena. Ministrul W.. ch cltrc Prinţul Schwarzenberg comunica infor
maţiile obţinute referitor la atitudinea librarullli Winterhalder faţA de mişca rea
revoluţionară română.

t851, oct,

Nr.

1259

g

pr. 22/10
ViPna,

21 octombrie 1851

Rrd:spu:1zînd la stimata adresă din 30 a l un ii trecute nr.

1 1 1 0 am o:ware a

Prealuminate Pr in cipe !

a

com u n i c a Prealurni:1ăţiei Dvs. că deşi n-am observat că l i bra rul Hcinrich Win

fii devenit suspect prin l e gă tur i le sale cu Rosett i ş i
însă în cazul unei exp ul zăr i d i <� Valahia în Viena, a r
putea ţ i ne de aic i nu n um al legăturile pericul oase cu Parisul şi Bucurc5tiul, ci
ar putea să le facă prietenilor săi servicii chiar mai m a r i . De aceea cred că
terhaldm·

Roseilthal,

cli:1

Vie<�a

să

stab i l i n d u-se

deocamdată nu cred că e potrivit să facem caz impotriva rămînerii în cc<�ti n uarc
nostru la Bucureşti.
Pr i mi ţ i Prca lu m inăţ i a Dvs. expresia a le se i mele st i mc cu care am onoarea
a rămîne al Pr:ealumi:lăţiel Dvs. preap lec at servitor.
a cet ăţea nu l u i

Bach

Arhivclt'!

Limba germană.

Statu lu i

Bucul'eşti. Xerngrafii Viena.

Pachet

LXXIX/ 13

fila

1.
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ANEXA 6

1851, oct. 24. Bucureşti. A. von Laurin către prinţul Schwerzenberg. Comunica. răs
punsurile date de librarul Winterhalder referitor la legăturile sale cu revoluţio
narii români din emigraţie.
Agenţia şi Consulatul General împărătesc regesc
Nr. 27 A-E
Bucureşti, 24 octombrie 1851
Nr.

1313
g

pr. 2/11
Prealuminate Principe !

Prin raportul din H a lunii, nr. 26 am avut onoarea să comunic Prealu
minăţiei Dvs. că il voi întreba pe librarul Winterhalder, care a stat în cores
pondenţă cu proscrisul valah Rosetti, · pentru a înlesni lui Cc;�nstantin Rosenthal
intrarea în Ţara Românească (Valahia), despre străduinţele . sale în această direcţie.
Winterhal d er nu ne�gă feţptul că atit Rosetti cit şi Ros�ilthal 1-ar fi rugat
să lucreze (intervbă) pentru cel · din urmă. Precum ştie însă, Rosenthal şi-a do
rit reintoarcet·ea la Bucureşti, fiindcă aici ar fi locul Unde să-şi· poată valorifica
cu succes arta sa.
Mai multe scrisori din partea lui Rosenthal. către Winterhalder certi fică
aceasta.
ln ceea ce priveşte persoanele care trebuiau să i ntervi11ă pentru Rosenthal,
acestea n-au îndrăznit să prezinte la locul potrivit dorinţa acestuia şi ar fi de
explicat aceasta lui Winterhalder, iar el ar fi scris (lui Rosenthal) că poliţia
s-ar opune reintoarcerii sale la Bucureşti.
Corespondenţa deja menţionată, a lui Rosenthal cu Wbterhalder precum şi
o scrisoarP a lui Rosetti către cel din urmă, le-am procurat şi am onoarPa a
prezenta alăturat toate cxPmplarC'le PrPaluminăţiei Dvs.
ln ceea ce priveşte scrisorile lui Winterhalder, acestea nu sint periculoase,
agravant apare doar faptul că a stat in IPgătură cu aceşti oameni şi s-a lăsat
folosit ca unC'altă pentru aceste uneltiri.
Totuşi, tendinţa aceasta criminală este evidentă, de�că se compară scrisoa
re<� sesizată la Pesta a lui Rosetti către Roscnthal, din 14 iulie, cu scrisoarea mai
sus amintită către Winh'rhalder din ziua de 8 a aceleaşi luni.
Winterhalder susţine că în această chestiune n-ar fi bănuit nimic rău şi
din scrisorile exish•nte nici nu se poate deosebi contrariuL
Totuşi, intimitatea acestuia cu Rosetti şi Rosenthal care reiese din schimbul
de scrisori, nu lasă din păcate nici un dubiu, că n-ar fi ştiut de taina acestora
şi că n-ar fi fost informat despre intenţiile propagandei revoluţionare.
Guvernul domnesc doreşte ele aceea expulzarea lui Winterhalder din Ţara
Românească (Val ahia).
El deţine însă o l ibrărie pc care ar trebui să o părăsească în acest caz şi,
deţine, precum se ştie, un paşaport pentru şedere l a Bucureşti pentru un an, pc
care 1-a obţinut de curînd.
In acPste împrejurări, socotesc ele datoria mea să rog Prealuminăţia Dvs.
pentru instrucţiuni înainte de a lua o hotărîre definitivă.
Am onoarea să repet prealuminăţiei Dvs. expresia stimei mele adînci.
·

A. von Laurin

Arhivele Statului Bucureşti. Xerografii Viena. .Pachetul LXXIX/24. Filele
1--1. Limba germană.
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ANEXA 7
1851, noiembrie

8,

Viena. Ministrul Bach către prinţul Schwarzenbeng. Referitor la

situaţia expulzlrii librarului Winterhalder din Ţara Românească.

Nr.

13-H
g

pr. 10/1 1
Wien, in 8 noiembrie 1851
Preluminate Principe !

1277
Răspunzînd stimatl'i Dvs. adrese, din 5 a lunii nr. ---

g

am onoan•a să

certific cu mulţumiri prealuminăţiei Dvs. raportind Agentului şi Consulului Ge
neral împărătesc d i n Bucureşti din 14 a lunii precedente cu nr. 26 cu privire la
librarul Heinrich Winterhalder şi să vă comunic că motivele sint atit de evi
dente incit guvernul împărătesc să aibe ceva de obiectat şi să nu pu:1ă nici o
piedică expulzării lui Wi:lterhalder din Ţara Românească, ceea ce se va comunica
ambasadorului Ţării Româneşti de către Consulul General menţionat.
Primiţi asigurarea stimei mele depli:le cu care am onoarea a rămîne al
preluminăţiei Dvs. ascultător servitor.
Bach

Arhivele Statului Bucureşti. Xerograiii Viena. Pachetul LXXIX/26. Fila 1.
Limba germană.
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ANEXA 8

1851,

noiembrie,

11.

Viena. Cancelaria prinţalai Schwarzenbel!g cAtre A..
dispoziţia privind pe Ubrarul Winterhalder.

'VDD'

Laudn

Nr. 1313
g
11 noiembrie 1851 (Viena)
Privind raportul Dvs. din 24 a.c. nr. 27 A - al cărei anexe vă restitui
alăturat - nu pot decît să vă recomand să urmaţi intru-totul acel ordin, care
1277
este cuprins ia răspunsul meu din 5 a lunii Nr. -- referitor la lib rarul Win
g
tcrhalder.

(Notat pe margbe : se referă la corespondenţa intre Winterhaldcr, Rosenthal şi
Rosetti).

Arhivde Statului Bucureşti. Xcrografii Viena. Pachet LXXIX/27. Fila 1.
Limba germană.
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ANEXA 9

1851, nov. 5/17. Bucureşti 1. Otteteleşanu cAtre A. von Laurin comunica consimtA·
mîntui guvernului pentru )Jl'elungirea date de expalzare a librarului Wintet'ltalder.
Copie anexatA la adresa din 25 nov. 1851 a consulului von Laurin.

Ad. Nr.

1426
g

1851

Copia notei, onorabilului Secretar de Stat al Principatului Valahiei către Agenţia
şi Consulul General al Austriei la Bucureşti, 5/17 noiembrie 1851.
Amînarea cu şase luni care a fost acordată lui Henri WinterhaldPr, l ibrar
stabilit aici, pentru a-şi rezolva a facerile şi să părăsească ţara, fiind Pxpirat,
guvernul princiar consimte, în afară de cazul in care Dumneavoastră nu aveţi
de obiectat, să prelungească acest termen iniţial cu tncă două luni î:lcepînd de
astăzi, la sfîrşitul căruia veţi putea Dl. Agent şi Consul general să luaţi măsurilP
:-�ecesarc pentru ca in virtutea motivelor enunţate în Nota Secretarului din
23
ianuarie nr. 284 Dl. Winterhalder trebuie să părăsească definitiv ţara.
I. Otteteleşanu

Arhivele Statului Bucureşti. Xerografii Viena. Pachetul LXXIX/28, Fila 3.
Limba franceză.
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ANEXA 10

1851, noiembrie 25, Bucureşti. A. von Laurin citre prinţul Schwauenberg. Rapor
teazA ci a comunicat lui Winterhalder ordinul de expulzare.

I.r. Agenţi a şi Consulatul general Bucureşti, la 25 noiembrie 1851
Nr.

Nr.

1 1 126
g

29
31

nr. 7/n
Prealuminate Principe !

In conformitate cu inaltul (indescifrabil n.n.) din 5 a.l. Nr.

1 277

�

şi a copiei

după nota secretariatului de stat a ministerului (Ţării Româneşti) i-am comunicat
librarului Heinrich Winterhalder că cel mai tirziu pînă la 19 ianuarie a anului
următor va trebui să părăsească definitiv acest principat.
De obiecţiile sale n-am putut ţine cont şi i-mn atras atenţia că acest ter
men este peremptoriu.
Despre aceasta s-a încunoştiinţat secretariatul de stat al principatului.
Ziua plecării sale precum şi ruta pe care o va urma, voi avea onoarea a
comunica preluminăţiei Dvs. la timp.
Permiteţi prealuminăţia Dvs. exprimarea stimei mele profunde.
A. von Laurin

Arhivele Statului Bucureşti. Xerografii Viena. Pachetul LXXIX/28. Filele
1-2. Limba germană.

THE PAINTER C. D. ROSENTIIAL : AN EMISSARY
OF THE ROMANIAN DIASPORA IN PARIS
ABSTRACT

After taking refuge in Paris, the Romanian revolutionaries from
1 848 intensively continued to act to reactivate the fight for liberty, in
dependance, and national unity. In July, 1 8 5 1 , as an emissary of the
Romanian Diaspora in Paris, C.D. Rosenthal leaves for homeland, where
he was supposed to get in touch with the revolutionary patriots back
home. The scheme, however, failed, because he is arrested in Budapest,
where he dies in prison.
The appended documents, kept in Viennese archives, prove cohe
rent, well organized actions to tie up the Paris Diaspora with the Ro
manians from Transylvania and, through Sibiu and Braşov, their liaison
centres, with the Romanians back home.

CITEVA DOCUMENTE
PRIVIND RELAŢIILE GOLEŞTILOR CU BRAŞOVUL
de DORINA NEGULICI

In şirul multiplelor legături ce au existat de-a lungul întregii noas
tre istorii între Braşov şi principate, un loc deosebit îl ocupă cele cu
Ţara Românească, sub toate aspectele : economic, cultural şi politic.
Epoca lui Constantin Brîncoveanu, caracterizată prin progrese sem
nificative în toate domeniile vieţii materiale şi spirituale, a marcat un
moment semnificativ în intensificarea legăturilor cu Transilvania şi în
deosebi cu Braşovul. Numeroasele documente care ni s-au transmis şi
din care o bună parte se păstrează fie la Arhivele Statului, fie în Arhiva
Primei Şcoli Româneşti din Şcheii Braşovnlui reflectă politica naţională
dusă de remarcabilul domn. ln ceea ce priveşte relaţiile sale cu Braşovul,
a urmărit mai multe direcţii. I-a aj u tat pe românii de aici în lupta dusă
împotriva catolicizării preconizată de habsburgi, din rîndurile lor şi-a
recrutat pe cel mai vestit diplomat, David Corbea, a acordat largi privi
legii negustorilor din Şchei şi cetate; iar meşterilor aurari, ţesători, tîm
plari le comanda cantităţi mari de produse atît de apreciate la curtea
.>a şi a boierilor români.
A ţinut la relaţiile de bunăvecinătate, mai ales din dorinţa de a
putea acţiona direct şi fără oprelişti în rîndurile românilor ameninţaţi
chiar în fiinţa lor etnică.
In realizarea înnoirilor pe care le-a preconizat şi înfăptuit, atît în
domeniul politic cît şi în cel cultural, Brîncoveanu s-a înconj urat de
oameni valoroşi, de primă mînă. Aşa se explică faptul că printre sfet
nicii săi se va afla şi Radu Golescu, fiul lui Matei (Leurdeanu)i, care
a ocupat o serie de dregătorii, mai întîi comis şi ispravnic de Cîmpulung,
apoi agă şi mare vornic.
Cu Radu Golescu încep şi legăturile boierilor Goleşti cu Braşovul.
Atunci cînd Brîncoveanu îl numea ispravnic de Cîmpulung, domnitorul
înştiinţează prin scrisoarea din 3 septembrie 1 7002 pe judele Braşovului,
"j upîn Echel Gheorghe" (Georg Jekelius) de schimbarea pe care o fă
cuse şi-1 anunţă că Radu G olescu va veni în oraşul său. Cere j udelui
să caute să i se facă acestuia dreptate în orice j udecată, "ca să păzească
pururea buna vecinătate".
1

ANASTASIE IORDACHE, Goleştii - locul şi rolul lor în istoria Româ

niei, Bucureşti, 1979, p. 11.
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De altfel, Radu Golescu cunoştea dej a societatea braşoveană, ştia
bine că aici se află vestiţii meşteri care lucrau la comanda boierilor din
ţară. Acest lucru este atestat tot de o scrisoare a lui Brîncoveanu datată
la 10 aprilie 1 689:1 adresată aceluiaşi jupîn Gheorghe "fălnogiu de la
Cetatea Braşovului ", prin care îl ruga să dea piatra de pecete trimisă
lui Ieremia p ecetarul (este vorba de Ieremias Jekelius III) şi să-1 îndem
ne să lucreze cît mai repede în acelaşi fel ca pecetea făcută la inelul de
aur trimis prin Radu Golescu postelnicul, cu menţiunea de a scrie de
data aceasta legenda cu slove latineşti. Acest document are pentru noi
o dublă importanţă. O dată pentru că relief ează serviciile ce le-a adus
Radu Golescu Brîncoveanului şi apoi pentru că aflăm printre meşterii
braşoveni care au lucrat pentru vestitul domn şi pe Ieremias J ekelius III
( 1 686- 1 7 1 6)".
De la isprăvnicia din Cîmpulung, Radu Golescu adresa lui "Jekil
Ghiorghi " , j udeţul Braşovului, la 14. octombrie 1700 o scrisoare5 prin
care îi cerea acestuia să facă dreptate în pricina dragoveanului căruia
i s-au oprit la plecare oile de către un n emeş. Ispravnicul cercetase si
tuaţia, ştia că împricinatul este de baştină din Dragoslavele şi nu "venetic
deantrală parte venit", avînd "temeiul casei lui şi moşiile lui" . Il aten
ţionează pe j ude sft facă dreptate, "ca să nu avem vorbe de împotriviri".
După Radu Golescu, fiul lui Matei, pînă la anul 1 804 nu mai avem
ştiri despre vreo relaţie a Goleştilor cu braşovenii. Incepind însă cu acest
an şi pînă în vremea revoluţiei paşoptiste relaţiile sînt continue sub o
formă sau :.1lta.
Radu Golescu, fiul Anei Golescu şi al lui Nicolae Ştirbei, va în
treţine relaţii economice cu braşovenii. Este cunoS<:ut faptul că marele
ban, rec eptiv la înnoirile vrem ii sale, s-a adaptat noilor relaţii de pro
ducţieG, reuşind prin comerţul cu miere, ceară şi vite să-şi sporească
considerabil averea. Pe cînd era doar vornic, vînduse vite măcelarului
braşovean J oj i, iar acesta nu i le achitase. La 12 martie 1 8047, "Logo
feţia cea mare a Principatului Valahiei ", scrie Agenţiei cesaro-crăieştii
Curţi, pentru vornicul Golescu care au dat jalbă domniei că are de
primit 200 fl. taleri de la J oj i măcelarul din Braşov. La j udecată, în
Braşov, încă din 1 802, Joj i s-a legat să plătească. Cerea să-1 silească
j udeţul Braşovului la plată. La 1 8 1 7, 26 ianuarieR Radu Golescu sem
nează alături de fiul său Nicolae şi de Grigore Băleanu, un raport către
Ion Gheorghe Caragea domnul Ţării Româneşti, despre cercetarea pri
cinii dintre braşoveanul Ilie Tîrcă din Şchei şi căminarul Drugănescu.
O copie a acestui raport se află în arhivele amintite.

2 Catalogul documentelor româneşti din Arhivele Statului de la Oraşul
Stalin, voi. 1, 1521-1799, p. 4 1 , 188 ; Stcnner, I, 3, nr. 374; NICOLAE IORGA, So
cotelile Braşovului, p. 250.
3 Catalogul
documentelor româneşti din Arhivele Statului de la Oraşul
Stalin, voi. I, 1521-1799, p. 24 nr. 107 ; ŞTEFAN I ONESCU, Epoca Brfncove
nească, Cluj-Napoca, 1981, p. 224.
4 GYARFAS TIHAMER,
A Brassai Otvosseg Tortenete, Braşov, 1912, p.
123.
5 Catalogul documentelor românesti din Arhivele Statului de la Oraşul
Stalin, vol. 1, 1521-1799, p. 41, 190 ; Stenner 1, 5, nr. 680.
,
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Fiii marelui ban Radu Golescu, Iordache şi Constantin, vor duce
mai departe în timp relaţiile cu braşovenii, în vremea lor acestea am
plificîndu-se.
De la Constantin Golescu boier liberal şi cărturar, care de tînăr
intră în viaţa politică, urcînd toate treptele arhondologiei, de la ispravnic
pînă la mare logofăt, se păstrează în Arhivele S tatului Braşov, docu
mentul datat 24 iunie 1 8089• In acel moment Dinicu îndeplinea funcţia da
stolnic ispravnic de Muscel, calitate în care semnează înştiinţarea către
Sfatul j udecătorilor cetăţii Braşovului cu privire la j aful făcut de hoţul
Ianoş asupra birăului Ion Perşoiu .

Impreună cu fratele său Gheorghe, aveau să cunoască Braşovul
îndeaproape în timpul refugiului din 1 82 1 - 1 822, determinat
de des
făşurarea evenimentelor din acest an din Ţara Românească 10• S-au re
fugiat, alături cu alţi boieri ai ţării, în cetatea ce adăpostise de veacuri
"popasurile lungi, obosite şi triste ale atîtor alţi fugari din vremi. . . " 1 1•
Se cunoaşte bine activitatea politică pe care cei doi Goleşti au desfă
şurat-o în timpul refugiului. Se ştiu de asemenea condiţiile în care au
trăit refugiaţii români la Braşov. Autorităţile transilvănene insistau pen
tru dislocarea lor spre interiorul ţării, pretextînd o mai uşoară aprovi
zionare. Ca urmare a insistenţelor mitropolitului Dionisie13 şi datorită
faptului că magistratura oraşului considera rămînerea necesară pentru
a avea "comercianţii şi industriaşii saşi bun profit bănesc, avînd mărfu
rile lor căutare printre boierii refugiaţi... " H, refugia ţii continuă să trăias
că în cetate şi în cartierele de margine. Neaflînd ajutor de nicăieri, si
tuaţia lor materială degradîndu-se rapid, parte dintre ei au început să se
ocupe de executarea şi comercializarea unor produse pentru a-şi asigura
existenţa. Printre aceştia se afla şi Iordache Golescu aşa cum rezultă din
cererea pe care o înaintează în 1 822 magistratului oraşului 1 :; : "Gheor
ghe Ion Golescu din Valahia vecină, roagă, deoarece poliţia abia în luna
august anul curent potrivit anexei i-a permis să-şi construiască un cup
tor pentru confecţionarea cozonacilor şi prăj iturilor sale deoarece cozo6

ANASTASIE IORDACHE, op. cit., p. 13.

7 Catalogul documentelor româneşti din Al'hivele Statului Braşov, voi. II,

1800-1825, Bucureşti, 1975, p. 108, 495.
8 Idem, p. 517, nr. 29-12.
9 Idcm, p . 217, nr. 1 140 ; Arhivele Statului Braşov, Fond Actele magistra
tului, nr. 275/181 1.
I U N. BANESCU, Viaţa şi scrierile marelui vornic Iordache Golescu, Văl en i i de
Munte, 1910, p. 1 1-12; EMI L V l RTOSU, 1821 - Date şi fapte noi, Bucureşti,
1932, p. 141 ; EMIL MICU, Braşovul şi mişcarea revoluţionară condusă de Tudor
Vladimirescu, în Cumidava, I I, Braşov, 1968, p. 123 ; ANASTASIE IORDACHE,
op. cit., p. 19.
I l E M IL VlRTOSU, op. cit., p. IV-V.
1 2 ANASTASIE IORDACHE, op. cit., p. 20-21.
1J A.A. MUREŞIANU, Ştiri nouă despre
refugiaţii munteni la Braşov în
secolul al XVIII-lea şi in revoluţia de la 1821, tn .,Ţara Birsei", Anul II, Ianua
rie-Februarie 1930, No. 1, p. 14-15.
14 IOAN LUPAŞ, Cum trăiau in B raşov
boierii refugiaţi din Ţara . Româ
nească în cursul revoluţiei lui Tudor Vladimirescu, tn .,Ţara Birsei", Anul V, No. 3,
Mai-Iiunie 1932, p. 200.
15 A rh ive le Statului Braşov, Fond Actele Magistratului, doc. 4050.
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nacii săi sînt cu totul diferiţi de produsele franzelarilor de aici şi obiş
nuiesc a fi consumaţi numai de către boieri însă nu şi de către locuitorii
de aici şi deoarece el a plătit chiria pe anul acesta lui Duca Melancovici
pentru 440 florini şi a investit în acest scop 1 20 de florini ". Dar în
aceşti ani de grele încercări, nu au renunţat la activitatea politică. De
la Braşov aveau să semneze împreună cu Al. Villara şi ceilalţi boieri o
serie de memorii adresate Rusiei 16 în ideea posibilităţii înfăptuirii unei
reforme atît de necesare în Ţara Românească. Activitatea pe care au
desfăşurat-o după anul 1 822, îi situează pe cei doi fraţi Iordache şi Di
ni,cu Golescu printre personalităţile proeminente ale epocii atît în do
meniul gîndirii social-politice cît şi în cel al culturii naţionale.

16 EMIL VlRTOSU, op. cit., p. 141.
17 ANASTASIE IORDACHE, op. cit., p. 103.

DOCUMENTS IN THE ARCHHIVES FROM BRAŞOV
CONCERNING THE RELATIONS BETWEEN
THE GOLESCU FAMILY AND TH}! CITY OF BRAŞOV
ABSTRACT

The permanence of the extensive relations between the cis- and
trans-Carpathian territories is a fundamental constant of our history.
Arguments pleading for this assertion swamp libraries, archives, and
museums altogether.
In this study, a particular aspect of the problem is dealt with, na
mely the relations between the Golescu family, a resounding name in
the turbulent Romanian history, and the city of Braşov. In this study,
we gathered all the relevant documents kept in Braşov archives, con
sisting of acta officialia or personal letters the Golescu family members
addressed to the Braşov magistracy, covering a period of about
150 years.

ANDREI MUREŞIANU - CONTRIBUŢII
BIBLIOGRAFICE*
de ION BUZAŞI

I. IN VOLUME
Icoana creşterii rele cu mijloace de a o face .5 i mai rfa . D up ă pri:1.cipi ile
renumiţilor bărbaţi Cr. S. Salţmann şi Carol Han, tradusă şi p relucra tă pentru
români de Andreiu Murăşan. Braşov, Tipografia lui Ioan Got, 1 3 18.
Din poesiele lui Andreiu Mureşanu, Braşov, 1 862. C u pr i nde : Poesii ocasionar i :
Fet i ţa şi păsărica, Teodor şi Mariuţa, Simpatia la Viena, Vi ;1ovatul, O m ust r are , N u se
poate, Un rămas bua de Braşov, Aşa mi-a fost ursita, Ră s u ;1 et, O panoramă în vis,
Alt răsunet, Cătră nuori, O plimbare la lună, Cătră m i e r l ă , Glasul u:�ui ro mâ a ,
La serbarea aniversării pre in domn Georgie D. Bibescu î n 23 aprilie 1 843, O
privire de pe Carpaţi, O privil·e peste lume, Un susp i :1 , La muza mc2, Orb �i
orb, U:1 răsunet, 15 Mai 1848, Omul frumos, Ua d evot ame nt familic>i Hurmmachi,
Cătră martirii români din 1848-1849, Devotament b. s a l e pr i :1 c ipel u i Carol de>
Schwarzenberg, la i n t ra rea sa în Sibiu ca guber:12.tor, La deschiderea tipografiei
româneşti d iecesane din S ib i u, Răspunsul piisăruicii, Omagiu de fidelitate mai.
sa l e Francisc Iosef I împ. a l Aus t ri e i etc. cu o cazitnc a venirii snle Îll Ardeal la
27 iulie 1852, Orfana din mu:1ţi, Dorul micu, O d i m i n ea ţă pe Surul, Suveaire,
Dom:-�ului căpitaa c.r.M.N., Anul nou 1 854, M i n te.-., h ·)clatul, Un vot s incer în
chiaat ma i . sale Fraacisc Iosef I împ. al Austriei ctc. cu ocaziunea festivităţii
n upţ i a ri ia 2-! a pri l i e 1854, Morţii de l a O lte n i ţ a , Româ:1ia la 1854, La mormîn
tul lui Ioaa Mocioni de Foe:1, rep. 25 / :2 1 ma i 185 1 , J a m r:rm î n tu l lui L u c i a n
Mocioni ele Foc;1, rep. 23/ 1 1 mai 185·1 în l' t atP ele 24 a:1i, I m n pop ul a r, Trei mo
numente: La Buzău, Foc�ani f;ii I a � i . A n u l Nou 18fJ5, Locul fPric i r i i , Fanariotul
7i darc>a, O fetiţă la an iversarea mamei sak, Moldova la anul 18�J5, La mormbtul
protosingelului Grigoriu Pantazi, La m o rm î n tu l marelui vorn i c ni Mol d ove i Doc
sachi Hurmuzachi, care a murit în 30 m a rti e 1857, U:1 epitaf, U n logo gr i f .
Vc>rsiuni �i i mi tă r i de fabule �i i sto r i o a re în ml'tru: C e l e două căp{; ţ i n i
goak, M o artea ş i candidaţii C'i , V i a ţ a la cîmp �i l a gră d inc', Co :-� �e n ire a d e gus
tarca a morului fizic în junic �i a fară de căsătorie, I m p ă r a tul şi arhimandri t u l ,
Ţtt ra:J.ul per�ian cu poamele, Asinul cu trei propri<'tari, Morariul cu f i u l său,
Vînătoriul de pe A lp i , LacrimPle, L u p ul în clo<J;.(a ciP m oa rh>, Nit l uca, V ă duva elin
China, Duce�;a Paluchiu.

Din poezi i l e lui A n d reiu Muresi a n u , F.di�iu c1 cloua, Sib iu, 1 8 8 1 . Fa ţ ă d e
eJ i ţ i a a :-�terioară adaugă în cuprbs : Elenuţa î;1 cetate , Ercmitul d i n Carp a ţ i , Lu
mi:lil si adev ărul , Cuvî:Jtul U :J. U i p c reg ri n , U:1 epitaf, I . a m ormîntul D-lei M.S.i.
Omul [mmos, poes i c de A :1d re i u Mure�an. O fa m i l i e fericită (el in Istor io a 
rl'le l ui AndersPn), Bibl iotf'ca copi i l or nr. 17, Ed itma L i b r ă ri e i C i u rcu, Bra�ov,
1901.

Viaţa ş i opera lui An;:!rc>i M ureşiaa u fiiad analizate î n mult e de noi, în
prezen ta bibliografie am cuprins numai l ista lucrărilor publicate, aşa cum figurează
în original, off'ri n d doar corecţii ortografice şi unele note explicative.
•
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Ioan Lupaş, Din activitatea ziaristică a lui Andrei Mureşan, Bucureşti,
1925. Cuprinde articolele : Cîteva reflexii asupra poeziei noastre, Duplica (Asupra
poeziei), Articol începător. Proprietate (avere, moşie), Spice istorice, Lovirea lui
Gavril Bathori cu braşovenii la a. 1612, Artele sau măestriile cele frumoase, Ro
mânui şi poesia lui, Românul în privinţa musicei, Românul în privinţa picturi i,
Un sfat bun la timpul său, Măiestria tipariului.
Notă: Este atribuit în mod eronat lui An::lrei Mureşanu articolul Un discurs
asupra versificaţiei noastre. El aparţi:-�e lui G. Bariţ, aşa cum demonstrează Li via
Grămadă în ediţia cit.
Poezii şi articole, ediţie îngrijită şi prefaţă de D. Păcurariu, Editura pentru
literatură, 1963.
Reflexii, ediţie îngrijită, prefaţă, note şi glosar de Livia Grămadă, Editura
Dacia, Cluj-Napoca, 1977 (seria "Restituiri"). Cuprinde articolele : Trecerea omului
la slobozenie şi moral, Pentru ce sîntem aşa rămaş, Cîteva reflexii asupra poe
ziei noastre, Duplică (Asupra poeziei), o· vorbă pentru creştere şi şcoală, Articol
începători (proprietate, avE're, moşie), Sulzer despre români, Răspuns la articolul
"Versuri albe", Arţile sau măiestriile cele frumoase, Românul şi poezia lui, Ro
mânui în privinţa muzicei, Româ:1ul în privinţa picturei (zugrăvirei), Măiestria
tipariului.
Notă : In Addenda se reproduce �i se atribuie lui Andrei Mureşan articolul
Tinerimea noastră pe la şcoalele publice.

II. IN PERIODICE

A. Poezii originale
şov,

Stihuri rostite de un şcolariu in examenul din şcoala românească in Bra
la 1 839, februarie 8 - "Foaie pentru minte, inimă şi literatură", I I , 1839,

nr. 7, p. 55, semnat A.M.
"F.p.m.i.l.", II, 1839, nr. 17, pp. 129-130, semnată de A.M.-n (în
A propos
volum Fetiţa şi păsărica).
Simpatie la Viena
"F.p.m.i.l.", I I , 1839, nr. 18, pp. 142-143, semnată
Sereţeanu.
Către un trandafir veşted - "F.p.m.i.l.", II, 1839, nr. 20, pp. 158-159, semnată A.M-n.
Vinovatul
"F.p.m. i.l.", II, 1839, nr. 48, p. 384, semnată A.M-n.
Mustrarea
"F.p.m . i .l.", I I I , 1840, nr. 12, p. 95.
Notă : S e precizează mai tîrziu (p. 1:MI) că titlul ei trebuie să fie Mustrare.
In volum apare cu titlul O mustrare.
Nu se poate - "F.p.m.i.l.", I I I , 1840, nr. 16, p. 128, semnată A.M-nu.
Aşa mi-a fost ursita
"F.p.m.i.l.", IV, 184 1, nr. I l , p. 88, semnată A.M-nu.
Răsunet
"F.p.m.i.l.", IV, 1841, nr. 45, pp. 359-360.
O panoramă. In vis - "F.p.m.i.l.", IV, 1841, nr. 49, p. 392.
Alt răsunet
"F.p.m.i.l.", V, 1842, nr. 2, p. 16.
Cătră nuori
"F.p.m.i.l.", V, 1842, nr. 5, p. 40.
"F.p.m.i.l.", V, 1842, nr. I l , p. 88.
Ironie
Om şi vită-n paralel
"F.p.m.i.l.", V, 1842, nr. 15, pp. 119-120.
Un rămas bun - ,.F.p.m.i.l.", V, 18 !2, nr. 37, p. 296.
Notă : Data 1840. In volum apare cu titlul : Un răsunet bun de la Braşov.
Cătră mierlă, poezie populară
"F.p.m.i.l.l", V, 1842, nr. 39.
Notă: In volu m : Cătră mierlă.
Glasul unui român
"F.p.m.i.l.", VI, 1843, nr. 28, p. 224.
O privire peste lume
"F.p.m.i.l.", VIII, 1845, nr. 27, pp. 219-220.
Un suspin - "F.p.m.i.l.", VIII, 1845, nr. 39, p. 316, semnată a.rn .n.
ta musa mecr
"F.p.m.i.l.", X, 1847, nr. 16, p. 132, semnată a-m-u.
Or!J şi orb - "F.p.m . i .l.", X, 1847, nr. 42, p. 3H, semnată a-m-u.
Răsunet - "F.p.m . i . l . ", XI, 18!8, nr. 25, p. 200, semnată a.m.u.
Notă" In volum U n răsunet. Poezie cunoscută sub numele Deşteaptă-te ro
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

mâne.
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U n devotament fami liei Hurmuzachi din partea tinerimei române din
Transilvania, - ,.F.p.m.i.l.", XIII, 1850, nr. 1 , pp. 1- 2 , semnată A.M.
Vers funebral rostit cu ocasiunea rugqciu nilor, făcute pentru martirii ro
mâni la 27 dec. a. tr. în biserica cea mare din suburbiul românesc la Braşov, d6
pro!eso!'Ul - "F.p.m.i.l.", XIII, 1850, nr. 2, p. 9, nesemnată.
Notă : In volum: Cătră martirii români din 1848-1849. A fost publicată şi în
Bucovina, III, 1850, nr. 2, p. 9.
Răspunsul păsăruicii din foiletonul "Zim brului", - ,.F.p.m.i.l.", XIII, 1850,
11r. I l , p. 88, semnată A.M-nu.
Devotament înălţimei sale serenisimului principe Carol de Şvarţenberg Gu
">ernatoriului c.r. civil şi militar a l Tran.�ilvaniei, comendqntului de corpul 12,
'1eneral-l ocoteninte mareşa! cămpestru s.c.l., s.c.l. Cu ocaziunea intrării sale fn
')ibiu, din partea naţiunii române din Transilvania, - ,.F.p.m.i.l.", XIV, 1851,
·11'. 19, p. 152.
Notă: A fost publicată şi în limba germană in traducerea lui 1. Schuller
"F.p.m.i.l.", XIV, 1851, ni'. 2 1 , p. 168. Versiunea românească a fost reprodusă in
. ,Gazeta de Moldavia", XXIII, 1851, nr. 65, p. 265, şi in "Zimbrul", I I , 1854,
:lr. p. 6 1 .
Omul frumos - ,.F.p.m.i.l.", XIV, 1851, nr. 27, p . 215, semnată A.M-u.

Omagiu de fidelitate, închinat maiestăţii sale c.r. apostoliee Franţiscu Iosefu
l, împeratu al Austriei, rege al Ungariei, mare principe al Transilvaniei s.c. l.,
s.c.l. cu ocasiunea prea-naltei sale veniri în Transilvania de către comunele ro
mâneşti de relegea răsăriteană la 26 iuliu în Braşov - ,.F.p.m.i.l.", XV, 1852,
nr. 25, p. 97.

Notă : Semnează "translator de guberniu pentru limba română".
Suvenire, D.M.N. - l a Mitrovitiu, - ,.F.p.m.i.l.", XVI, 1853, nr. 49, p. 362.
Semnează A.M.
Elenuţa în cetate
"F.p.m.i.l.", XVII, 1854, nr. 8, p. 32, semnează Urziceanu.
Eremitul din Carpaţi - "F.p.m .i.l . " , XVII, 1854, nr. 14, p. 68, nesem:1ată.
-

Un vot sincer, închinat maiestăţii sale im pl'ratorului Franciscu Iose!u l şi
.�erenisimei .�a le mirese Elisa beta, ducesa în Bavaria, cu ocasiunea festivităţii
nupţiari în 24 aprilie 1854, din partea poporului româncscu - ,.F.p.m.i.l.", XVII,
1854, nr·. 15, p. 69, nesemnată.
Morţii de la Olteniţa - "F.p.m . i .l . " , XVI T , 1854, nr. 21, p. 1 1 5-116, ne

semnată.

Eremitul din Cm·paţi, - "F.p.m.i .l.", XVII, 1854, nr. 2 1, p. 1 16, nesemnată.
J.a mormîntul lui Ioane Mocioni de Fenu, care a repasat în 25/19 mai 1854,
- "F.p.m.i.l.", XVI I, 1854, nr. 27, pp. H7-148, semnată Eremitul.
J.a mormîntul lui J.ucianu lt.Tocioni de Fenu, care a re po.�at în 23111 m a i
1854 i n etate d e 2 4 ani, - ,.F.p. m . i . l.", XVII , 1854, nr. 3 1 , p. 1 7 2 , sC'm nată ErC'mitul.
F:remitul din Carpaţi - .,F.p.m . i . l . " - XVTI . 1854, nr. 36, p. 196. nesemnată.
Notă : In volumul dP poezii, publicat in 1862, a apărut sub titlul România
în 1854, Il.
Trei monuminte la Buzău, Focşani şi Iaşi, - "F.p.m .i.l.", XVII, 1854, nr.
41l, p . 262-263, sC'mnată F:remitul din Carpaţ i .
!.acul fer·icirei - ,.F.p.m.i.l.", XVI I , 1854,

din Carpaţi.

nr. 5 3 , p. 285 spmnatft Eremitul

A nul nou 1855, - "F.p.m.i.l .", XVI I, 1855, nr. 1 , p. 4, semnată ErPmitul din

Carpaţi.

Moldova la anul
ErPmitul el i n Carpaţi.

1855

-

"F.p.m.i.l.", XVI I I , 1855, nr. 7, p. 36, sC'mnat.i'i

l.a mormîntul protosing (helului) Grigorie Pantasi,
"F.p.m.i.l.", XVI I I ,
1855, nr. 9-10, p. 5 1-52, semnată O.Z.
ranariotul şi clm·ea, - "F.p.m.i.l.", XVI T, 1 855, nr. 15, p . 80, semnată Ere
m i tul el in Carpaţi.
Cuf}etări, l, Mintcn - "F.p.m.i.l.", XVI I I, 1855, nr. 24, p. 136, semnată
Eremitul el i n Carpaţi.
Cu getări, Il, Lumina .5 i n d c vărul - ,.F.p . m . i .l .", X V I I I , 1855, nr. 36, pp 20:1-

204, scnnată Ercmitul din Carpaţ i.
Cuvintul

unui

peregrin,

semnată Eremitul din Carpaţi.

-

"F.p.m .i.l .", XVI II,

1855,

nr. 42, p.

235-236,
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La mormîntul marelui vornic din Moldova Doxachi Hurmuzachi, care a
răpăusat în 30 marţiu 1857, c.v., - "F.p.rn.i.l.", nr. 5, p. 17, semnată Un român.
Duce sa Paluchin - "F.p.rn.i.l. ", XXI, 1858, nr. 12, pp. 55-56, semnată A.M.
U n epitaf la mormîntul d-lei M ... S.i - "F.p.rn.i.l.", XXV, 1862, nr. 31,

p. 24!.

B. Poezii traduse şi imitaţii
Traducere - "F.p.m.i.l.", I, 1838, nr. 4, pp. 3 1-32, semnată A.M.
U n cîntec (după Kisfaludi), - "F.p.m.i.l.", II, 1839, nr. 1 fl, pp. 15 1-152,

semnată R-ţ P.

Două titve goale - "F.p.m.i.l.", VI, 18-13, nr. 1 4, p. 112, semnată A.M.
Moartea şi candidaţii ei - "F.p.m.i.l., VI, 1843, nr. 19, pp. 151-152, sem

nată And.M-u.

Vînătorul

semnată A.M-u.

de

pe

A lpi

(După Schiller) - "F.p.m.i.l.", XIV,

1851, nr. 42,

Lacrămile - "F.p.m.i.l.", XV, 1852, nr. 1 1 , pp. 33-34.
Versul unui recrut, - "F.p.m.i.l.", XV, 1852, nr. 25, p. 97.
Imnu populare, - "F.p.m.i.l.", XVI I I , 1855, nr. 9-10, p. 52.
Din nopţile lui Iungu. Noaptea a noua, - "F.p.m.i.l.,
XXVII, 186-1, nr. 1 ,
p . 8 ; nr. 2, p. 16; nr. 3, p. 2 4 , traducere a unui fragment d i n poemul The com
plaint Night IX, ciclul Night thoughts.

C. Proză originală
Sene caracteristice, - F.p.m.i.l.", I, 1838, nr. 9, p. 70.
lnsemnări în subsol la bucata "Focul amorului", - "F.p.m.i.l.", I, 1838, nr.

26, p. 206, semnată A.M-n.

Cuvînt asupra unui 1·ăposat

p. 87-88, nesemnat.

tînăr şcolari, - "F.p.m.i.l.",

Biografia unui literat c nglc>z, - "F.p.m.i .l.", I I ,

II, 1839, nr. 1 1,

1835, nr. 30, pp. 236-238,

Cuvîntarea .�colastică rostită cu prilejul examenului de vară de un şcolariu
în vîrstă de 9 11ni, la şcoala româaească din Braşov, - "F.p.m.i.l.", I I , 1839, nr.

s�m:-�at A.M-n.

31, pp. 243-245, semnat A.M-n.
Anccodte, - "F'.p.m.i.l.", I I , 1839, nr. 30, p. 2-10 ; nr. 31, p. 248 ; nr. 33, p.
26-!, sPmnată 1\.M-u.
Trecerea omului l a slobozenie şi moral, - "F.p.m.i.l.", I I , 1839, nr. 32,
pp. 253-256, semnat A.M-n.
Visul meu, - "F.p.m.i.l.", I I I , 1 8 ! 0, nr. 29, p. 231.
Pentru ce :;Î ntem a.';a rămaşi, - "F.p.m.i.l.", VI, 1843, nt·. 42, pp. 329-331.
Cîteva ref/e.rii asupra poeziei noastre, - "F.p.m.i.l., VII, 18-14. nr. 21'
pp. 201-205.
Duplică (Asupra poeziei), - "F.p.m.i.l.", VII, 1BH, nr. 46, p. 364-366; nr.
47, p. 367-373.
O vorbă pentru creştere .5i .5 coale, - "F.p.m.i.l.", VII, 1844, nr. 50, pp. 391393.
Proprietate, (avc•re, moşie), - "Gazeta de Transilvania", VIII, 18-15, nr. 76,
pp. 301-302; nr. 77, pp. 305-306; nr. 78, pp. 309-3 1 0 ; nr 79, pp. 313-314, nr.
80, pp. 3 17-318, semnat a.m.n.
Sulzer despre români, - "F.p.m.i.l.", IX, 1846, nr. 30, pp. 236-2-!0.
Răspuns la articolul "Vc1·suri al be", - "F.p.m.i.l.", XVI, 1851, nr. 26,
pp. 198-199, semnat M.
Tinerimea noastră pe l a .5coalcle publice, - "Telegraful român", I, 1853,
nr. 17, pp. 65-66 ; nr. 18, pp. 69-7 0 ; nr. 19, pp. 73-74 ; nr. 20, pp. 77-78.
Art ile sau măiestriile cele frumoase, - "T.r.", 1, 1853, nr. 34, pp. 13313-1; nr. 35, pp. 137-138 ; nr. 36, pp. 141-142; nr. 37, pp. 145-146; nr. 38,
pp. 149- 1 5 0 ; nr. 39, pp. 153-154; nr. 40, p. 157, nesemn<tt.
Românul şi poezia lui, - ,;r.r.", 1 , 1 853, nr. ·11, p. 1 6 1 ; nr. ·12, p. 165 ; nr. 43,
pp. 169-170, nesemnat.
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Românul in privinţa muzicei,
"T.r.", I, 1853, nr. 6 1 , pp. 24 1-242 ; nr. 62,
p. 245 ; nr. 63, pp. 249-250, nesemn<tt.
Românul in privinţa picturei (Zugrăvirei), - , .T.r.", I, 1853, n r. 65, pp. 257258.
Măiestria tipariului, - ,.T.r.", II, 185!, nr. 96, pp. 3 8 1-382; nr. 97, pp. 385386 ; nr. 98, pp. 380-390, nesemnat.

D. Proză tradusă şi prelucrări
Complimente eoropineşti, - "F.p.m.i.l.", I I , 1839, nr. 23, pp. 180-181, trad.

de A.M-:1.

Făcătoriul de rele din cinstea pierdută (d in Schillcr), - "F.p.m.i .l.", II,
1839, nr. 33, pp. 262-263 ; nr. 34, pp. 265-269; nr. 35, pp. 273-276 ; nr. 36, pp. 281285, semnat A.M-n.
Extract din humoristul Saphir, - .,F.p.m.i.l.", I I , 1830, nr. 36, pp. 287288 ; nr. 37, p. 296, semnat And.M-n.
Ceva pentru tineri, - "F.p.m.i .l.", II I, 1840, nr. 1 , ap. 8, estract de A.M-n.
Creşterea face toate (după Martia Shnell), - ,.F.p.m.i.l.", IV, 1840, nr. 18,
pp. 137-142, trad. <le A.M-nu.
Pedecile intru procopsirea tinerimei săteşti, - "F.p . m .i.l.", IV, 1841, nr. 50,
pp. 394-398 ; nr. 51, pp. 401-102, după un jurnal de A. Mură'ianu.
N-avem bani şi pentru ce ?, - .,F.p.m.i.l.", V, 1842, nr. 1, pp. 2-6 ; nr. 2,
pp. 9-13, trad. de A . Murăşanu.
Naţionalitatea şi patr ia, - ,.F.p.m.i.l.", V, 1842, nr. 19, pp. 149-15 1 ; nr. 20,
pp. 155-158.
Femeile în Nord - America, Italia şi Englitera,
,.F.p.m.i.l.", V, 1 8 12,
nr. 2 1 , pp. 16 1-164, din Spiegel, traci. ele Anei. Mură5anu.
Fiul demoralizat, - .,F.p.m.i.l.", 1842, nr. 24, pp. 189- l!J 2 ; nr. 25, pp. 193196, după un izvor sigur prel ucrat de And. Mură5anu.
Prăşirea şi grija de dobitoace, - "F.p.m.i .l.", VI, 1843, nr. 32, pp. 252256 ; nr. 33, pp. 260-263 ; nr. 34, pp. 268-271, traci. ele i\.1\I-u.
Tigara cea d i ntii (povestire), - "F.p.m.i.l.", VI, 1843, nr. 36, pp. 281-285,

după un izvor sigur de Anei. Murăşanu.
Preţul sîngelui (povf'stire), - "F.p.m.i.l.", 1843, nr. 37, pp. 292-295 ; n r. 38,
pp. 300-304 ; nr. 39, pp. 308-3 12, după un izvor nc>mţf'sc de Anei. Murăşanu.
Ja l b a d o b itoacelor, - "F.p.m.i.l.", VIII, 1 845, nr. 42, pp. 333-336, tr. a.m.u.
Istoria sultanului (după Wic>lancl), - .,F.p.In.i.l.", X, 1847, nr. 28, pp. 2272:W, spmnat a.m.u.
Un cuvint i n favorul omenimei (tot după Wieland), - "F.p.m.i.l.", X , 1847,
nr. 29, pp. 235-236, semnat a.m.u.
Spice istorice, - "F.p.m.i .l.", X, 1847, n r. 33, pp. 266-27 1 ; ar. 34, pp. 273277 ; nr. 35, pp. 284-288 ; nr. 36, pp. 2'13-295 ; nr . :!7, pp. 301-304; nr. 3B, pp. 3073 1 2 ; nr. 3'1, pp. 313-3 1 7 ; nr. 40, pp. 321-325 ; nr. 4 1 , pp. 329-332 ; nr. 42,
pp. 337-342, semnat a-m-u.
Colera, - "Gazeta de Transilvania", X, 1647, nr. 84, pp. 333-334, "după
mai multe izvoară a-m-u".
Mijloc de a-ţi învăţa copiii să pizmuiască, - "F.p.m.i.l.", XII, 1B4fl, nr. 1,
pp. 4-6.
1\lijloace ele a învăţ a pe fii de mici .�ă fure, - "F.p.m . i .l.", X I T , 184fl, nr. 1 ,
p . 6.

Icoana creşterii rele,

"F.p.m.i.l.", XIV, 1851, nr. 12, pp. 92-DG.

I I I . DESPRE SCRIERI ŞI 1\UTOR

A. Referinţe critice în volume
1 867,

A LBU, NICOLAE, htoda şcolilm· româneşti eli n Trcm.� ilvania intre J BO!JEditura didactică şi pedagogică, Bucure'iti, 197 1.
ANTONELLI, Breviariu istoric a l şcoa lclor din Blaşiu, Blaşiu, 1877.
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X X X, Bariţ şi contemporanii săi, val. I-IV, Bucureşti, Editura Minerva,
1973-1978.
BARIŢ, G., Părţi alese din istoria Transilvaniei pe 200 de ani in urmă,
voi. 1-111, 1891.
BARIŢ, G., Biografia mea, l\1 XV/3/3082 - ms la Biblioteca "Astra", Sibiu.
BALAN, I .D., Condiţia creaţiei. Portrete, Bucureşti, Editura pentru litera
tură, 1968.
BANUŢ, A.P., Scrieri, Editura Minerva, Bucureşti, 1974.
BRANIŞTE, VALERIU, Amintiri din inchisoare, Editura Minerva, Bucu
reşti, 1976.
CALINESCU, G., Istoria literat urii române de la origini pînă i n prezent,
Bucureşti, 1941.
X X X, Cărturari braşove ni, secolele XV-XX, Braşov, 1972.
COLAN, I., Casina română din Braşov, 1835-1935, Braşov, 1935.
CORNEA, PAUL, ZAMFIR, MIHAI, Gîndirea românească în epoca paşoptistă, 1969, Editura pentru literatură.
DANSUŞIANU, AR., Cercetări literare, Ia')i, 1887.
DENSUŞIANU, ARON, Istoria limbei şi literaturii române, Iaşi, 1885.
DUICA, BOGDAN-G.H., Studii şi articole, Editura Minerva, Bucureşti, 1975.
HANEŞ, P.V., Istoria literaturii româneşti, Bucureşti, 1924.
X X X, Ideologia generaţiei române de la 1848 din Tmnsilvania (autori :
George Em. Marica, Iosif Hajos, Călba Mare, Constantin Rusu), Editura politică,
Bucureşti, 1968.
IORGA, N., Istoria literaturii româneşti, î n vea cu l a l XIX-lea, I-I I I , Bucu
reşti, 1907-1909.
X X X, Istoria literaturii române, vol. Il, Editura Academiei R.S.R., 1968
(capitol redactat de D. Păcurariu).
IVAŞCU, GEORGE, Din istoria teoriei .5i criticii literare româneşti 18121 866, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1967.
MAIORESCU, TITU, Critice, Editura pentru literatură, 1966.
MARICA, G. EM., Foaie pentru minte, inimă şi literatură, Bibliografie ana
litică, cu un studiu monografie, Editura pentru literatură, 1969.
NETEA, VASI LE, George Bariţiu. Viaţa şi activitatea sa, Editura ştiinţi
fică, Bucureşti, 1966.
NEFEA VASI LE, Fi(}uri ardelene, Bucureşti, (1914).
PAPADIMA, OVIDIU, Ipostaze ale iluminismului românesc, Editura Mi
rwrva, BucurPşti, 1975, pp. 324-360.
POP, VASI LE GR., Conspect asupra literaturii român e.�ti şi a scriitorilor ci,
partea a I I-a, Bucu re� t i, 1876.
PUMNUL, ARON, I.cptumriu românesc, t o m u l IV, partea a II-a, Viena,
1865.
ROSETTI, D-TRIE R . , Dicţionarul cont!'mporanilor di n Românin, Bucureşti,
1898.
SION, G., Suvenire contemporan!', Editura Min0rva, Bucureşti, 1973 (col.
B.P.T.).
S"�'RAJE, MIHAIL, Dicţionar de pseudonim!', Editura Minerva, Bucureşti,
1973.
TANCO, TEODOR, Virtus 1·onwna rediviva, v o l . I, Bistriţa, 1 97 1 .
VULCAN, IOSIF, Panteonul Român, Budapesta, 1868.

B. Monografii, studii, articole

ALBU, NICOLAE, G!'n!'Za cîntecului "Deşteoptă-tP, 1·omânP", in ziarul "Uni
17 mai 1973, pa g i n a a I I I-a.
BARIŢ, GEORGE, Epistole ale repauzaţilor (prececl<tte d e o biogra fie a lui
Andrei Mureşianu), în "Transilvania", X, 1877, nr. 2 1 (1 noiembrie, pp. 238-241).
BARIŢ, GEORGE, Material pentru biografia lui A ndrei Mureşanu, în Ob
st'l'vatorul " , n r. 47/ 1879.
BALAET, DUMITRU, "Cîntarea României". O nouă i pote ză asupra pater
nităţii, în "România literară", An. IX, 1976, nr. 24 (10 iunie), pp. 12-13.
BOGDAN, MIRCEA, A ndrei Jlfurcşanu. Contribuţiuni biografice, Braşov, 1942.
r<'a" (Alba-Iulia),

"
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BOITOŞ, OLIMPIU, Poezia lui Andrei Mureşanu, în "Gazeta Transilvaniei",

nr. 11-19, pp. 21-25.
Notă: lntr-o formă amplificată opere în extras la Braşov, 1943.
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ANDREI MUREŞIANU :
BIBLIOGRAPHICAL CONTRIBUTIONS
ABSTRACT

Andrei Mureşianu's poems,

prose, and articles in volumes or pe

riodicals are presented, together with the monographs, studies, articles
and critical references on the poet's w orks, publ ished by various authors.
authors.

CONTRIBUŢM BRAŞOVULUI LA INTEMEIEREA
ŞI DEZVOLTAREA -"ASOCIAŢIUNII TRANSILVANE
PENTRU LITERATURA ROMANA ŞI CULTURA
POPORULUf ROMAN".
ACTIVITATEA DESPARŢAMINTULUI BRAŞOV
AL "ASTREI" (1870-1 918)
ele M ARIUCA RADU

Infiinţată în anul 1 8 6 1 , la Sibiu, Asociaţiunea transilvană pentru
literatură română şi cultura poporului român (Astra), izvorîtă din
generoasele idei ale Revoluţiei române de la 1 848, a fost cea mai impor

tantă societate culturală a românilor transilvăneni, desfăşurînd o acti
vitate multilaterală şi
susţinută pentru păstrarea fiinţei poporului ro
mân, emancipare şi unitate naţională pusă sub semnul unităţii culturale'.
Atît în perioada de căutări din deceniul cinci al secolului al X IX
lea, la acţiunea propriu-zisă de întemeiere a " Astre i " , dar şi ulterior,
braşovenii au adus un preţios sprij in material şi moraP, pe care ne vom
strădui să-1 prezentăm în această lucrare. De asemenea, pe plan local,
la Braşov a luat fiinţă primul şi cel mai puternic despărţămînt al " As
trei", care a reuşit să polarizeze, asemenea societăţii mamă, întreaga
suflare românească a Ţării Bîrsei.

Imediat după înăbuşirea prin forţă a Revoluţiei de la 1848, în
faţa elementelor înaintate ş i progresiste ale intelectualităţii române din
Transilvania, problema centrală a devenit înfiinţarea unei universităţi
sau acad emii culturale, menită a avea un cîmp larg de acţiune culturalştiinţific, promovînd prin

toate mijloacele o muncă largă de luminare

a maselor, aşezămînt, care să contribuie la făurirea edificiului culturii
poporului român.
1 C. BOTORAN, I. CALAFETEANU, E. CAMPUS, V. MOISUC, România
şi Conferinţa de pace de la Paris (1918-1920). Triumful principiului naţionalită
ţilor, Cluj-Napoca, 1983, p. 32.
2 Pentru detalii, vezi : M. BALTESCU, M. TANASIU, Contribuţia Braşo
vului la întemeierea şi activitatC'a "Astrei" (1861-1 880), în Crisia, Oradea, 1974,
p. 229-244.
11
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Ca punct comun de p'lecare a "Astrei" şi a viitoarei Academii
române, poate fi considerată acea " Inştiinţare literară" trimisă de D.A.
Sturdza, aflat la Munchen, publicistu'lui şi profe3oru:lui braşovean Iacob
Mureşianu, preconizînd o Comisie literară, menită să discute problemele
limbii şi ortografiei române:J.
Paralel, între românii transilvăneni aflaţi după revoluţie în străină
tate şi cei din ţară, avea loc un dialog p ermanent, privind înfiinţarea
edificiului naţional. Astfel în apelul semnat de Simion Bărnuţiu şi Ioan
Maiorescu în anul 1 852 şi adresat românilor din Braşov, ce cerea "o
şcoală mare, o academie, în car·e tinerimea română să înveţe în limba
maternă ştiinţele"". In acelaşi an, "Gazeta Transilvaniei " îşi informa
cititorii despre " ideea compusă de cei trei bărbaţi ai noştri Iancu, Axen
tiu şi Balintu" privind "fundarea unei societăţi literare române care va
avea drept scop cultura şi dezvoltarea limbii române şi publicarea de
cărţi folositoare ""·
Frămîntările pentru înfiinţarea unei societăţi culturale în Transil
vania durează aproape un deceniu, din cauza politicii Curţii imperiale
de la Viena care se opunea constituirii unei instituţii menite să promo
veze idealul naţional şi politic al românilor. Fruntaşii transilvăneni ai
mişcării naţional-culturale, Simion Bărnuţiu, Ioan Maiorescu, Andrei
Şaguna, Ioan Puşcariu, George Bariţiu n-au cedat opoziţiei absolutis
mului austriac, continuînd demersurile pentru crearea unui aşezămînt
cultural. Lupta lor a fost favorizată şi de noile condiţii istorice existente
după 1 860, cînd monarhia austriacă este n evoită să treacă la o perioadă
de regim liberal. In acest an, eforturile de înfiinţare a unei societăţi
culturale a românilor transilvăneni se amplifică, luînd forme concrete.
J uristul brănean, Ioan Puşcariu, cerea într-un cidu de articole, intitulat
"Ţara Oltului", pentru cele tr.ei milioane de români întemeierea unei in
stituţii de cultură pentru 'cunoaşterea literaturii române şi pentru cul
tura poporului român, care să dispună de o bibliotecă, muzee, publicaţii
proprii6.
Actul de constituire al "Astrei" se consideră petiţia semnată de
1 7 1 de personalităţi ale vieţii culturale transilvănene, înaintată guver
natorului Lichtenstein la 12 iunie 1 860'. Petiţia îşi baza expunerea de
motive pe ideea generală de progres la care românii doreau să fie păr
taş i : "Semnalul timpului nostru e progresul ! - spune actul amintit.
Staturi, naţiuni rivalizează laolaltă în năzuiala după progres, adică spre
înaintarea fericirii universale, prin dezvoltarea puterilor lor spirituale
şi materiale, prin înflorirea agri,culturii şi a industriei şi nu suferă nici
3 AXENTE DANCIU, Primele cărămizi la temelia Academiei Române,
extras din "Ţara Bîrsei", Braşov, 1936, p. 1-1 1 .
4 "Gazeta Transilvaniei", nr. 29, 2 7 aprilie 1870.
5 "Gazeta Transilvaniei", nr. 35, 9 mai 1852. ln acest scop, cei trei băr
baţi depuseseră un fond de 2 500 de florini l a o bancă din Sibiu, dar din cauza
vitregiei timpului, această acţiune nu se va finaliza.
6 IOAN cavaler de PUŞCARIU, Notiţe despre întîmplările contemporane,
Sibiu, 1913, p. 1 - 1 0 ; T.V. PACAŢIAN, Cartea de aur, vol. I I , p. 767-775.
7 V. CURTICAPEANU, Mişcarea culturală românească pentru Unirea din
1918, Bucureşti, 1968, p. 60-6 1 ; MARIA I TU, Forme instituţionalizate de educa
ţie populară în România, 1859-1918, Bucureşti , 1 9 8 1 , p. 44-45.
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o îndoială că fundamentul întîi al înfloririi fiecărui stat este cultivarea
morală şi luminarea poporului şi bunăstarea lui prin astea e
condi
ţionată"·� . In această perioadă intensă de consultări şi întruniri, braşo
venii îşi vor aduce din nou o contribuţie preţioasă, inclusiv la redacta
rea proiectelor de statute, aprobate de oficialităţi sub rezerva abţinerii
de la treburile poli ti ce şi religioase, a limitării stricte la sfera ştiin
ţifică!'.
Astfel, într-un entuziasm de n edescris, la Sibiu, la 23 octombrie/
4 noiembrie 1 86 1 va avea loc adunarea de constituire a Asociaţiunii
transilvane pentru literatura română şi cultura poporului român, pre
scurtat "Astra ", organizaţie care avea să strălucească pe firmamentul
culturii româneşti din Transilvania.
Desfăşurîndu-şi activitatea pe cinci mari coordonate (limbă şi lite
ratură, ştiinţă, învăţămînt, agricultură) "Astra " va depăşi repede opre
liştile ce i se impuseseră, avînd meritul de a se fi adresat în mod egal
intelectualului, meseriaşului şi plugarului, tînărului sau vîrstnicului, con
tribuind la educarea, culturalizarea şi emanciparea românilor transilvă
ne� i . Pe drept cuvînt se poate spune că " Astra" a devenit societatea
culturală cu cea
mai mare putere de penetraţie în rîndul
maselor
populare.
De numele Braşovului se leagă şi cea de a doua adunare generală
a "As tre i " din iulie 1 862, pe care Ioan Lupaş o considera ca cea mai
frumoasă şi mai reuşită dintre toate întrunirile. Referindu-se la atmo
sfera sărbătorească existentă la Braşov, în timpul desfăşurării celei de
a doua adunări a " Astrei ", "Gazeta Transilvaniei" scria : " B raşovul i-a
primit pe înalţii oaspeţi cu o faţă festivă ; tricolorele, costumele naţionale
şi tradiţionalele urări - să trăiască - nu mai conteneau. Seara se
porni un cortegiu de 1 50 de torţe de la Gimnaziu, cu fanfara în frunte,
care salută pe oaspeţi" a.
A doua adunare generală a "As trei " a fost şi o demonstraţie a
solidarităţii naţionale a românilor pe linie culturală, luînd parte şi Ale
xandru Odobescu, care în darea de seamă pe care o face asupra celor
văzute, aprecia că : " Braşovenii au călcat aici înaintea noastră, căci atunci
e speranţa să apucăm şi noi în urma lor, mărturisind că manifestaţia
şi-a atins scopul, contribuind la redeşteptarea poporului român " 10 .

Incon testabil, cărturarilor braşoveni, în frunte cu George Bariţiu,
considerat de istoriografie drept "spiritus rector " al "As trei ", le revine

meritul în organizarea sub auspiciile " As trei " a primei expoziţii econo
mice naţionale româneşti, la 28 iulie 1 862 in Braşov t t .
Examinînd valoarea acestei expoziţii, care a prezentat ce a fost
mai frumos şi mai bun din creaţia materială şi spirituală a populaţiei
româneşti din monarhia habsburgică, " Gazeta Transilvaniei", scria : "Fo
losul unei întreprinderi de asemenea natură poate fi dublu, adică moral
8 MARIA ITU, op. cit., 45.
9 "Gazeta Transilvaniei", nr. 56, 17 iulie 1862, p. 4.
I O ALEXANDRU ODOBESCU, Opere, vol. I I , 1967, p. 237-255.
I I A doua adunare a Asociaţiunii transilvane, pentru literatura română şi
cultura poporului român, ţinută la Braşov, de la 2811 6-30119 iulie 1862, Sibiu,
1862, p. 56-60 ; SIMION POP, Primele expoziţii economice româneşti, în "Pro
bleme economice", nr. 3/1966, p. 89.
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şi material. Cîştigul moral ce se trage din expoziţie, este acela, cum că
românilor li se dete o nouă ocaziune de a-şi cunoaşte cît mai bine fa
cultăţile spirituale, de a se încrede in viitor, şi mai mult în puterile
proprii, de a se face cunoscuţi altor popoare, pe un teren, pe care acelea
învăţaseră pînă acum numai a-i dispreţui, de a insufla respect, ca pe
viitor să judece mai drept pe român, silindu-se a-l cunoaşte mai înde
aproape; prin această expoziţie se deschide calea, pe care mergînd peste
5-6 ani, să ajungem acolo, ca să concurăm pe ceilalţi compatrioţi,
maghiari şi germani, la o expoziţie comună, unde să ne arătăm fiecare
ceea ce sîntem în stare de a produce cu spiritul şi braţele noastre" 12.
Organizată cu scopul de a prezenta numai evoluţia economică şi a
industriei casnice a românilor, expoziţia de la Braşov, conţinînd peste
2 000 de obiecte1:1, nu a cuprins şi obiecte ale celorlalte naţionalităţi,
dar, aşa cum declara George Bariţiu, aceasta nu insemna că ea urmă
reşte ţeluri naţionaliste sau şovine : " Dacă românii doresc astă dată . . . a
face expoziţiune curat românească, aceasta nicidecum nu provine din
voinţa de a ne izola de către alte popoare conlocuitoare, ce ar mirosi a
vreun egoism rău înţeles, ci această măsură ne este dictată de natura
scopului că adică voim să ne arătăm noi aşa precum suntem, fără a ne
împăuna cu nimica cu ceea ce nu e al nostru ; poate în aceasta dorim a
observa şi o oareşcare delicateţă şi bună cuviinţă către compatrioţii
noştri" ��o.
Patriotismul oamenilor de cultură din Braşov s-a manifestat şi pe
linia sprij inului material, acordat aşezămintelor culturale înfiinţate în
Transilvania, dar mai ales pentru crearea condiţiilor necesare pentru ca
"Astra" să-şi realizeze obiectivele propuse. In acest sens relevăm faptul
că Iacob Mureşianu, directorul "Gazetei Transilvaniei" din Braşov
donează 1 000 de franci (1 602 florini) " în favoarea literaturii juridice ro
mâne (înfiinţarea unei Academii române de drept - n.n.) şi pentru cul
tura poporului român în ramul acesta şi in lăţirea cunoştinţelor agro
nornice" 15.
La 1 ianuarie 1 868, apărea la Braşov, din iniţiativa şi sub redacţia
lui George Bariţiu, revista "Transi'lvania", organ ofiocial al "Asociaţiunii
tJransilvane pentru literatura română şi cultura poporului român", ea
fiind prima publicaţie românească cu profil encidopedic şi cu cea mai
12

.,Gazeta Transilvaniei", nr. 62, 7 august 1862, p . 3.
Au fost expuse 2200 de obiecte, precumpănind produsele industriei cas
nice, a meseriilor agricole, obiecte de artă. Cele 2200 de obiecte au fost expuse
1n patru săli vizitate cu mult interes. Menţionăm mai ales articolele de cojocărie,
pielărie, curelărie, covoare, soiuri speciale de grîu, vinuri alese etc. De remarcat
covorul cu inscripţia "I ndependenţa Transilva:1iei", cusut de AlPxandrina Geor
giu Popa, două tablouri cu portretul lui Mihai Viteazul, cusute de Suzana Molnar
şi Sidonia Maior ; tablourile pictorilor N. Popl'scu şi C. Vlădăreanu sau ale cu
noscutului portretist Mişu Popp, un şerpar bărbătesc cusut cu fir de aur pe ca
tifea roşie. George Bariţiu notează că multe din exponate au fost distinse cu
premiu, ca de exemplu costumele naţionale româneşti, ţesăturile de lînă d in Să
cele şi Răşinari. Pentru această problemă, vezi : SIMION POP, op. cit., p. 96-97.
14 "Gazeta Transilvaniei", nr. 62, 7 august 1862, p. 3.
15 Muzeul judeţean Braşov, Arhiva Mureşenilor, doc. nr. 798, 5365, 6301,
5355; "Transilvania", nr. 7, 1868, p. 152; V. CURTICAPEANU, op. cit., p . 132-133.
13
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îndelungată perioadă de apariţie (1 868- 1 946) 16. In coloanele revistei
"Transilvania", se vor publica mai ales studii de istorie şi literatură na
ţională, documente referitoare la trecutul de luptă al poporului român,
pentru libertate naţională şi dreptate, informaţii şi date despre existenţa
şi continuitatea românilor în Ardeal, aspecte privind viaţa politică, eco
nomică, socială, probleme de etnografie, foldor şi lingvistică. O muncă
neostenită va depune pentru editarea revistei, George Bariţiu, prin stu
diile şi articolele sale publicate aproape în fiecare număr despre istorie,
literatură, artă, economie, cît şi prin polarizarea în j urul acestei publi
caţii a cărturarilor din Transilvania şi din vechea Românie 1 i.
După întemeierea "Astrei", o primă formă de legătură a comite
tului de conducere cu membrii ei, au fost colectorii, aleşi dintre cei mai
distinşi intelectuali, care aveau misiunea să adune taxele, să sprij ine
organizarea activităţii. Pentru Braşov, acest rol a fost îndeplinit de
Ioan Lengeru18. Această formă organizatorică devenind insuficientă, da
torită creşterii influenţei "Asociaţiunii" în rîndurile românilor transil
văneni, se va recurge la crearea despărţămintelorl!l, conduse de un sub
comitet. Pe baza hotărîrilor adoptate de adunarea generală de la Şom
cuţa Mare (1 0-1 1 august 1 869) în anul 1 870 vor apărea primele des
părţăminte, în anii următori, acestea cuprinzînd toate regiunile Tran
silvaniei20. Crearea despărţămintelor "Astrei" va duce la îmbunătăţirea
formelor de activitate ale acestui important aşe-:ămînt cultural, la in
tensificarea luptei p entru unitate naţională a românilor, fapt remarcat şi
de ziarul braşovean "Orientul latin ", care scria : "prin aceasta Asocia
ţiunea s-a înfundat şi se va înrădăcina şi în cel din urmă sat"2 1 .
Primul despărţămînt s-a înfiinţat la Braşov, de qnde a pornit şi
iniţiativa pentru întemeierea "Asociaţiunii transilvane". Adunarea gene
rală a districtelor Braşov şi Trei Scaune s-a desfşurat în sala festivă a
liceului românesc în ziua de 4/1 6 ianuarie 1 870, în prezenţa unui nume
ros public românesc. Primul comitet al despărţămîntului nou înfiinţat
a fost compus din : Ioan Petric, director ; Iosif Bara<:>, Damian Datcu,
Iacob Mureşianu, Ioan Meşotă, Ioan Popovici , Ioan G. Ioan, membri22.
Ziarul "Gazeta Transilvaniei", referindu-se la solidaritatea braşovenilor
cu cauza tuturor românilor transilvăneni, remarca : "Spiritul comunal
este de a ne interesa în prima linie de binele general al poporului ro16 I n cadrul adunării generale> a "AstrPi" _d <' la Abrud
1865 - George
Bariţiu susţine o dizertaţie Î;"l care funda m<'nteazi"t sem n i ficaţia editării de către
"Asociaţiunea transilvană" a unor organe• de prl'�ă. I n şedinţa extraord inară a
ComitPtului "Astrei" ţinută în 15 octombrie 1867, Bari t i u este de acord să devină
redactorul organului oficial de presă, care urma să fie editat, cu condiţia ca re
vista să fie tipărită la Braşov, iar aranj area matPri a l l'lor, după exami narea aces
tora ele către Com itetul "Astrei" ci P la Sibiu, să rămînă în grija redactorului.
Dup5. o vie clezbatPre, sP va hotărî în această şed bţă Pditarea "Unei reviste a
"Asoc i a ţ i u n i i " la Braşov" ("Tra:1silvania", nr. 10, 1868, p. 233).
17 V. CURTIC A PE ANU, op.cit., p. 84-95.
I R " GazPta Transi lvan i c·i", nr. 3 1 , 1868, p. 1 .

1 �1 FiPcare clPspărţămînt, la rîndul său Pra împărţit in filiale (agenturi).
"Transilvaaia", nr. 18, 1 869, p. 2 14-2 1 5 .
2 1 . ,Orientul Latin", n r . 2 1 , 1874, p. 1-2.
22 "Gazeta Transilvaniei", nr. 2, 1870, p . 1 ; "Transilvania", nr. 5, 1870, p. 61.
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mân . . . Deci să ne dăm mîna cu toţii, cu mic cu mare, să ne i nteresăm
pe întrecute de scopul cel înalt şi deodată mîntuitor al <<Asociaţiunii » " 2:1 .
Din punct de vedere teritorial, primul despărţămînt al "Astrei "
cuprindea districtele Braşov şi Trei Scaune şi 57 de comune2". Cu timpul
au intervenit unele modificări, în sensul că se vor desprinde formînd
despărţăminte separate, Branul şi Zărneştii, iar o parte din comunele
districtului Trei Scaune - despărţit şi el din 1 890 - vor cere reîncor
porarea la despărţămîntul Braşovului, pe considerentul că aici " viaţa
naţională pulsa mai viu "2:;.
Caracteristica fundamentală a activităţii desfăşurate de despărţă
mîntul Braşov a constat în emanciparea economică şi spirituală a ma
selor, împletită cu o continuă laicizare. Un alt mare merit al "Astrei" a
fost că, sprij inind material pe fiii de ţărani şi meşteşugari aflaţi în şcoli,
şi-a creat o intelectualitate legată de aspiraţiile poporului, care îşi va
pune întreaga capacitate de muncă pentru atingerea
nobilelor scopuri
ale "Asociaţiun i i " , mergînd pînă acolo - cum este cazul braşoveanului
Andrei Bârseanu - încît să inapoieze suma ce i-a fost acordată c:=t
stipendiu în timpul şcolii spre a fi folosită la aj utorarea altor tineri2fi.
In primii ani de activitate, conducerea despărţămîntului braşovean
îşi va conjuga eforturile cu " Asociatiunea pentru sprij inirea învăţăceilor
şi sodalilor români meseriaşi "27, în vederea aj utorării copiilor care înce
puseră să sosească din toate colţurile Transilvaniei, spre a învăţa meserie,
cu bani şi cu veşminte. Paralel, erau stimulaţi material şi meşterii
care primeau cît mai mulţi ucenici pe o perioadă de cel puţin trei ani
ş i ii şi îmbrăcau. Zelul depus în această direcţie îl găsim consemnat
într-unul din rapoartele "Astrei" : "subcomitetul din Braşov s-a remar
cat prin crearea fondului pentru aj utorarea tinerilor meseriaşi "2A .
In direcţia aj utorării şcolarilor săraci, dar şi a şcolilor româneşti
(mai ales cele din districtul Trei Scaune), despărţămîntul Braşov al "As
trei " a contribuit cu bani, manuale, abecedare şi rechizite29.
adevărat flagel al secolului al
Pentru combaterea alcoolismului,
X IX-lea, se înfiinţează la Braşov din iniţiativa despărţămîntului, "Re
uniunea pentru înfrînarea băuturilor spirtoase". Nu cunoaştem activi
tatea acestei Reuniuni, dar cert este faptul că la începutul secolului XX,
încă se mai ţineau expuneri, însoţite de ilustraţii, prin care se căuta să

se arate urmările uneori tragice ale acestui abuz.
Din anul 1 876 încep să se înfiinţeze primele agenturi comunale
la Rotbav, Măieruş, Feldioara şi Prejmer, în care preocuparea de bază
23

24

25

"Gazeta Transilvaniei", nr. 2, 1870, p . 1 .
"Transilvania", n r . 5, 1870, p. 6 1 .

"Analele Astrei", n r . 1 , 1908, p. 1 1 .
" Transilvania", n r . 4-5, 1 9 1 l , p. 384 ; idem, nr. 1-2, 1910, p. 48--19.
27 M A RIUCA
RADU, Asociaţiunea pentru sprijinirea învăţă c eilor ş i sodaWor români din Braşov - susţinătoare a învăţămîntului profesional braşov t•a n
românesc, în Cumidava, X I I / 1 , Braşov, 1979-1980, p. 229-239 ; i cl em, Date pri
vind activitatea "Asociaţiunii pentru sprijinirea învăţăceiror şi sodalilor rom â n i
meseriaşi din Bra.5 ov", 1869-1 9 1 8 , în Cumidava XIII/2, Braşov, 1983, p . 1 !l l-�O l .
26

28

"Orientul Latin", nr. 5·1, 1874, p . 3 .

2'J Arhivele Statului Braşov, Fond : Astra, Registrul protocoalelor
1900 ) ; şedinţa comitetului din 9 decembrie 1880 (în continuare : A.S.B.).
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era citirea de ziare şi cărţi venite din Transilvania şi din vechea Ro
mânie30.
Intrudt problema formării de meseriaşi români este preluată cu
succes de către Reuniunea braşoveană a învăţăceilor şi sodalilor, în mod
firesc, conducerea despărţămîntului se va orienta către agricultură, in
dustria casnică şi spre latura cultural-educativă ; totuşi luînd aspecte
specifice nu este neglij at nici domeniul economk.
In anii '80 ai veacului trecut, două chestiuni vor figura pe agenda
de lucru a despărţămîntului Braşov : este vorba de înfiinţarea mult do
ritei şcoli de ţesut de la Săcele (care după părerea iniţiatorilor putea
îmbunătăţi soarta industriei casnice săcelene, odată înfloritoare, dar
acum aflată în declin din cauza marii industrii)31 şi de ridicarea unui
monument în cinstea poetului Andrei Mureşianu32 în faţa liceului ro
mânesc, urmînd să fie dezvelit cu ocazia adunării generale a " As trei"
de la Braşov ( 1 883). Iniţiatorul ambelor proiecte era negustorul Dia
mandi Manole, cunoscută personalitate a vieţii publice braşovene.
Deşi pornită cu entuziasm33, ideea şcolii de ţesut de la Săcele se
loveşte de numeroase greutăţi cauzate de recenta lege a învăţămîntului
dar şi de un oarecare indiferentism al fruntaşilor să·celeni. Acest proiect
se va materializa parţial cîţiva ani mai tîrziu34, prin cumpărarea unor
războaie de ţesut moderne şi înfiinţarea la Braşov a unui magazin
etalon35•
Proiectul ridicării monumentului poetului Andrei Mureşianu gă
seşte un larg sprij in atît din partea românilor transilvăneni cit şi la fraţii
de dincolo de Carpaţi, care donează în acest scop importante sume de
bani36, dar se izbeşte de rezistenţa autorităţilor care refuză acordarea
unui loc public. Atunci românii braşoveni iau iniţiativa construirii unui
monument funerar, ce va fi înălţat în cimitirul din Groaverii Braşovului,
unde fuseseră aduse şi osemintele poetului aflate pînă atunci la cimitirul
de "Pe Tocile "3i şi inaugurat în timpul adunării generale de la Braşov,
din august 1 883.
In cadrul acesteia, consemnăm din partea gazdelor numeroase con
tribuţii în sfera economiei şi în .cea a moştenirii istorice.
"Transilva nia", nr. 5, 1876, p. 57.
A.S.B., Fond : Astra, Registrul protocoalelor (1880-1900). Adunarea gene
rală a despărţămîntului 1 ţinută la Săcele (CPrnatu) la 2/ H nov. 188 0 ; "Gazeta
Transilvaniei", nr. 89, 1880, p. 1. După încbPierea adu:1[trii. Diamandi Ma:1ole ţine
un discurs în care arată pierdPrea cauzat[t ele decăd erl'a i ndustriei de casă săce
lc:1P, propunînd înfiinţarea un<>i .,Şcoli române de ţesături de lînă şi bumbac" în
SăcelP. I n vedPrea re a l i zăr i i cit m a i I·apide a acestui scop co:1tribuie personal cu
suma de 200 flori n i .
30
Jl

32 A . S . U.
Fond : ,4.stra, R<'g istt· u l
tetului el i n 15/27 i a nu a r i e I U B I .

protocoalelor

( 1880-1900) ; ':'eclinţa comi

:J:I A.S. B . , Fon ei : tlstra, Rl'gistrul protocoalelor (1880-1900) ; şedinţa comite
tului d i n 17 /:W octombrie 188 1 ; "Transi lvania", nr. 1-2, 1882, p. 60.

3-1 il.S.B., Fond : .ll s tra. H.egistrul protocoak �or (1880-1900). Raportul adunării
generale a despărţ[unintului el i n 27 decPmbrie 1880.
:J5

.,A:1alele Astrl'i", nr. 2, 1907, p. 42--!5.

36 "Transilva nia", nr. 7-B, 1882, p . 62.

37 A.S.B., Fon d : Astra. Registrul protocoalelor (1880-1900) ; şedinţa comitetu
lui din 31 iulie 1883.
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Bartolomeu Baiulescu propunea, în vederea stimulării agriculto
rilor, două premii "care să se ofere în fiecare despărţămînt şi în fiecare
an aceluia care în primăvara sau vara respectivă şi-a lucrat mai bine
pămînturile şi care posedă cele mai frumoase vite crescute şi îngrij ite
la casa sa"38. Iosif Comănescu, originar din Codlea îl completa spunînd
că ar fi mai necesară tipărirea unor manuale de agricultură, cele mai
bune urmînd să fie şi ele premiate. Aceste propuneri se vor materializa
pentru că "Astra" avea permanent în vedere că fără practicarea unei
agriculturi raţionale, intensive, existau puţine şanse de îmbunătăţire a
stării economice precare a ţăranului român.
Adunarea generală, pe lîngă o interesantă expoziţie cu caracter
economic, mult apreciată de către vizitatori, prilej uieşte şi susţinerea de
către braşoveanul N. Pop a unei dizertaţii , intitulată "Monografiile ce
tăţilor Transilvaniei", pe care George Bariţiu, intuindu-i valoarea o
publică în paginile revistei ., Transilvania "39, împreună cu un articol
propriu, în care remarca faptul că autorul depistează şi valorifică nu
meroase documente româneşti aflate în arhive din Transilvania şi străi
nătate, dar în acelaşi timp sugerează că pentru perioada evului mediu
trebuie puse mai mult în valoare strînsele legături economice, politice
şi culturale existente între românii de pe ambele versante ale Carpaţilor.
Pe linia cunoaşterii valorilor istorice din districtul Braşovului, se
înscrie şi hirtia trimisă de Comitetul central al "As trei", prin care se
atrage atenţia asupra "cărţilor ş i manuscriselor vechi româneşti precum
şi asupra acelor obiecte de interes literar care eventual s-ar putea afla
în comunele din despărţămîntul respectiv"40. Numai că această idee fusese
avansată încă din 1 8 82, de Andrei Bârseanu, care se oferise, pe lîngă
depistarea unor obiecte legate de trecutul românilor, să studieze ţinutul
Braşovului şi din punct de vedere economic, istoric şi etnografic. Lipsită
de suport material4\ iniţiativa nu s-a realizat decît după anul 1 898,
cînd valorosul om de cultură, Andrei Bârseanu a devenit preşedintele
despărţămîntului ; revenind la vechiul său gînd, se va angaj a personal
în întocmirea unor chestionare, prin care să fie studiat în complexitatea
lui modul de viaţă al românilor din ţinutul Braşovului . După părerea
sa un asemenea chestionar trebuia să cuprindă obligatoriu şi o rubrică
în care să fie consemnate obiectele de valoare artistică, etnografică şi
istorică de pe cuprinsul acestui teritoriu"2•
Desigur, finalizarea parţială (o numim astfel întrucît ne gîndim
la Muzeul braşovean al "Astrei " înfiinţat după Unirea de la 1 9 1 8) a
acestor ·căutări o putem regăsi în muzeul "Astrei" inaugurat la Sibiu
38 "Transilvania", nr. 17-18, 1883, p . 125-130. De altfel această propunC'rP
fusese avansată anterior conducerii Despărţămîntului Braşov, care la rlnclul ei o
va înainta Adunări i generale (A.S.B., Fond : Astru. Registrul protocoalelor ( 18801900) ; şedinţa comitetulu i d i n 31 iulie 1883.
39

.,Transilvania", n r . 1 1- 1 2 , 1886, p. 89.

41

"Transilvania",

A.S.B., Fond : Astru. Registrul protocoalelor ( 1 880-1 900) ; hîrtia primWt î :1
acest sens din partea Comitetu l u i central al "Astrei " , este citită în cadrul şed i:1ţPi
comitPtului el i n 2<J apriliP 1885.
40

n l".

1-2, 1 88 2 , p . 60.

42 A.S.B., Fond : Astra. Registrul prolocoulelor ( 1 880- l!JOO) ; şedinţa comite

t u lui din 2 / 14 i ulie 1 898.
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în anul 1905, la înzestrarea căruia românii braşoveni şi-au adus contri
buţia din plin":J. In discursul ţinut cu ocazia inaugurării Muzeului " As
trei ", relativ la rolul muzeului în viaţa unui popor, se spunea : "Muzeul
este arsenalul cel mai puternic cu care îşi apără un popor i ndividuali
tatea, originea şi tot ce a moştenit de la străbuni""" - menţionîndu-se
în ceea ce priveşte valoarea obiectelor expuse - " că după cerculariul
episcopului Aaron cu care a deschis şcoalele din Blaj în anul 1774, ca
importanţă urmează admirabila grupă a Junilor din Şcheii Braşovului,
ce reprezintă o serbare a cărei origine se pierde în negura timpilor se
culari " "·i . Tot de la Braşov era amintită ca provenind şi o tablă de tipar
din anul 1 76 1 "H. Pînă la fondarea propriului muzeu, braşovenii au fost
contribuabili activi, sporind permanent patrimoniul istoric şi artistic
al românilor transilvăneni. Un episod semnificativ în acest sens : numai
în anul 1 906, cu ocazia celei de a treia adunări generale a "Astrei" ţi
nută la Braşov, au fost donate pentru muzeu din partea unor persoane
particulare şi instituţii peste 6 000 de coroane''7 •
Conform tradiţiei, români i braşoveni au organizat şi de această
dată o interesantă expoziţie, unde vor fi expuse ,.în premieră" manu
scrise, obiecte de cult şi cărţi vechi din Şcheii Braşovului. O scurtă
trecere în revistă a expoziţiilor organizate la Braşov (1 862, 1 883, 1 90 6)
sau bogata participare a braşovenilor la manifestările similare de la
Sibiu - 1 88 1 , 1 9 05 şi Blaj - 1 9 1 1 dovedesc dorinţa continuă şi firească
în tot mai multe domenii de activitate a românilor de aici.
Dacă adunările generale ale "Astrei " sînt considerate ad evărate
congrese naţionale, atunci prin modul de organizare, cît şi prin proble
matic-a abordată, adunările generale ale Despărţămîntului Braşov ţinute
anual în diferite localităţi ale districtului pot fi numite fără exagerare
mici congrese nationale .
Ca punct de referinţă rămîne adunarea generală a Despărţămîn
tului ţinută la Codlea în ziua de 29 septembrie 1 885"R, care a debutat
C'U dizertaţia : " Necesitatea introducerii meseriilor între sătenii noştri" sus
ţinută de Bartolomeu Baiulescu. Vorbitorul, fidel principi ilor sale econo
mice, propunea extinderea meseriilor şi în mediul rural, ceea ce ar fi
însemnat pe lîngă o e-:: o nomie substanţială de bani şi o trecere treptată
a meşteşugului sătesc în mîna elementului românesc. A doua dizertaţie :
, . 0 scurtă privire asupra trecutului şi pre�entului comunei Codlea ", pre
zentată de Iosif Comănescu reprezintă o incursiune în istoria locală,
-

�:J D i n a :1ul 190-! DPsp ărţ ă m întu l Bra�ov <munţii înu · p P rP a a cţiu n i i d l' de p i stare � i strîng�rP dP ohi PetP pP n t ni MuzPul "AstrP i " . "Transi lvania", 190-!, p. 262.
41 , . A na le lP A�trP i " , n r. :J, 1905, p. Jfi2-1G3.
4� J h i dPm.

�li 1 bidl'17l.

�7 ":balele As t rl' i " , :11' . 1 , 1906, p. U:l- U l . L i st a '-ontr i b u ţ i i l o r p e n tru 1\'l uzeul
.,Astn•i " : Constantin d e StPriu, 2200 cor. ; Nico!aP v�cerd ea, cli rPctor de bancă, 2000
c or. ; Blena Popovici, 200 cor. ; bPnt'fic i ul matinPu l u i muz ical-J itl'rar, ar a n j at de Des
părţă m i :l t u l Braşov al ",\,:trP i " d i n 13/26 marti!' 1905, 335 cor. ; d i re c tor u l Despilrţii
mî:Jtu l u i , A n d rl'i Bârseanu, 2-!6 cor. : cir. 1. Hosanu, 100 cor. : I. Săbădeanu, 68 cor . ;
P!('vi i gim:1aziului d i n Bra�ov, 5!3,8-! cor . ; Cor:1Pl A i ser, c a s i P r , 5 0 cor . ; 1. Onci oiu,

funcţionar, 50 cor.
48 A.S.B., Fond : Astra, rn<g i st r u l protocoalelor ( 1880-1!100). Adunarea gPnerală
a DPspărţă m întului ţinută la Codlea in 29 septembrie 1883.
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autorul argumentind prezenţa românilor in aceste locuri din toate tim
purile19. Adunarea generală, drept recompensă, hotărăşte tipărirea aces
tei expuneri sub formă de broşură, iar pentru viitor, drept stimulent
votează două premii ce se vor acorda celor mai bune dizertaţiuni po
porale50.
Expunerile au fost completate în mod fericit de organizarea unei
" expoziţii de manufacturi lucrate de populaţiunea română din opidul
Codlea ", alcătuită din 1 5 0 de obiecte din ramurile : fierărie, lemnărie, pin
pînzărie, lînărie şi fructe5 1 . Cu această ocazie a fost alcătuit un j uriu
ad-hoc, care a acordat 5 premii de un galben. Era încă un succes al
manufacturii româneşti, pe care George Bariţiu îl întrevedea încă din
anul 1 8 6 2 : "Unele popoare sînt de acea opimiune, cum că industria la
românii din Transilvania este nulă şi că agricultura lor se află in stare
primitivă. Poporul nostru fundă o Asociaţiune, a cărei chemare este
de a înainta cultura lui. Insă de unde era să înceapă această Asociaţiune
dacă nu i se vor da tot felul de ocaziuni spre a cunoaşte o dată pe deplin
acele trepte ale culturii româneşti? "52• Acţiunile Despărţămîntului rămîn
cu atît mai salutare, cu cît, spre deosebire de celelalte asociaţiuni cul
turale braşovene, care dispuneau de fonduri serioase, bugetul acestuia
se ridica în această perioadă la numai 50 fl., întreaga activitate fiind
prestată de către membrii ei în mod gratuit5:1. Tot adunarea de la Co
dlea este aceea care hotărăşte organizarea, respectiv reorganizarea filia
lelor (agenturilor) despărţămîntului:i". Din cauza războiului vamal care
a întrerupt cursul firesc al relaţiilor economice dintre Austro-Ungaria
şi România, dînd o puternică lovitură braşovenilor, problema filialelor
a trebuit să fie amînată timp de trei ani. In acest răstimp, Despărţă
mîntul Braşov al "As trei" a fost nevoit să-şi reducă activitatea la afa
ceri curente. Imaginea d e-a dreptul dezolantă a Braşovului, în timpul
războiului vamal este sesizată şi într-o dizertaţie ţinută la adunarea
generală a Despărţămîntului de la Turcheş (1 890)
"Şi pe cînd acum
1 0-20 de ani Braşovul se putea numi încă picior de rai, azi a devenit
aproape fără deosebire un ţinut de amărît trai. Lipsa totală de legături,
de negoţ cu România, căci noi ne deprinsesem a lucra numai cu această
ţară, au adus cu sine partea cea mai mare a neguţătorilor şi meseria
şilor care a trebuit să emigreze dincolo":;;;_
Chestiunea agenturilor este repusă în cadrul adunării generale de
la Braşov . a Despărţămîntului ( 1 888), insistîndu-se ca acestea să fie re
înfiinţate cît mai grabnic. Acum Despărţămîntul Braşov al "Astrei" va
-

49 I b idem.
50

!il

I bidem.

A .S . B . , Fond : Agtra . Protocol l uat în �ed inţa com isiunii pentru premierea
obiectelor expuse de către româ:1 i i din comuna Cod ll'a cu ocaziunea aclun<irii gem•
rale a Dcspărţămîntului I .
52 A doua adunare . . . , p . 56-60 ; M. BALTESCU, M . TANASIU op. cit., p. 23 1 .
5:.1

.,Transi lvan i<�", n r . 3-4, 1886, p . 29.

:i-l A . S . B., Fo:1d : Astra. R e g i st r u l protocoalelor ( 1 880-1900). Adunarea generală

a românilor din opidul Codlca.
5 !i "Transilvania", nr. 1 1 , 1 890 ; p . 4 1 8-· U 9 ; idem,

nr.

3, 1891, p. 76-85.
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intra într-o nouă etapă a existenţei sale, cînd revitalizarea filialelor se
va împleti cu înfiinţarea bibliotecilor poporale56.
Preocupările conducerii Despărţămîntului Braşov al "As trei" pe
linia înfiinţării de biblioteci sînt mai vechi. La Braşov57 sau în diferite
comune existau mici biblioteci alcătuite din cărţi şi colecţii de ziare
procurate pe bază de donaţie din partea persoanelor particulare, a unor
instituţii publice şi din partea conducerii superioare a "Asociaţiunii".
Adunarea generală de la Turcheş-Să·cele ( 1 890)5R, marchează mo
mentul acţiunii sistematice de înfiinţare a unor biblioteci poporale sta
bile, alături de începutul reorganizării agenturilor comunale. In anul
următor - 1 89 1 - aceeaşi acţiune va avea loc şi la Dîrste:>n, unde,
pentru sporirea rolului educativ şi stimularea orientării învăţămîntului
spre latura practică, s-a hotărît acordarea de premii acelor învăţători
care realizau împreună cu elevii cea mai reuşită grădină şcolară ; iniţiau
cel mai bine pe elevi în deprinderea lucrului de mînă ; organizau cel
mai bun cor şcolar.
In această perioadă de experimente şi căutări, braşoveanul George
Maior, redactor al "Gazetei Transilvaniei " şi membru al comitetului
Despărţămîntului Braşov al "Astrei", propune la adunarea generală a ·
,.Astrei " de la Sebeş (1 894) - " introd ucerea bibliotecilor poporale am
bulante, creîndu-se şi premii pentru acele despărţăminte care vor intro
duce cel mai rapid procedeul amintit"00. Această idee nouă se pare că
a pătruns mai greu în straturile superioare ale " Astrei", de vreme ce
Iosif Blaga, delegatul Braşovului la adunarea generală de la Blaj , în
treb::t de ce nu se dă o mai mare importanţă înfiinţării unor astfel de
biblioteci, dînd în acest sens exemplul concetăţenilor săi, care au şi apli
cat - de altfel primii - acest sistem61. Prima bilbliotecă poporală am
bulantă, alcătuită din cărţi în valoare de 10 fl. fusese inaugurată la Fel
dioara cu ocazia adunării generale a Despărţămîntului (14 ianuarie
1 896)6:!. Revista "Transilvania" consemna pozitiv această ştire : "Des
părţămîntul Braşov, care în timpul mai nou a început a propaga cauza
Astrei cu un zel deosebit. a inaugurat duminică 14 ianuarie în comuna
Feldioara prima bibliotecă ambulantă şi a predat-o imediat în folosinţa
56 k S . H . , Fond : A.�tra . RPgistrul protocoalPlor ( 1 880-1900). Raportul comitl'
tului DPsp. I (Bra�ov �i TrPi Scaune) al "Astrei" despre activitatPa sa în dPcursul
tri<'ni u l u i 1885/6- 1887/8, p rl'zPntat a d u :-� ă r i i gp n f' r al l' a de spărţăm î :-� t ul u i î:1 28 au
gust 1 888.

" 7 kS./3., Fon d : ,-1strcl. RP g i s tr u l protocoalelor ( 1 880-1900). Rapoarte!!' c o m i 
tPtu l u i D P s p . I Braşov al " A st r f' i " pP pPrioacla 1 8 8 1 - 1 890.

'iB . , T ra n s i l v a n i a " , nr. 4 , 189 1 (PartPa o fi c i a l ă ) , p . 1 26-127. Pl':-�tru b i b l iotPca
d i n TurchP� (Săcelc) c o m i tetul a pro c u r a t 4! ciP bro�uri �i opuri �i a abonat pP o
j u mătate dl' an numărul de duminică al "Gazdei Tra n s i lvan i P i " .
"•�1

"Tra :1si lva:1 ia " , :1 r. 5, 1 8 � 2 (Partea o f i c i al ă), p . 1 5 4 .
60 Vezi p e larg pe :1 t ru acf'astă problemă, stud i u l Eugen i<'i G l od a ri u, Despărţă

II!Îiltul Bm.�ov - iniţiatorul b i b liotC'eilor popu/(lre a m bu l a n t e nle "Astre i " , î n Cumi
tlova, VI, Braşov, 1973, p . I :l3- H 1 ; a u to a rf'a tratează pt>doacla d e î n fi i n ţ a re a b i 
b � iotPcilm· poporalf' am b u l a nt e , nwrgbcl p î n ă în anul 1900 ; în pre ze nt ul studiu n P
xupăm ciP I'ol u l acpstor i nstrumP:-�te de cultura l izare a maselor î n cont<'xtul activ i 
t ă ţ i i ge:-�era le a dl'spărţă m î n t u l u i Bra"iov a l "Astre i " .

6 1 "T ransilva n i a " , n r . 9 , 1895, p . 302.
62

EUGENIA GLODARIU, op. cit., p. 135-136.
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poporului. Prin aceasta s-a făcut primul pas pentru realizarea unei do
rinţe vechi şi mult accentuate în sînul Asociaţiunii"63.
Dar în timpul desfăşurării acestor acţiuni, în sînul conducerii Des
părţămîntului apar unele disensiuni care îl ameninţau cu desfiinţarea.
Nu cunoaştem natura acestor fricţiuni, iar documentele vremii sînt dis
crete în abordarea acestei delicate chestiuni. Analizînd însă activitatea
ulterioară a Despărţămîntului credem că tînăra generaţie dorea un teren
mai larg şi mai dinamic de afirmare. La intervenţia energică a lui Virgil
Oniţiu, ca delegat al Comitetului central al " Astrei ", în 1 5/27 martie
1 898 are loc şedinţa de alegere a noului comitet compus din : Andrei
Bârseanu, preşedinte ; Grigore Maior, vicepreşedinte ; Cornel Aiser, ca
sier ; I. Săbădeanu, controlor şi Nicolae Bogdan, notar6".
Sub conducerea distinsului profesor Andrei Bârseanu, Despărţă
mîntul Braşov intră în faza sa cea mai dinamică de activitate, fiind con
siderat "cel mai puternic despărţămînt al Asociaţiunii ", iar rapoartele
comitetului vor fi publicate în revista "Transilvania", "ca să servească
drept model şi altor despărţăminte".
Prima măsură a noului comitet a fost aceea de a găsi cea mai bună
modalitate pentru creşterea numărului de membri65. In acest scop sînt
publicate apeluri în presa locală, sînt trimise invitaţii nominale frunta
şilor braşoveni. Rezultatele nu întîrzie să se arate. In scurt timp mem
brii se dublează şi un număr din ce în ce mai mare de oameni din cele
mai diferite categorii s ociale sînt a traşi în orbita "As trei ", colaborînd
activ cu ea.
In anul 1 9 1 1 , Despărţămîntul avea 1 1 6 membri fondatori, pe viaţă
şi ordinari66, la care se adăugau şi cele 20 de reuniuni cu caracter eco
nomic şi cultural de pe cuprinsul districtului Braşov, aflate sub egida
" Astrei "67 ; în anul 1 9 1 4 s-au mai afiliat încă trei reuniuni.
In scopul înfiinţării de noi agenturi sînt convocaţi la 15 mai 1 898
reprezentanţii comunelor din Despărţămînt, constatîndu-se că era nece
sară o legătură mai strînsă cu membrii comitetulu i . La numai cîteva
săptămîni se înfiinţau agenturile din Ghimbav şi Codlear>��, urmate de
cele din Feldioara, Rotbav şi Măieruş6n. Pînă în anul 1 905, Despărţăf.:J

,Tra:�silvan ia" , nr. 1-2. 1896, p. 82.
A .S.B., Fond : Astm. Registrul protocoalelor ( 1 880-1900) . P r o c P s - ver ba l luat
în aclunan•a de reconstituire a Despărţămîntului 1 , Bra�ov a l ,.Astre i", ţ i nută î:1
15 / 27 martie 1 898, sub prezidiu] l u i V ii·gil Oniţiu, ca cklegat al ComitC'tului C<':1f>4

tral al AstrC'i.

65 A.S.B., Fond : Astra. Registrul protocoalC'lor ( 1880-1900) ; �e d i n ţ a comitetu
lui Desp. 1 Bra�ov al "Astrei" d i n 3 m a rtiP 18��-

fi6 "Tran�ilvan i a " , nr. 4, 1 9 1 1 , p. 508.
G7 I ntre an•stPa a m i ntim atît s o c i P tă ţ il e î n f i inţate a:1terior, ca Socidatea co
merc i a n ţ i lor români ( fostul GrPm i u) , C c> s i n cl română, Re u n iu n e a fenw i lor române,
Reuniunea d e g i mnastică �i clntări, a po i : Societatea pentru fon d de teatru român,
Soc i eta te a d e lectură a sodali l or români db Bra ş o v ,.Lu m i n a " , Reun i u nt> a fL•meilor
române pentru ajutorarea văduvelor scăpătate, Societatea ciP !Pctură din Codlea ,
RPttniunea pentru muzica instrumenta lă, Reuniunea de cbtări d i n SăcC'IP etc. "Tra:�
silvania". nr. 4, 1 9 1 1 , p . 559-560 .
111 Jl .S.B., Fond : Astra. Registrul protocoalelor ( 1 880-190 0 ) ; �ed inţa comitf'tu
lui De s p . I Braşov al "Astrei" d i n 3 / 1 :i iu:� i e 1 898.

6lJ A.S.B., Fond : Astra. Registrul pr o toc oal e l o r (!880-lclOO) ; �Pdin\a com itetu
lui Desp . I Braşov al "Astrei" din 11/23 iunie 1898.
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mîntui cuprindea 19 agenturi70, iar în preajma primului război mondial,
fiinţau agenturi în toate cele 27 de comune ale sale7 1 .
Agenturile, amintite în rapoartele comitetului ca "desfăşurînd o
activitate lăudabilă" '"\ devin mici focare culturale. In fruntea lor se află
oameni cunoscuţi încă anterior, ca susţinători fervenţi ai "Asociaţiunii".
Paralel cu înfiinţarea de noi filiale are ·loc şi o a·ctivitate susţinută de
creare a unor noi biblioteci poporale ambulante, în această direcţie apă
rînd un adevărat curent de opinie; numeroşi braşoveni contribuie cu
sume de bani, cărţi, dau spectacole de teatru, în favoarea unor noi bi
blioteci şi pentru diversificarea conţinutului acestora7:1• Nu lipsesc nici
ajutoarele venite din vechea Români e dîndu-se şi de această dată dovadă
de un admirabil spirit de solidaritate'"·
In mai 1 898 este inaugurată oficial a doua bibliotecă ambulantă
pentru locuitorii din Braşovul Vechi"\ constatîndu-se cu bucurie că în
decurs de două luni fuseseră citite 266 volume71l. Tot acum începe sis
temul de rotaţie al bibliotecilor, în 1 2 iunie este adusă biblioteca nr. 1
din Feldioara fiind predată agenturii din Hărman77 pentru că cererea
de cărţi era foarte mare7�<, după cum remarca şi revista " Transilvania" :
" Cititorii unei biblioteci aşteaptă cu nerăbdare sosirea bibliotecii urmă
toare şi de obicei predarea unei biblioteci este împreunată cu o mică
serbare poporală, împreunată cu vorbiri, cîntări şi declamaţiuni"79• Comi
tetul Despărţămîntului caută mij loacele cele mai potrivite pentru înfi
inţarea a noi biblioteci, sarcină destul de dificilă dacă avem în vedere
varietatea mare a cărţilor dar şi refuzul Comitetului central al "As trei "
de a destina un fond realizării acestui scopKO. Atunci eforturile vor fi
continuate prin mij loace proprii. Pentru a avea şi ei o bibliotecă, tinerii
me::;eriaşi din Şcheii Braşovului strîng din colecte şi spectacole suma de
2 1 9 coroane, fiind şi ei înzestraţi cu o bibliotecă adecvată81• ln anul
1900 Despărţămîntul dispunea de 1 2 biblioteci poporale82 în două serii :
7° .,Analele Astrei", nr. III, 1906, p. 61.
7 1 "Transilvania", nr. 1-2, 1913, p. 300.
72 "Transilvania", 1906, Anale I I I , p. 62.

73 "Transilvania", nr. 6, 1899, p. 89-90 ; idem, nr. 10, 1 899, p. 2 1 1 ; idem,
nr. 4-5, 1899, p. 2 19-220; idem nr. 1-2, 1899, 303-305.
74 A.S.B. Fon d : Astra. Registrul protocoalelor (1880-1900) ; şedinţa comitetu
lui Desp. 1 Braşov nl ,.Astrei" din 7 aprilie 1899 ; din Bucureşti sosiseră sub formă
de donaţie peste 200 de volume şi broşuri, din partea unor susţinători ai mişcării
culturale din Transilvania (I .G. Bibicescu, G. Pitiş, Kalinderu etc.).
75 A .S.B., Fon d : Astra. Registrul protocoalelor (1880-1900) ; şedinţa comitetu
lui Desp. I Braşov al ,Astrei" din 6/18 mai 1898.

7G I b idem.

77 A.S.B., Fond : Astra. Registrul protocoalelor (1880-1900) ; şedinţele comitetului Desp. I. Braşov al ,.Astrei" din 1 1/23 iunie şi 2/14 iul ie 1898.
7H .,Transilvania", nr. 1, 1900, p. 38-�0.
79 I bidem.

80

A.S.B., Fon d : Astra. Registrul protocoalelor (1880-1900); şedinţa comitetu
lui Despărţămîntului I Braşov al "Astrei" di,n 27 noiembrie 1898.
81 A.S.B., Fon d : Astra. Registrul protocoalelor (1880-1900) ; şedinţa comitetu
lui Desp. I Braşov al ,Astrei" din 3 martie 1899.
82 A .S.B., Fond : Astra. Registrul protocoalelor (1880-1900). Procesul-verbal al
Adunării generale a Desp. 1 Braşov al "Astrei" de la Hărman, 4 iunie 1900.
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A şi B ; în anul următor este inaugurată seria C8:l, constatîndu-se cu
satisfacţi e : " . . . că nu este departe timpul cînd toate cele 27 de comune
de pe teritoriul despărţămîntului nostru vor fi înzestrate cu biblioteci
poporale ambulante distribuite în serii de către 9 biblioteci, cu material
de lectură diferit " W.. Oricum în ajunul izbucnirii primei conflagraţii mon
diale, Braşovul reuşise să-şi creeze cele 27 de biblioteci în valoare de
peste 5 000 de coroane�5• La reuşita acestei acţiuni au contribuit aşa
cum se afirma într-unul din rapoartele comitetului : "reprezentanţi din
toate clasele noastre s ociale, săteni şi orăşeni, plugari, funcţionari şi co
mercianţi, bărbaţi şi femei, dovadă că zelul nostru pentru cultură a
prins rădăcini în întreaga societate a noastră şi pe de altă parte dovadă
că publicul nostru, cu toate împrejurările grele în care trăieşte, este
gata a sprij ini orişice întreprindere menită a contribui la înaintarea
poporului " 86•
In iţiativa braşovenilor s-a bucurat de un larg ecou în Transilvania ;
comitetul primea în această perioadă scrisori din Năsăud şi din părţile
mureşene, însoţite şi de sumele trebuincioase pentru ca să li se alcă
tuiască biblioteci potrivi te�1. In urma generalizării curentului de opinie
în favoarea bibliotecilor poporale, conducerea superioară a "Astrei" ia
hotărîrea ca începînd din anul 1 899 să editeze colecţia intitulată "Biblio
teca poporală ", aceasta în legătură şi cu înfiinţarea recentei secţiuni
li terare a "Asociaţi unii transilvane", cu sediul la Braşov&'>. Membrii
a•cestei s ecţiuni trec imediat la acţiune hotărînd, pentru început, să fie
editate sau reeditate sub formă de broşuri separate, articole şi studii
apărute de-a lungul anilor pe teme ca : m eşteşuguri, agricultură, litera
tură şi istorieR!l. In anul 1 909, referentul secţiunii literare face propuneri
de un real folos, privind bibliotecile, în legătură cu întocmirea anuală a
unui repertoriu al tuturor lucrărilor de valoare şi înfiinţarea unui depo
zit de cărţi central cu care să fie alimentate despărţămintele şi agentu
rile. Pînă la materializarea acestor deziderate00, bibliotecile braşovene
vor fi înzestrate cu noi scrieri din trecutul Braşovului, ca rod al unor
fructuoase cercetări depuse de: Sterie Stinghe, Candid Muşlea şi Andrei
Bârseanu, căruia în 1902 îi apărea cunoscuta carte intitulată Istoria şcoa
lelor din Braşov, premiată şi de Academia română.
O altă contribuţie a braşovenilor trebuie remarcată în acest con
text: este vorba de finalizarea Enciclopediei, preţios instrument de lucru,
tezaur de cultură pentru fiecare român transilvănean. Din cei peste 200
de colaboratori din Transilvania şi vechea Românie, sînt amintiţi şi bra
şovenii : Maria Baiulescu (industrie textilă), Andrei Bârseanu (literatură
B:l A .S.B., Fond : Astra. Registrul protocoalelor (1880-1900) ; şedinţele comitetului Desp. I Braşov al "Astrei" d i n 2 februarie şi 3 martie 1900.
1H

"Transilvania", 1906, Anale I I I , p. 6 1-62.

86

"Transilvania", nr. 4 -5 , 1899, p. 219-220.

88

"Transilvania", nr. 6-7, 1901, p . 181-182.

oo

"Transilvan ia", nr. 4, 1909, p . 323.

85 "Transilvania", nr. 1-2, 1913, p. 300.
87 A.S.B., Fon d : Astra. Registrul protocoalelor (1880-1900) ; şedinţa comitetului Desp. I Braşov al "Astrei" d i n 23 septembrie 1898.
8!J

"Transilvan ia", 1903, Anale I I I , p. 125.
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română), Gheorghe Dima (muzică), I. Socaciu (drept cambial), Nicolae
Vecerdea (biografii), Arsenie Vlaicu (şcoli comerciale)91•
O mare atenţie este acordată problemelor legate de agricultură şi
industrie casnică, vizînd în general practicarea unei agriculturi raţionale
şi în special creşterea gradului de bunăstare a ţăranului român. De
această dată, eforturile întreprinse în acest domeniu nu vor mai rămîne
la un stadiu mai mult sau mai puţin teoretic, ci, vor avea şi rezultate
practice. Se va continua prin acordarea de premii destul de substanţiale
celor mai buni cultivatori de pămînfl2 şi celor mai îngrij ite grădini
şcolare!l:l. Constituind un real stimulent, an de an aceste premii vor fi
înmulţite. Subordonate aceluiaşi scop, tot acum apar primele asociaţii
de asigurare a vitelor şi pămîntului!l", precum şi de credit, pe sistem
Reiffeisen, popularizate de membrii comitetului95•
Desigur că un mare succes, 1-ar fi constituit înfiinţarea mult doritei
Reuniuni de agricultură din comitatul Braşovului, propusă în adunarea
generală a Despărţămîntului de la Hărman!l6. Dar ministrul de resort de
la Budapesta îi va respinge statutele sub pretextul că "naţionalităţile
pot înfiinţa numai reuniuni culturale şi literare "97 ; rezultă din această
respingere teama faţă de concurenţa economică crescîndă a românilor
transilvăneni.
Un alt mij loc a constat în ţinerea de expuneri pe teme de specia
litate, însoţite uneori şi de împărţirea de broşuri. Continuînd să diversi
fice aceste căi, conducerea Despărţămîntului Braşov al "Astrei ", va trece
la împărţirea de altoiuri şi seminţe ţăranilor din Bod, Cristian şi Rîş
nov!lR, iar în anul 1 9 1 1 , pe banii Despărţămîntului se vor procura sătenilor din Arpătac două maşini agricole!l!l.
Ne-am oprit în mod special la expunerile iniţiate şi susţinute de
"Astra ", întrucît, din cauza conţinutului interesant, variat, au devenit
un instrument eficace de educare a maselor ; această formă cultural-edu
cativă va deveni activitatea dominantă a Despărţămîntului braş·ovean al
"Astrei" între anii 1 898 şi 1 9 1 4 .
L a început expunerile aveau un caracter sporadic, fiind ţinute cu
ocazia adunărilor generale ale Despărţămîntului, dar cînd începe activi
tatea de înfiinţare a agenturilor, corelată cu itinerarea bibliotecilor, co
mitetul Despărţămîntului hotărăşte intensificarea acestor manifestări, pe
·

!Il "Tra:�silvania", nr. 1, 1904, p. 52. Raport despre terminarea Enciclopediei.

92 A.S.B., Fon d : Astra. Registrul protocoalelor (1880-1900). Proces-verbal luat
la adunarea generală a Despărţămîntului I Bra5ov al "Astrei" din 14 iuniE' 1898.
93 Pe parcurs de la un premiu de 10 cor. oferit pentru cea mai îngrijită gră
dină şcolară se ajunge la trei premii a cîte 20 de coroane fiecare, împărţite anual.
"Transilvania". Număr jubiliar, 1861-191 1 , p. 323.
94 "Transilvania", nr. 4, 1909, p. 261 .
95 A.S.B., Fond : Astra. Registrul protocoalelor (1880-1900). Proces-verba l luat
b adunarea generală a Desp. 1 Braşov al "Astrei" de la Hărman, 4 iunie 1900 ;
"Transilvania", 1900. Partea oficială, p. 74.
!J6

97
98

!J<J

Ibidem.

"Transilvania", nr. 2, 1904, p. 43-44.
"Transilvania", nr. 4, 1 9 1 1 , p. 490.
Ibidem; "Transilvania", nr. 1-2, 1913, p. 300.
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teme imediate, ca : economia şi medicină populară100. Tot acum înre
gistrăm şi dorinţa unui număr tot mai mare de intelectuali braşoveni
specializaţi pe diferite domenii de a colabora la aceste acţiunil0 1 •
Simţindu-se tot mai mult nevoia acestor expuneri, apare firească
tendinţa diversificării temelor. Pe lîngă cele de interes imediat, sînt
abordate teme din domeniile : literaturii populare şi culte, istoriei, geo
grafiei, pedagogiei.
Prelegerile de agricultură în diversele ei ramuri : grădinărit, pomi
cultură, creşterea raţională a vitelor deţin încă o pondere însemnată,
ele începînd să fie însoţite şi de demonstraţii practice. La invitaţia co
mitetului, învăţătorul Anania Boldor din Codlea ţine, în comuna sa na
tală, 4 prelegeri însoţite şi de demonstraţii practice (plantare de pomi,
altoire), "fiind urmărite cu mult interes de către ascultători " 102• Pe linia
acestor preocupări se înscrie şi cursul de albinărit iniţiat de comitetul
D espărţămîntului pe timpul verii cu " economii din comitatul Braşo
vului" Hu.
Pentru ca temele agricole să primească un conţinut cu adevărat
ştiinţific, este propusă angaj area a doi "învăţători agronomici", care să
cutreiere ,comunele dînd sătenilor îndrumări practice101. Rezultatele aces
tor eforturi nu întîrzie să apară, fiind menţionate şi în rapoartele Des
părţămîntului : "Prelegerile poporale au îndemnat poporul la pomărit,
legumărit, la îngrij irea mai bună a vitelor, la cultivarea pămîntului şi
s-au înfiinţat mai multe tovărăşii agricole pentru cumpărarea de maşini
agricole şi procurarea de vite de rasă " 10:i .
In scopul ridicării nivelului general de cultură al maselor, "Astra "
a hotărît ţinerea unor cursuri de alfabetizare 106• In j udeţul Braşov exis
tînd puţini neştiutori de carte, acestea au avut un caracter sporadic101.
Doar în comuna Arpătac (Trei Scaune), unde populaţia românească nu
ştia să scrie şi să citească decît în limba maghiară, preotul Aurel Nistor
a ţinut cursuri de scris şi de citit în limba română, fiind şi premiat cu
50 de coroane de către comitetul Despărţămîntuluitos.
Folosind cadrul creat în această direcţie, pentru perioada de iarnă
"cînd şi plugarul nostru are timp a se îndeletnici cu lucrări spirituale",
conducerea Despărţămîntului publică un călduros apel în "Gazeta Tran
silvaniei", prin care învăţătorii sînt insistent rugaţi să se ocupe în con1 00
Primele prelegeri ele acest fel au fost ţinute la Ghimbav şi Feldioara de
către Cornel Aiser (Despre asigurări) �i doctorul G. Baiulescu (B6lele lipicioase şi
mijloacele de a le preveni). "Cu această ocaziunc - se sublinia în Raportul co
mitetului - s-a exprimat dorinţa din partea poporului, ca să se facă mai des astfel
de lucruri". AS.B., Fond : "Astra". Registrul protocoalelor ( 1880-1900) ; proces-verbal
luat în şedinţa comitetului Desp. I Braşov al "Astrei" din 7 aprilie 1899.
101 A.S.B., Fond : Astra. Registrul protocoalelor ( 1 880-1900) ; şedinţa comitetului Desp. I Braşov, al "Astrei" din 21 decembrie 1 899.
!Ul "Transilvania". Analele Astrei, nr. 2, 1907, p. 42-45.
I03
I04

w;

I bidem.
Ibidem.

"Transilvania", nr. 4, 1909, p. 261 ; idem, nr. 4-5, 1 9 1 1 , p. 480---4 8 8.

1 06 I b idem.

1°7 "Transilvania", nr. III, 1910, p. 252-253 ; in anul 1 9 1 0 nu mai aveau loc
astfel de cursuri pe motivul că în afară de persoanele de vîrstă înaintată toţi lo
cuitorii Despărţămîntului erau ştiutori de carte.
I08 "Transilvania", nr. 3, 1900, p. 252-253.
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tinuare de tinerii care au terminat şcoala, organizînd pentru ei cursur:
de scris şi de citit, iar paralel să antreneze prin lecturi din autori români,
şezători literare, pe toţi sătenii indiferent de vîrstă 10!1 •
ln anul 1 903, profesorul braşovean Aurel Ciortea, membru al sec
ţiunii ştiinţifice a "Astrei" vine cu interesanta propunere privind intro
ducerea skiopticonului, ca material ilustrativ al conferinţelor 1 10• In ace
laşi an, de această dată mai receptivă la nou, adunarea generală a "As
trei" de la Baia Mare, aprobă achiziţionarea unui asemenea aparat (se
ceruseră mai multe) dat în folosinţa secţiunii ştiinţifice la Braşov 1 1 1 ;
practic, aparatul v a f i folosit ş i pentru nevoile Despărţămîntului Braşov.
Imediat, Aurel Ciortea se va deplasa la Bucureşti cumpărînd mai multe
seturi de diapozitive, ale căror imagini reprezentau scene din timpul
Războiului de independenţă al României, oraşe şi monumente celebre etc.
După cum preciza Aurel Ciortea într-un raport adresat conducerii
"Astrei", "succesul a fost enorm ". In mai puţin de două luni au fost
ţinute la Braşov, Sînpetru, Ghimbav, Codlea, Dîrste şi Rîşnov, 1 8 ase
menea prelegeri 1 12 • Pentru viitor se prevedea cumpărarea şi a altor se
turi de diapozitive cu conţinut educativ şi de cultură generală.
Un alt pas important pe linia educării maselor îl constituie efortul
de explicare ştiinţifică a unor fenomene naturale, de combatere a obscu
rantismului, de popularizare a ştiinţei, domeniu care luase la începutul
secolului XX un avînt de care trebuia să se ţină cont în mod obligatoriu.
Aceasta cu atît mai mult cu cît trebuia să ţinem seama pentru vremea
respectivă de puţinătatea mij loacelor de informare. In acest scop "Gazeta
Transilvaniei" publică o serie de articole, intitulate "Culturale", în care
este propusă compunerea mai multor cicluri de conferinţe pe teme şti
inţifice, sistematizarea celor existente, publicarea unor broşuri de popu
larizare etc. Se considera firesc şi necesar ca oamenii să fie informaţi
despre sistemul solar " cu toate frumuseţile sale", despre oceanografie
" cu viaţa interesantă din adîncurile mărilor" 1 11.
Din anul 1908 încep prelegerile pentru pătura cultă, intitulate "Con
ferinţele şi seratele Asociaţiunii" 1 1", ceea ce înseamnă atingerea unui
stadiu calitativ superior în activitatea acestei prestigioase societăţi. Şi de
această dată Despărţămîntul se va impune prin găsirea unor noi mijloace
de afirmare, bazîndu-se şi pe bogata mişcare culturală de amatori exis
tentă în oraşul Braşov. Conferinţele "Astrei " erau trimestriale, prilej uind
ţinerea unor manifestări de o înaltă ţinută. Sînt de remarcat în acest
sens prelegerile pe teme literare (poezia lui Eminescu, trilogia lui Dela
vrancea Apus de soare, susţinute de Alexandru Bogdan), de istorie sau
de cultură generală (Renaşterea) . In mod firesc privirile tuturor erau
îndreptate spre literatura de dincolo de Carpaţi, ajunsă la apogeu 1 15•
1 09

uo
111

.,Gazeta Transilvaniei", nr. 238, 1911, p. 2.
, .Transilvania", 1903. Analele Astrei, nr. 3, p. 136.
,.Transilvania", 1904. Analele Astrei, nr. 4 , p. 195-200.

112 Ibidem.
113 . ,Gazeta Transilvaniei", nr. 69-78, 1911.
114 ,.Transilvania", 1908. Analele Astrei, nr. 1-2, p. 1 97.
115 ,.Transilvania", nr. 3, 1909, p . 199; erau menţionate 20 de conferinţe cu

cele mai diferite teme.
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Cu timpul încep să fie invi tate şi personalităţi ale vieţii cultural-ştiinţifice
din Transilvania. Cu o asemenea ocazie, Silvestru Moldovan ţinea la
Braşov o interesantă dizertaţie despre Poezia noastră poporală în con
textul istoriei naţionale ; au fost amintite figurile lui Pintea, H orea şi
Iancu. Era încă un prilej de evocare a unor eroi ai luptei de eliberare
a poporului nostru Un.
De un mare interes se bucurau seratele "Astrei", în cadrul cărora
se recitau versuri, uneori proprii, marcîndu-se şi debutul unor tineri
poeţi braşoveni, ca Ecaterina Pitiş, care şi-a uimit publicul prin marea
sensibilitate a creaţiei sale. "Publicul - relata "Gazeta Transilvaniei "
- prin furtunoase aplauze a dovedit că românii braşoveni sînt mîndri
de poeta lor". Totodată erau interpretate la un înalt nivel artistic piese
instrumentale din repertoriul naţional şi străin 1 17.
Cu ocazia celei de a treia adunări generale a "Asociaţiunii tran
silvane", ţinută la Braşov în anul 1 90 6, discursul inaugural a fost rostit
de Andrei Bârseanu, care considerînd despărţămintele "coloana verte
brală " a "As trei" arată în continuare că "despărţămintele nu mai sint
nişte cadre fără ostaşi, nişte simple birouri pentru adunarea taxelor, ci,
cele mai multe se întrec unele pe altele în înfiinţarea de biblioteci po
porale şi în ţinerea prelegerilor pentru popor, fiecare caută să atragă
masele pentru cauza cea mare a culturii naţionale şi să deştepte dra
gostea pentru cultura r omânească" 1 18. In continuare se atrăgea atenţia
că scopul "Astrei" trebuia îndreptat permanent către omul din popor
"să căutăm a-i cunoaşte firea şi aplecările, să-1 luminăm cu toate mij
loacele moderne, să-i uşurăm n ecazurile şi să-1 îmbărbătăm "119.
Din anul 1 909, profesorul Nicolae B ogdan devine directorul des
ajungînd vicepreşedinte al
părţămîntului Braşov1:ro, Andrei Bârseanu
"Astrei" iar din anul 1 9 1 1, preşedinte121.
In această perioadă Braşovul va rămîne cel mai puternic despăr
ţămînt al "Astrei ", aşa cum se specifica şi în Raportul general pe 1 9 1 1 :
" . . . în ceea ce priveşte prelegerile cu caracter economic şi cultural, aran
jind pe deasupra şi reprezentaţii teatrale, serate artistica-literare, în
tr-un cuvînt o activitate deosebită" 122• In aceşti ani apar ca filiale ale
"Astrei" numeroa:Se asociaţii cu caracter economic şi cultural. Printre
acestea se numără casinele din Braşov (Şchei şi Braşovul-Vechi), socie
tăţile de lectură, c orurile · răspîndite în toate comunele Despărţămîn
tului m, precum şi Casa culturală (prima de acest gen înfiinţată în mediul
rural) avînd un sediu propriu, înzestrat cu o bogată bibliotecă, colecţii
de ziare şi reviste, broşuri de specialitate124.
116
1 17
116
1 19
12°
121

"Gazeta Transilvaniei", nr. 261, 1911, p. 3.
"Gazeta Transilvaniei", nr. 55, 1 9 1 1 , p. 3.
"Transilvania", nr. 4-6, 1906, p. 86-95.
Ibidem.

"Transilvania", nr. 4, 191 1 , p. 559.
Cu ocazia alegerii lui Andrei Bârseanu în funcţia de preşedinte al Astrei,
braşovenii i-au trimis o telegramă de felicitare cu următorul conţinut: "Mindri de
alegerea d-lui Bârseanu ca preşedinte al Asociaţiunii, Despărţămîntul Braşov se
alătură la bucuria sibienilor". "Gazeta Transilvaniei", nr. 190 , 1911, p. 3.
122 "Transilvania", nr. 4-5, 1911, p. 480-481.
123 "Transilvania", nr. 4, 1909, p. 261 ; idem, nr. 4, 1911, p. 559-560.
124 "Transilvania", nr. 1, 1911, p. 77.
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Braşovenii se vor alătura entuziasmului general marcat de sărbă
torirea j ubileului "Astrei " de la Blaj . Subliniind importanţa evenimen
tului, "Gazeta Transilvaniei" va publica ample relatări. Iată ce scria
ziarul cu o zi înaintea în�eperii serbării : " Români de pretutindeni se
vor grăbi la Blaj ca împreună să prăznuiască jubileul de j umătate de
veac al celei mai vechi societăţi culturale ce avem . . . " Corespondentul
ziarului braşovean scria cu o firească mîndrie despre compozitorul şi
dirij orul, braşovean de origine, Iacob Mureşianu, care a încîntat audi
toriu! cu compoziţiile sale "oferind publicului momente de adevărată
înălţare sufletească " 125.
Andrei Bârseanu, acum vicepreşedintele "Astrei ", în discursul de
deschidere va face, reluind ideile enunţate în 1906 la Braşov, o realistă
retrospectivă a a�tivităţii "Asociaţiunii transilvane", remarcind şi de
această dată necesitatea emancipării poporului, a luminării lui cu toate
mij loacele culturii moderne" 12G. După părerea sa, în activitatea " Astrei"
rolul de primă importanţă îl deţin despărţămintele : "ele (despărţămin
tele n.n.) factorii cei mai însemnaţi ai Asociaţiunii noastre... ele sînt
rădă�inile, care dau pomului însoţirii noastre hrana trebuincioasă şi tot
odată ramurile pline de viaţă" 1 27• Programul de activitate al "Astrei"
pentru viitor poartă aceeaşi amprentă o omului de o aleasă cultură, cu
vederi largi, lipsit de sentimente şovine, dar în acelaşi timp dominat
de un firesc patriotism, dublată şi de experienţa sa de mai multe decenii
cînd s-a aflat în fruntea Despărţămîntului braşovean al "As trei", fiind
perfect conştient că principalele suporturi de păstrare a fiinţei naţionale
ale unui popor oprimat, sînt : cultivarea limbii şi cunoaşterea istoriei128.
Ca un aspect mai deosebit, merită relevat zborul demonstrativ al
aviatorului Aurel Vlaku, organizat la Braşov sub auspiciile despărţă
mîntului braşovean al "Astrei ". In acest scop entuziaştii membri ai co
mitetului au publicat apeluri în presă şi au împărţit la sate sute de
afişe129. In ziua de 20 septembrie/3 octombrie 1 9 1 1 , sub ochii a 5 000 de
1 ?5

126

m

"Gazeta Transilvaniei", nr. 17 1-175, 1 9 1 1 .
"Transilvania", n r . 5-6, 1 9 1 1 , p. 660.
I b idem.

128 I bidem;

cele 5 puncte ale programului prevedeau : 1) cultivarea înainte de
toate a graiului naţional , dar vom preţui orişice limbă, mai vîrtos ale concetăţenilor
noştri. 2) vom cerceta trecutul poporului nostru, cultivînd istoria naţională şi adu
nînd cu pictate orişice urmă ce ne aminteşte de acest trecut. 3) vom căuta mai
d Pparte să cunoaştem ce de-amănuntul pămîntul pe care locuim, cu frumuseţile şi
bogăţiile sale. 4) vom căuta înainte de toate să cunoaştem poporul din care facem
parte, cu însuşirile şi particularităţile lui, cu graiul şi obiceiurile lui, cu felul de
viaţă al lui, cu cîntecele şi cu jocul. 5) ne vom îndrepta îndeosebi cu dragoste pri
virile la poporul nostru de la ţară, care formează puterea neamului nostru şi care
s-a arătat şi pînă acuma ca un pămînt primitor şi roditor, căutînd să-1 luminăm
cu toate mijloacele culturii moderne; să-i dezvoltăm încrederea In puterile proprii
şi astfel să facem din el un popor tot mai conştient şi tot mai folositor sieşi şi ţării
pe care o iubeşte cu atîta căldură.
129 "Gazeta Transilvaniei", nr. 190, 1 9 1 1 , p. 2.
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oameni, în ciuda timpului nefavorabil, avionul lui Vlaicu a decalat în
tr-un admirabil zbor de pe terenurile lui Sterie Diamandi de la Stu
pini130. Şi pentru românii braşoveni, Vlaicu devenise un simbol, iar zbo
rul său însemna " Biruinţa libertăţii şi triumful minţii româneşti " .
In condiţiile izbucnirii primului război mondial, asemenea celorlalte
societăţi culturale braşovene, despărţămintul braşovean al "As trei " îşi
încetează activitatea. o parte din membrii com itetului sint mobilizaţi ;
directorul Despărţămîntului, profesorul Nicolae Bogdan, moare eroic pe
cimpul de luptă. Alţii, pentru atitudinea lor "periculoasă" manifestată în
cadrul primirii entuziaste din august 1916 sint nevoiţi să se retragă
împreună cu armata română. Deşi vor trece prin momente d eosebit de
grele, aceiaşi entuziaşti tineri vor lupta în ţară sau în străinătate pentru
înfăptuirea idealului unirii într-un singur stat a tuturor românilor.

lll

"Gazeta Transilvaniei", nr. 198, 1911, p. 5.

BRAŞOVIAN CONTRffiUTTION TO THE FOUNDATION
AND DEVELOPMENT OF THE "ASTRA" ASSOC:tATION.
THE ACTIVITY OF BRAŞOV BRANCH OF ASTRA
(1 870-1918)
ABSTRACT

Upsurged from the generous ideas of the Romanian revolution
from 1 848, and founded in Sibiu, in 1 86 1 , the Transylvanian Association
for Romanian Literature and Romanian People Culture (ASTRA) was
the most important cultural society of the Transylvanian Romanians,
which extensively acted towards the preservation of Romanian people
entity and the accomplishment of national unity through cultural unity.
Both during the inchoative period in the forties, then later on,
when ASTRA was actually founded, and subsequently, the Brasovians
gave a precious material and moral support, as unpublished documents
in Braşov archives reveal. Also, mention is to be made of the three
general assemblies the Association held in Braşov, which were conside
red as downright 'national congresses' , the issue of the ASTRA mouth
piece, namely the 'Transylvania' gazette, the foundation of the first
popular libraries from Transylvania, and the substantial contribution of
the Brasovians to the endowment of the ASTRA Museum, inaugurated
in Sibiu, in 1905.
Similarly, it was in Braşov that the first and most important ASTRA
branch was founded, with the intent
to economically and culturally
emancipate the Romanians from Braşov.

PROFESORUL AUREL CIORTEA
(1872-1929)
AUGUSTIN C. TATARU, MIRCEA GHERMAN

In frumoasa localitate Cojocna din apropierea Clujului, s-a născut
la 13 noiembrie 1 872 Aurel Ciortea ca fiu al lui Teodor şi al Reveicăi,
buni români şi luptători pentru drepturile poporului. Era aici tradiţia
luptei pentru apărarea limbii române şi a păstrării cărţilor valoroase.
"Printre aşezările de peste munţi, care au păstrat pînă la noi un număr
important din vechile tipărituri româneşti, se află şi Cojocna (judeţul
Cluj) cu cele 10 cărţi de la Tîrgovişte, Rîmnic sau Bucureşti. Alături de
acestea, găsim şi Pravila de la Tîrgovişte ce va fi fost bună călăuză
numeroasei populaţii româneşti de aici. In 1 766, o conscripţie înregistra
la Coj ocna, 1 006 suflete neunite " l.
Teodor Ciortea nu era străin de faptul că la 1905 cu ocazia ale
gerilor, oamenii din c ercul Cojocna nu s-au prezentat la urne, protestînd
astfel contra politicii de împilare naţională, el însuşi fiind un om de
acţiune şi cu multă dîrzenie pentru a nu lăsa lucrurile făcute numai pe
jumătate. Acestea îl vor caracteriza şi pe copilul Aurel, care a urmat
primele clase la Cluj , iar liceul la piariştii din acelaşi oraş, clasele a
VII-a şi a VIII-a absolvindu-le la liceul săsesc din Bistriţa. Românii nu
au putut realiza o Universitate proprie decît după 1 9 1 8. De aceea Aurel
Ciortea a frecventat cursurile Universităţii maghiare din Cluj, la Facul
tate de ştiinţe2• Pe lîngă o pregătire profesională serioasă, studentul
Aurel Ciortea a trăit la Cluj intr-o ambianţă de lupte continue pentru
apărarea drepturilor poporului pe care-1 slujea şi tatăl său cu atîta 7el.
Nu trebuie să scăpăm din vedere faptul că era perioada cînd se exercita
o presiune puternică pentru deznaţionalizarea românilor din "imperiul
scaunului cu două picioare" sau cum a numit Alexandru Roman, dualis
mul : "unio duarum nationum contra plures " . La Cluj s-a închegat un
puternic front de luptă pentru drepturile românilor. Incă la 1 867, Iuliu
Coroianu (viitorul redactor al proiectului de Memorand) pe atunci încă
elev de liceu, a înfiinţat, cu mai mulţi colegi români, societatea secretă
"Sătean" avînd ca principal scop cultivarea dragostei de neam. La Socie1

KE!Tll l l ! TC H I NS (S.U.A.), prof. I O A N BEJU, Conscripţia eparhiei
neunitc în .rlrdcal în a n u l n66, in Mitropolia Ardealului, XXII/ 1977,
nr. 7-9, p. 522, citat după dr. IOANA CRISTACHE PAN"\IT, Aceleaşi neam, aceiaşi

Pro r.

legii urcceşti

lege, i n .,Buletinul Oficial al Patriarhiei Române", Aprilie, 1980.
2

ŞTEFAN PASCU, U niversitatea din Cluj, C l uj , Edi tura ,.Dacia", 1972,

p. 15.
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tatea studenţimii studioase, înfiinţată de Ioan Pamfilie3 şi Chifa, au
participat Vasile Ladislau Pop, Iacob Bologa, Ilie Măcelaru, Pavel Vasici,
Nicolae Barbu, Iuliu Bardoşi etc.".
Profesorul de limba şi literatura
română de la Universitatea maghiară din Cluj , dr. Grigore Silaşi, "acest
bărbat erudit şi stimat de toţi oamenii buni " , cum 1-a caracterizat Gh.
Bariţ, a contribuit la înfiinţarea societăţii studenţeşti " Iulia", în aminti
rea voievodului Gelu, avînd ca simbol culorile roşu, albastru, galben. La
această acţiune au participat şi viitorii memorandişti pe care Aurel
Ciortea îi va admira mai tîrziu fie ca acuzaţi (Iuliu Coroianu, Teodor Mi
hali), fie ca apărători în proces (S. Moldovan ş i Aurel Isac). Aurel Cior
tea ajunge student la Universitatea din Cluj în etapa cea mai frămîntată
a luptelor românilor din Transilvania de după anul 1 848. Era perioada
procesului Memorandului, profesorul Silaşi fiind îndepărtat din învăţă
mînt încă la 1 8845, iar frămîntările pe platforma cluj ană devenind tot
mai complexe. Ciortea îşi începe studiile universitare în anul 1 89 1 . Aurel
N. Popp din Bucureşti, într-un manuscris6 ne arată cum 1-a curiciscut
pe studentul nostru. Studenţimea din Bucureşti şi Iaşi nu a rămas în
'
afara acţiunilor Ligii pentru unitatea culturală a tuturor românilor avînd
ca obiectiv major apărarea drepturilor românilor din Transilvania, ini
ţiind în septembrie 1 893, un congres studenţesc ce s-a desfăşurat la
Buzău. Au fost invitaţi şi studenţi români de la universităţile din Viena,
Budapesta, Cluj . Cu această ocazie, arată Aurel N. Popp, a cunoscut pe
Alexandru Vaida (Voevod) student în medicină la Viena, C. Sotir, stu
dent la Universitatea din Budapesta şi Aurel Ciortea student la Uni
versitatea din Cluj . In documentul de referinţă se arată cum au fost
primiţi studenţii din Transilvania la Predeal, Bucureşti şi Buzău unde a
luat cuvîntul şi Aurel Ciortea. Au făcut excursie pe Dunăre, au văzut
lucrările de la Cernavodă şi au avut ocazia de a vizita laboratorul de
fizică experimentală al Universităţii din Bucureşti - domeniu ce-l inte
resa pe Ciortea în mod deosebit.
In lunile aprilie şi mai 1 894 s-a desfăşurat la Cluj procesul Memo
randului. Atmosfera politică era încărcată ; manifestările faţă de eroii
români erau zilnice. Incă în aprilie 1 894, studenţii români din Cluj şi
alte centre din Austro-Ungaria au tipărit un apel pentru a chema po
porul la Cluj pentru ziua de 7 mai. Aşa se explică faptul că în ziua de
8 mai aproape 40 000 români intraseră în oraş "stîrnind îngrij orarea
autorităţilor". La 1 9 mai 1 894, rectorul Universităţii fiind informat despre
acţiunea studenţilor români din Cluj, a cerut luarea grabnică de măsuri
împotriva acestora. Cu sprijinul poliţiei şi siguranţei s-a întocmit o listă
de 42 studenţi ai Universităţii din Cluj . Maj oritatea erau studenţi ai fa
cultăţii de drept, 10 de la medicină şi 6 de la Facultatea de litere şi şti
inţe. In ziua de 30 mai 1 894, la şedinţa consiliului de disciplină, ţinută
3 El a oficiat căsătoria pro fesorului un ivPrsitar Ştefan M i cl e cu Ana C i m 
pea:Ju d i n Năsăud, care a clevPnit cunoscuta poPtă VPronica M i cl c ( 7 august 18(i-l ) .
4

V . Istoria Clujului, sub

3 1 3-3� 2 ; �44-37 1 .

redacţia

academ icianului

Ştdan Pascu, 1974, p p .

5 I n adevăr, incPpind c u a n u l 1 88-t, C l uj clevP n i se Cf':Jtrul ofensiv!'i c<'l<'i m a i
violPnte îndreptate împotriva român i l o r a rdC'll•ni (ON I SI F GHI BU, U nivcrsi t o t e n Da
ciei Superioare, Bucurc>şti, 1 929, p . 2�).
6 Muzeul judeţean Braşov, Arhiva Mureşc>n ilor, fond Aurcl Ciortea.
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sub preşedinţia rectorului Brandt I6szef, sînt luate declaraţiile studen
ţilor printre care se număra şi Aurel Ciortea. Unitari ei îşi recunosc
culpa, fiind pedepsiţi cu neeliberarea certificatelor de absolvire, neadmi
terea la examenele de fine de an şi de doctorat. Descoperirii instigato
rilor îi urma aducerea pe banca acuzaţilor a celor 42 de studenţi. Expe
rienţa avută cu ocazia procesului Memorandului, determină însă auto
rităţile să sisteze urmăririle, temîndu-se de manifestaţiile prilejuite de
un nou proces7.
După terminarea studiilor universitare, Aurel Ciortea este numit,
pentru anul de studii 1 896-97, profesor la şcoala reală din cadrul şco
lilor centrale române din Braşov. Aşezat în oraşul de graniţă al unui
imperiu anacronic, îşi dă seama că aici în centrul geografic al etniei
noastre şi intersecţiile triale dintre români sînt mai intense decît ori
şiunde. Abia a început activitatea că s-a şi dovedit un om plin de inte
res pentru progresul şcolii preluind ingrijirea cabinetului de chimie, iar
din anul 1 898 a condus biblioteca centrală a şcolilor româneşti. In anul
1900 (in parte şi cu aj utorul fondurilor Eforiei) a făcut o excursie de
studii la Berlin şi Paris. In anul 1901, publică lucrarea "Curenţii şi ra
zele electrice " . Despre această lucrare, profesorul universitar Augustin
Maior de la Universitatea din Cluj , scria în anul 1 9 30, că a fost prima
de acest gen din Transilvania, care ne-a introdus " atît de clar şi inteli
gent in acest domeniu vast şi interesant "8. La sfîrşitul acestei lucrări,
autorul
publica
şi un capitol privind "Fizica şi expoziţia universală
.
din anul 1900 în Paris " .
In anul 1904 este secretar al Reuniunii Române de Gimnastică şi
Cîntări şi predă matematica şi fizica la Gimnaziul ce va purta mai tîrziu
numele de Liceul Andrei Şaguna!l. Era o personalitate neastîmpărată,
căutînd mereu noul atît în specialitate cît şi în domeniul metodelor de
predare. Ciortea a adus o contribuţie însemnată în a-i determina pe
români să se orienteze spre profesiuni mai concrete, unde exista un
deficit foarte mare. El a fost primu1 din Braşov, care, în cabinetul de
fizică pe care-I conducea a făcut rost de un aparat Roentgen, unde
veneau şi medicii din oraş cu pacienţii lor pentru a identifica anumite
maladii şi deficienţe anatomo-patologice. De asemenea, Aurel Ciortea
a făcut un experiment unic pe vremea aceea, introducînd în clasele a
VII-a şi a VIII-a, calculul diferenţia! şi integral, capitole ce se făceau
atunci numai în Universităţi, iar la fizica experimentală a inaugurat lu
crări practice. Reuşind pe deplin aceste metode la un liceu umanist,
bineinţeles cu concursul şi dragostea elevilor, profesorul nostru şi-a cîş7 Istoria Cl u j u l u i , sub rPcl a c ţ i a acad P m i c i a n u l ui Ştl'fan Pa�cu, p. :120.
8 A U GUST MAI O R, Activitatea d i clact i că şi .�t i i n ţ i fică a pro(<'soru l u i /lurd
Ciortca, Î:1 n• v i sta "Tm·a Birsei" nr. 1/1930, p.
!! L u c i an B l aga arată că orele de> fizicii 5i matE'matică "carE' m ;'i i :1 t<'r<'san
rl' a l nwnt<' 5i pP care profesoru l AurPl C i o r tP a , un i :1 tP ! !'ctual f in, autor ele manuak,
<"an• vP d P a 5 i d i ncolo de e l l', n i le făcea deoseb i t de agreabile . . . D i st i nsul pro fesor
totdPaU:1a muncit de problPme!P specialităţii salP, un om cu setea zări l o r î n P l ,
mă l ua uneori la pl i m b are p P a l eea d i n faţa l i ceului. D i scutam asupra princ ipi i l or
fuadamP:1tale ale Meca n i ci i 5i că utam împreună să alegem dacă principii puteau să
fie î n întregime u n rezultat pe simplul tem e i ele experienţă sau d acă nu, in ce
m ă su ră ele i mp l i cau p u terea născocitoare a m i n ţ i i omeneşti " . (llronicul şi ci ntecul
virstelor), Bucureşti, 1963, p. 139-140).
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tigat o faimă deosebită. Iată ce consemna profesorul universitar şi cu
noscut om de ştiinţă Valeriu I. Bologa despre fostul său dascăl : "Din
aceşti elevi ai lor (prof. A. Ciortea şi T. Blaga, colaboratori la redactarea
Cursului de fizică experimentală, 2 volume , 1 9 12 - n.n.) a i�it un nu
măr deosebit de mare de ingineri, medici, naturalişti, economişti cu
totul neobişnuit la noi în acea vreme" 1°. In anul 1 909, referindu-se la
Aurel Vlaicu, profesorul Ciortea menţion a : " .. .în persoana d-lui Aurel
Vlaicu, inginer diplomat la Munchen, avem a privi un temeinic cunoscă
tor în ale mecanicii şi mai presus de toate pe cel mai norocos experi
mentator romăn pe terenul aviaţiunei" 1 1 •
De la activitatea lui deosebit de însemnată pe tărîmul şcolii va fi
smuls de izbucnirea primului război mondial. Experienţa acestor vremi o
va concretiza într-un j urnal cu vaste trimiteri la idealurile poporului
nostru şi cu ironia istoriei de a lupta cu unul din copiii lui pe fronturi
străine. Parte din aceste însemnări au fost publicate de Axente Banciu
în revista "Ţara Bîrsei" şi editate într-un volum, apărut în anul 1938
cu titlul "Din ziarul profesorului Aurel Ciortea". Acest document redac
tat continuu în frămîntata viaţă de pe front şi necorectat după aceea de
autor, scoate în evidenţă gîndurile analistului care atunci dnd a primit
ordinul de incorporare şi harta Galiţiei a notat cu o amară ironie : "Să
capeţi în mînă itinerarul morţii şi să-1 priveşti cu faţa veselă ".
Războiul, pentru ei, era dezlănţuirea bestiei din ..om. Anacronismul
şi absurdul situaţiei era de asemenea exprimat destul de clar. "Şi cînd
te gîndeşti că peste 200 000 de români au luat puşca în mină să apere
viaţa şi avutul nemeşilor unguri" 12. Aceşti români purtau şi tricolorul
alături de insemnele steagului maghiar şi nimeni nu le făcea observa
ţie13. Autorul nostru notează că le lăsa acest simbol, împlinindu-le ul
tima dorinţă "precum celor osîndiţi la moarte".
Intrat în hărţuiala zilnică a frontului din Galiţia, Ciortea descria
cu talent frămîntarea oamenilor : "Unul se spală, altul pachetează, al
treilea se păduchează, altul doarme, a-ltul cîntă. Veşnic larmă" H. In acest
angrenaj a'l morţii oameniior şi al dis,trugerii de bogăţii, arăta că : "Aşa
e traiul şi ocupaţiunea aici, de nu te poţi găsi ca individ, ci numai ca
şurub de la o ma şi nă " 1 ·i. Unităţile militare tot înaintează şi se retrag
şi umbrele morţii şi ale distrugerii revin mereu în faţa lor. Mişcarea
este legea vieţii şi moartea este încremenire. El observă că n-a mîncat
de 30 de ore şi nu a dormit nici o clipă în 48 de ore iar oraşul Halici a
fost distrus aproape complet şi trecînd pe lîngă locuri unde înainte era
un sat, acum fumegau nişte rămăşiţe şi viaţa a dispărut complet. In anul
C l uj - N a p oc a , 31 de ce m b ri e HJ59.

10

., Trihuna"

12

Din ziarul profesorului Aurel Ciortea, Bra�ov, 1938, p. 1 1 .

I1

. ,Gazeta Tran silvaniPi" nr. 209, 29 octombrie 1909.

1�

Diversiunea a fo s t creată de guvern, răspîndiacl zvonul c ă ruşii
România, iar românii d i n imperiu trebuie să salveze pe fraţii lor.

au atacat

Ministerul ele interne a e m i s un ordin ( 19 1 4 ) ca naţional i tă ţ i le să poată purta
culoril<' na ţ iona l e proprii (v. ,.Unirea Transilvaniei cu România", sub redacţia Ioa
Popescu-Puţuri şi Augustin Deac, Bucureşti, 1972, p. 432).
1 4 Din ziarul profesorului Aurel Ciortca, p . 2�.
1 ;;

Ibidem, p. 37.
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1917, la 19 mai, notează : "Omenirea se scaldă, unii în lac de sînge, alţii
în lac de lacrimi şi puţini în grămezi de bani " 16.
Experienţa frontului şi trăirea mai multor indivizi de naţiuni di
ferite in acelaşi pericol, totuşi într-o lume îmbicsită de şovinism, il
determină pe Ciortea să noteze in j urnalul său : "Noroc însă că, paralel
cu diferitele categorii de şovinism, care invrăjbesc popoarele, necesită
ţile zilnice ale vieţii civile, au dat naştere şi ăstor fel de ocupaţiuni care
nivelează incîtva diferenţele şi domoleşte ura dintre centrele de şovi
nism. Acestea sîn t : schimbul de marfă brută, industria, ştiinţa şi co
merţul mondial. Şi mai presus de toate socialismul. . . " 17• Reflecţiile lui
sînt uneori foarte ample şi pline de adevăr, mai ales că erau scrise in
tr-un moment cînd nu ştia dacă peste cîteva clipe va mai trăi sau nu.
"Spiritul democratic este o etapă mai avansată in evoluţia omenirii decît
cel naţional şovinist" Lil.
La 7 decembrie 1 9 1 7, fiind in nord, aproape de Nistru şi reflec
tind că : "Un mister trece peste ţara ruşilor ", zăreşte creasta unui deal
din Moldova şi pare că prinde în imagine şi " figura înaltă a lui Tolstoi,
învăluită intr-un suman sur, pînă in pămînt, incins cu o curea, cu capul
gol, cu mîna dreaptă arătînd spre soarele ce urca vesel pe bolta scăl
dată în lumină şi parcă simt că evaporează din sufletu-mi şi ultimii
picuri de ură faţă orice fel de duşman " l9.
Pentru Aurel Ciortea, viitorul era al ştiinţei. A fost zdruncinat cind
a auzit că laboratorul organizat de el a fost distrus de armata germană.
"Am muncit 10 ani pînă l-am curăţat de vechituri, l-am aranj at şi in
zestrat cu aparate moderne mai bine decit oricare din celelalte şcoli din
Braşov. Inj ghebasem şi o mică colecţie de aparate pentru exerciţiile ele
vilor. Aveam un aparat de proiecţiuni bun, un cinematograf, gramofon,
o pompă perfectă, o bibliotecă specială, cu un cuvint, aveam o plăcere
cind intram acolo, totdeauna găses-c material nou şi interesant de ocu
paţie, un eliostat cu orologiu, acumulatori-duplex, locomotivă drăguţă,
lunetă bună. Doamne, ce greu mă pot împăca cu cugetul la acest locşor
împrietenit cu sufletul meu ":l0.
Frînturi despre ştiinţă sînt mereu prezente între însemnările de
pe front. "Atomul - arată el - e un sistem de lume care se guvernează
după aceleaşi legi ca şi sistemul solar " . La 8 februarie 1 9 1 6, găsindu-se
într-un sat din Galiţia, nota în ziarul său : "Am explicat pastorului Diz
macsek principiul relativităţii. După ce 1-a înţeles a exclamat : periculos
lucru. Spiritul catolic conservator are oroare de rezultatele grandioase
ale ştiinţei " 2 1 .
A luptat ş i p e frontul italian, î n Tirol, iar l a data d e 4 iunie 1 9 1 8
soseşte l a Braşov, după u n straniu interludiu, într-un spital din Buda
pesta, unde tot personalul lipseşte, dominînd dezordinea şi murdăria.
"Apoi spital ca ăsta ba să mai vezi. Mîncarea e foarte bună, dar încolo
1 6 Ibidem,
17 Ibidem,
1 8 Ibidem,
1!1 1 bidem ,
20 Ibidem,
21 Ibidem,

p. 42.

p. 53.

p. 55.
p.

54.
40.

p. 76.

p.
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o stare de tot patriarhală. Dumnezeu singur e doftor nu numai al sufle
telor, dar şi al trupurilor. Medicul şef de aici un damblagiu, ii tremură
mîinile din închei eturi şi degetele, îi curg balele, chioreşte - ei, în fine
un om de compătimit, şi ăsta ne curează pe noi. Cînd îl vezi îţi vine
să-1 pofteşti pe scaun să se dezbrace" 22.
La data de 5 octombrie 1 9 1 8, a depus j urămîntul la Comitetul Na
ţional Român din Arad, împreună cu alţi patru ofiţeri români din ca
drul Regimentului 24 Făgăraş. De asemenea, nota într-un stil telegrafic
în j urnalul său : "Azi sînt comandantul gardelor române din Ţara Bîr
sei23, şef redactorul ziarului " Glasul Ardealului" şi nu mai ştiu în cîte
comisii, activ. . . Vineri (fără a preciza data - n.n.) plecăm vreo 30 de
braşoveni la Alba Iulia, la Adunarea Naţională ce se va ţine în 1 de
cembrie n. şi în care Naţiunea română din Ungaria şi Transilvania îşi
va croi noua soartă prin reprezentanţii săi. Eu voiu reprezenta gimnaziul
nostru din Braşov"2".
A fost comandantul gărzii naţionale din Ţara Birsei pînă in mo
mentul intrării armatelor române, primite de noile autorităţi, cu flori
şi " cununiţe de brad şi de i ederă cu tricolor împletite ". La 7 decembrie,
înseilează în j urnal : " Cu aceasta se termină activitatea mea de coman
dant militar al Ţării Bîrsei " .
După încetarea apariţiei ziarului amintit mai sus, împreună cu
Ovidiu Dante Gherman şi alţii, Ciortea conduce " Gazeta Transilvaniei"
care reapare la 1 ianuarie 1 9 1 9, în condiţii politice noi. In acelaşi an,
însă, va fi nevoit să părăsească definitiv ziarul braşovean25.
La Braşov, aşa cum rezultă şi din cele de mai sus, a fost într-o
continuă activitate. In luna martie 1 9 1 9 este la Sibiu, unde Comitetul
Uniunii profesorilor elaborează un nou plan de învăţămînt. In calitate
de preşedinte al cercului didactic din Ţara Bîrsei, va organiza prima
Universitate populară. In afară de Aurel Ciortea şi Axente Banciu, la
această Universitate au ţinut cursuri P. Teodorescu, N. Orghidan, I. Cris
tea, M. Eliescu, G.K. Ionescu, Perieţeanu. Pe lîngă cei 150 de intelectuali
din Ţara Bîrsei au mai conferenţi at oameni de ştiinţă români şi mari
patrioţi ca : I.D. Ştefănescu, N. Iorga, Simion Mehedinţi, Rădulescu Po
goneanu. A organizat spectacole la care au ostenit mai ales profesorii
22 I bidem, p. 6-!.

23 In zia1·ul "Glasul ArclPalului" (Anul I , nr. 5 din ziua de vi nPri 2 (15) noiem
brie 1918) s-a publicat o notă în carP se arată : "Consiliul n aţ i onal român pentru
Ungaria şi Transilvania a h otă rî t î n fi i nţarea ganlei naţionale pe întreg teritoriul
locuit dl' r omân i . Toate comandele se organizează după comitate (judeţe) şi sînt
supuse Consiliului Naţional Român d i n Arad. Scopul este susţi nerea ord inei, im
piedicarPa j afuri lor ş i a volniciilor " . Comanda d in Braşov o are Consi l i ul m i l itar
român j udeţPan, iar d i rPct a l gărzi i naţionale, AurPl CiortPa. Consil i ul Naţional Ro
mân este singurul for al n a ţiu n i i române, iar jurămîntu l cuprinde întrl' altele că
"în toate manifestaţiile v ieţ i i mPle voiu fi fiu credincios Naţiuni i unitare române
şi nu voiu ridica mîna mea asupra fraţ i lor mei . . . " .
24 D i n ziarul prnfesnrul. u i Aurcl Ciortca, p . 6:'1.
2 5 Faptul est!' confirma t d e o Hotărîre a Tribunalului Braşov nr. 1 1 10/10. 1919,
in care figurind ca martor, este menţionat ca "fost d irector 1<1 "Gazeta Transilvaniei"
(Muzeul judeţean Braşov, Arhiva Mure�enilor, fond Ov i d i u Dante Gherman).
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Nestorescu, N. Oancea şi Baciu, obţinîndu-se 33 000 lei din care 30 000 lei
au fost distribuiţi văduvelor de profesori şi învăţători din Ţara Bîrsei.
Ciortea nota în ziarul său : "Aşa mulţumit n-am fost de mult " .
_
Datorită faptului c ă s e dovedise u n o m d e iniţiativă şi u n bun or
ganizator a fost chemat la Cluj, de către Onisifor Ghibu care era secre
tarul general al Resortului de Instrucţie din Consiliul Dirigent şi numit
(martie 1 920) d irector al învăţămîntului mediu ş i profesional, avînd pro
bleme destul de grele de rezolvat : plasarea profesorilor, rapoarte către
ministru, programe analitice "apoi chestia Academiei de Comerţ şi a
Şcoalei de Arte şi Meserii. . . " . După demisia lui Octavian Prie, la 27 de
cembrie 1 9 2 1 , este numit director general al instrucţiunii din Ardeal,
pînă la 1 martie 192226.
Principala sarcină a profesorului Ciortea era organizarea unei insti
tuţii de învăţămînt economic superior în Transilvania, care să cores
pundă cerinţelor noii activităţi a statului naţional unitar român. A inau
gurat cursurile cu 37 de studenţi în primul an şi cu cadre didactice
mai ales de la Universitatea din Cluj . In timpul conducerii sale, în cali
tate de rector (din 1 920 pînă în 1 9 29) a reuşit să realizeze o instituţie
ce şi-a dovedit valabilitatea şi care s-a dezvoltat continuu atît prin creş
terea numărulu i de studenţi, prin completarea posturilor didactice va
cante cu cadre bine pregătite în specialitatea respectivă, cît şi prin
mărirea anilor de stud i i de la doi la trei şi prin organizarea a două
secţii de specialitate : secţia comerţ, bancă, asigurări şi secţia industrială.
Astfel, în anul 1 920, erau 37 de studenţi, iar în anul 1 929, peste 260.
Primul nucleu de cadre didactice proprii ale Academiei în număr de 6
a fost format în anul 1 922, pentru ca în anul 1 929 să fie 1 7 cadre didac
tice proprii ale instituţiei, bineînţeles toate cu pregătire de specialitate
şi cu prestigiu ştiinţific.
Pe rectorul Ciortea 1-a preocupat în mod deosebit asigurarea unui
cadru legal acestei instituţii, iniţiind un proiect de lege pentru asimi
larea ei cu Academia de Inalte Studii Comerciale ş i Industriale din
Bucureşti. Nu a reuşit şi problema a rămas ca o primă sarcină pentru
viitorul rector.
Obiectivul principal al instituţiei era pregătirea de economişti cu
studii superioare care să aibă o cultură generală orientativă şi cunoştinţe
de specialitate temeinic însuşite. Ciortea a fost mereu preocupat care
anume dintre discipline trebuiau predate la o instituţie de învăţămînt
superior economic. In dările de seamă pe care le-a publicat din doi în
doi ani privind activitatea Academiei Comerciale a insistat destul de
mult asupra structurii învăţămîntului. Dacă următorii rectori vor avea
probleme noi, în ceea ce priveşte structura învăţămîntului, ei vor res
pecta coordonatele generale stabilite în perioada Ciortea, cu modificări ş i
adaptări care nu vor afecta prea mult, liniile principale stabilite.
El pretindea de la noul economist să cunoască economia politică,
economia naţională, întreprinderile comerciale şi industriale, mărfurile,
26 Ministrul Instrucţiunii cu adresa nr. 24862, 3 1 martie 1922, ii aducea mul
ţumiri pentru munca depusă ca director al învăţămîntului: ,.numai devotamentul,
priceperea şi zelul arătat de Dv. au putut da roadele frumoase obţinute în atît de
scurt timp" (l\fuzeut judeţean Braşov, Arhiva Mureşenilor, Fond Aurel Ciortea).
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legislaţia financiară, dreptul civil şi comercial, contabilitatea şi cores
pondenţa comercială în mai multe limbi m oderne, istoria şi geografia
economică.
" Invăţămîntul din Academia de Comerţ îmbină în mod egal cu
noştinţele teoretice cu cele de specializare. Economistul încorporează teo
ria cu practica vieţii economice şi veghează ca evoluţia ei să fie nor
mală . . "27•
A fost un om care a căzut la datorie. A lucrat tot timpul aşa cum
învăţase de la ţăranii români din Cojocna care nu aveau odihnă pînă mai
puteau ţine în mînă sapa şi coasa. Aurel Ciortea poate fi considerat
cu adevărat organizatorul învăţămîntului economic superior românesc din
Transilvania. In timpul cît a fost primul rector al Academiei Comerciale
din Cluj , s-au stabilit disciplinele de predat, anii de studii, secţiile de
specializare precum şi mecanismul pedagogic de desfăşurare a activităţii
didactice. Nu este deci de mirare că sala festivă a Academiei Comerciale
de la Cluj purta denumirea de "Sala Aurel Ciortea" ca un omagiu ace
luia care a trudit foarte mult pe ogorul pregătirii noilor economişti de
care ţara avea atîta nevoie.
.

Aurel Ciortea şi-a adus o contribuţie de seamă pentru predarea
matematicilor financiare la un nivel corespunzător, cu o tematică de ac
tualitate absolut necesară pentru ca economiştii să înţeleagă procesele
intime ale finanţărilor şi ale operaţiilor bancare şi de credit, calculele
dobînzilor (simplă şi compusă), scontul şi reescontul, planul de amorti
zare a unei datorii, calculele legate de efectele publice, precum şi calcule
financiare privind asigurările asupra vieţii, rolul calculului posibilităţilor
în stabilirea tabelelor de mortalitate etc.28• Avem la îndemînă nu numai
lucrarea lui din 1 900 cu titlul "Renta perpetuă cu rate", inclusiv lucra
rea la care ne-am referit mai sus, ci şi cursul predat la Academia Co
mercială din Cluj, cu titlul "Matematica aplicată la operaţiunile finan

ciare pe termen lung".

In timpul unei operaţii pe care a suferit-o, făcută într-un spital
din Berlin, în 1 929, Aurel Ciortea nu mai revine printre cei vii. Este
înmormîntat la Cojocna lui dragă, acolo unde părinţii 1-au învăţat fru
moasele cuvinte ale limbii române, dragostea p entru popor, cinstea şi
munca, ca supreme atribute ale neamului şi dîrzenia în îndeplinirea da
toriei. Este semnificativă următoarea frază din j urnalul său : "Zilele de
după război în care am stat de atîtea ori în faţa morţii, le primesc ca
un dar de la Dumnezeu pe care bucuros le j ertfesc pentru binele nea
mului" .
In anul 1 934, succesorul lui Ciortea l a rectorat făcea următoarele
aprecieri la activitatea primului reotor al Academiei Comerciale din Cluj :
" Aurel Ciortea a pus toată rîvna şi toată priceperea sa în scopul de
mai sus (organizarea acestui învăţămînt - n.n.) reuşind a face să intre
în funcţiune Academia noastră chiar din toamna anului 1 920, cînd s-a
inaugurat primul an şcolar 1920- 1 9 2 1 cu 37 studenţi, Ciortea fiind rec
tor, funcţie p e care a păstrat-o pînă în 1 929. Pentru tot binele ce l-a
27 Academia de Comerţ din Cluj, Dare de seamă pe anii 1925-26 şi 1927-28,
Cluj, 1929.
28 Profesorul AUREL CIORTEA, Matematică Financiară, Braşov, 1906.
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făcut instituţiei noastre Aurel Ciortea, Şi desigur că el a dorit să facă
şi mai mult decît a putu face, considerind împrej urările şi oamenii din
fruntea trebilor noastre publice, care trebuiau să-1 ajute şi pe el, noi aducem

astăzi

aici memoriei lui,

omagiul nostru recuposcător 'Şi

pioasa amintire a Academiei" 29•
La 26 noiembrie

1 939, cu ocazia unei conferinţe ţinută in sala

festivă a Liceului "Andrei Şaguna" din Braşov, profesorul universitar
Ion Mateiu, fost rector al aceleiaşi instituţii, caracteriza pe primul rec
tor astfel : " Bun şi prevenitor, modest, echilibrat, corect şi conştiincios,
apropiat şi sociabil, el a ştiut recolta deopotrivă simpatiile colegilor şi
dragostea studenţilor care vedeau in el un prieten drag şi un părinte
duios, cu inima caldă şi sfatul cuminte" 30 .

29 GEORGE MOROIANU, Academia de Inalte Studii Comerciale şi Industriale
Cluj, în "Observatorul Socia l Economic", nr. 1, 2 din 1934, p. 140.
30 Prof. I. MATEIU, Profesorul Aurel Ciortea, în "Analele Academiei de Inalte
Studii Comerciale şi Industriale din Cluj", 1940, p. 702.
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LUCRARILE PROFESORULUI AUREL CIORTEA
1. Din viaţa stelelor. Cernăuţi, 1898.
2 . Curenţii şi razele electrtce, Braşov, 190 1 , Tip. Ciurcu.
3. Aritmetica după Beke, 1903.
4. Matematici financiare, 1906, Braşov, Tip. Ciurcu.

5. Curs de fizică experimentală, 2 vol., (în colaborare cu T.L. Blaga), Braşov, 1912,
Ediţia a II-a Cluj, 1923-1925.
6. Fizică (în colaborare cu T.L. Blaga), Braşov, Ciurcu, 1910.
7. Renta perpetuă cu rate, Braşov, Ciurcu, 1900.
8 . Introducere în principiul relativităţii, Cluj, 1923.
9. Matematici aplicate la operaţiunile financiare cu terme n lung. Curs predat la
Academia Comercială din Cluj, litografiat, 1929.
10. Din ziarul profesorului Aurel Ciortea, Braşov, 1938.

RAPOARTE, STUDU, ARTICOLE
a. Darea de seamă despre studiile şi experienţele făcute în vara anului 1900 la

Berlin şi Paris in "Anuarul gimnaziului 1901".
b. Dare de seamă despre exerciţiile de fizică la Liceul Şaguna, in "Anuarul Gim
naziului", 1907-1908.
c. Dările de seamă ale Academiei Comerciale din Cluj (în trei volume, cupri nzind
activitatea pe cîte doi ani de st)ld ii din 1920 pînă in 1928).

PROFESSOR AUREL CIORTEA
(1872-1929)
(ZUSAMMENFASSUNG)

Zu den bedeutenden Personlichkeiten aus Braşov (Kronstadt), die
am Anfang des 20. Jahrhunderts wirkten, zăhlt auch Professor Aurel
Ciortea, der sich als Wissenschaftler sowie als Kămpfer fur die nationale
Einheit der Rumănen Verdienste erworben hat.
Vor der Vereinigung Siebenbiirgens mit Rumănien ( 1 . Dezember
1 9 1 8) war Ciortea Militărkommandant der Rumănischen Nationalgarde
von Kronstadt. Spăter war er der Organisator und der erste Rektor der
Handelsakademie von Cluj (Klausenburg). Ciortea ist der Verfasser von
wichtigen wissenschaftlichen Arbeiten iiber Physik und Mathematik und
gahort durch seine gesamte Tătigkeit zu den Intellektuellen, die zum
Aufbau des modernen Rumăniens wesentlich beigetragen haben.
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AUREL CIORTEA ( 1 872-1929)

Ofiţer in armata austriacă (1915)

Cu fiul său Marin
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INTELECTUALI TRANSILVANENI IN LUPTA
PENTRU REALIZAREA STATULUI NAŢIONAL
UNITAR ROMAN. DIN CORESPONDENŢA LUI
ONISIFOR GHIBU CATRE DR. POMPILIU NISTOR
ŞI VASILE STOICA CU VICTOR BRANIŞTE
de MARGARETA SUSANA SPI NU

Arhivele braşovene deţin numeroase documente, unele cunoscute, al
tele mai puţin cunOS'Cute, privitoare la evenimentele de seamă ale istoriei
l)earnuluL
Un loc aparte îl ocu·pă, însă, acele mărturii documentaJre care de
monstrează implicarea unor personalităţi, la realizarea actelor istorice
din anul 1 9 1 8, ce au cons f inţit victoria românill or în lupta lor pentru de
săvîrşirea statului naţional unitar.

Pe această linie consemnăm şi cele 10 scrisori aflate astăzi in patri
moniul Muzeului primei şcoli româneşti - Şchei, Braşov, corespondenţă
purtată d e mari înaintaşi ardeleni, militanţi pentru unirea politică şi spi
rituală a tuturor român i1or, Oni5ifor G hi bu 1 şi Vasile Stoka2, adresate
bra şovenjlor dr. Pompiliu Nistor'l şi ziaristului Vktor Branişte".
1 Onisifor Ghibu ( 188:l-1972). A s tu d iat teologia la Sibiu, apoi fi losofia şi
pedagogia la Bucureşti, Budapesta, Strasbourg �i Jena, unde şi-a luat doctoratul
in 1909. Intre 1911 şi 1912 a fost profesor la seminarul Andreian d i n Sibiu, iar
după Unire a fost secretar general la Instrucpe in Consiliul Dirigent din Ardeal
(1918-1928). Membru al Academiei Române, decan al Facultăţii de Litere (1929),
preşedinte al secţiei şcolare a Astrei, inspector general al Şcoalelor Ortodoxe din
Transilvania, deputat în Consiliul Naţiona l a l Transilvaniei (1919) şi senator al
Consiliului Comunal de Orhei (1 926-'1927).
A intemeiat ziarul .,România Nouău. Impreună cu Gheorghe Pop şi C. Bucşan
a fo:1dat ş i c o n d u s , în a n i i l! H5-19Hi, revista "Tribuna" la Bucureşti , colaborind
�i la , . E por a " . A desfăşurat o intensă activi tate de propagandă pentru i ntrarea Ro
mâniei în război contra Austro-Ungariei şi Uni rea cu Transilvania.
2 V asi I P Stoica ( 188!1- 1960), absolvPnt al gimnaziului din Braşov, profesor la
Sibiu, după izbucnir<'a pri mei conflagraţii mo;Jc\iale a trecut în România, unde a
clc>s[ă�urat o artiv itatc> susţ i n ut;! pc>ntru i n tran·a in război alături ele Antantă şi
dl"zrobirPa teritor i i lor afiate sub stăpînirPa Austro-U ngariei, în lupta tuturor for
ţelor naţiunii pentru eliberare �i unitate statală.
1\ partiripat ca voluntar, in lupte, Î;J prima fază a războiului. I n vara anului
l'Jl7 a pkcat în S.U.A., făcînd parte din ,.Mi5iUnPa Patriotică Română", care a
avut un rol i mportant in informarea opinie i . publice, a cercurilor politice şi presei
americane, asupra aspiraţiilor naţionale ale poporului român.
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9 din cele 10 scrisori aparţin lui Onisifor Ghibu şi au fost expediate
in intervalul martie 1 9 1 5 - 30 aprilie 1 9 1 8 braşoveanului dr. Pompiliu
Nistor, aflat prizonier in Rusia-Siberia, la Tomsk.
Anii 1 9 1 5-1 9 1 8 corespund pentru Onisifor Ghibu cu cei ai refu
giului la Bucureşti şi Chişinău, unde alături de alţi lideri ai mişcării na
ţionale unioniste ardelene, trecuţi încă din 1 9 14 in România a desfăşurat
o activă propagandă in vederea realizării statului naţional unitar
român. Menţionăm că în 1 9 1 6 Onisifor Ghibu este condamnat împreună
cu Octavian Goga şi cu alţi refugiaţi ardeleni, intr-un proces de " tră
dare" j udecat la Cluj , pentru dezertare şi pentru activitatea politică pe
care o desfăşurau la Bucureşrti5.
Corespondenţa purtată de cei doi luptători pentru un ideal comun,
nu este intimplă<toare. Ea demonstrează din partea lui Onisifor Ghibu nu
numai interes pentru prietenul foarte apropiat din anii de şcoală de la
Braşov, P ompiliu Nistor, pe c are il caracteriza ca pe un "băiat serios,
cu o frumoasă cultură literară românească", ci şi preţuirea pentru " ca
racterul său bun şi un bun român cu interes pentru trecutul, prezentul
şi viitorul neamuJui " . O parte dih scrisorile lui Pompiliu Nistor către
Onisifor Ghibu au fost publicate in " Tribuna" de la Bucureşti ( 1 9 1 51 9 1 6)6.
6 din cele 9 scrisori, aparţin perioadei refugiului din Bucureşti
1 9 1 5-1 9 1 6. Ele se referă la activitatea de redactor de la revista " Tri
buna", scoasă la BucUJreşti ( 1 9 1 5-1 9 1 6), revistă săptămînală "politică şi

culturală" unde alături de Octavian Goga şi de alţi refugiaţi ardeleni,
desfăşoară o intensă activitate propagandistică pentru intrarea României
in război contra Austro-Ungariei şi unirea cu Transilvania ; la "Epoca"7
unde susţine rubrica ştiinţifi'Că şi publicistică în domeniul istoriei, orga
nizării şcolii şi învăţămîntului românesc şi pe cea permanentă intitulată
"Ardealul vorbeşte".

l nfiinţează in S.U.A. "Liga Naţională Română" care a avut ca obiectiv po
litic major, obţinerea unui sprijin explicit d in partea guvernului american pentru
realizarea unităţii naţionale a tuturor românilor.
J Pompiliu Nistor (1883-1961). medic la Zărneşti, Braşov. In anii neutralităţii
României, in timpul în care era prizonier în Siberia, a întreţinut corespondenţa cu
Onisi for Ghibu, care a exercitat o influenţă pozitivă asupra constituirii in Rusia
a detaşamentelor de voluntari ardeleni şi bucovineni, din rindul celor peste o sută
de mii de prizonieri. Sosiţi in patrie, s-au înroiat în rîndurile armatei române,
aducindu-şi aportul la luptele împotriva cotropitorilor. O parte d i n scrisorile> lui
Pompiliu Nistor către O. Ghibu au fost publ icate in .,Tribuna" la Bucureşti (19151916).

4 Victor Branişte ( 187-l-1938). A urmat Facultatea de drept din Cernăuţi şi
Budapesta, ziarist, redactor la ziarul "Patria" ( 1 897-1899), in 1897 redactor la
"Gazeta Transilvaniei". Alături de Voicu Niţescu, a desfăşurat in rîndul prizonie
rilor români din Rusia, de la Celiabinsk pînă la I rkuţk în Siberia, o activitate rod
nică pentru Inrolarea lor in armata română, avind ca rezultat crearea, in anul
1918, a unui nou corp de voluntari români pe teritoriul Rusiei Sovietice.
5 1918. Unirea Transilvaniei
cu România, Editura Politică, Bucureşti, 1978,
pag. 394.
6 Nadia
Nicolescu, O nisifor Ghibu - pe baricadele vieţii, Editura Dacia,
Cluj-Napoca, 1978, p. 355.
7 Arhiva Muzeului Primei Şcoli Româneşti , Braşov, Fond Pompiliu Nistor,
doc. 146 2.
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Scrisorile din anii 1 9 1 5-19 1 6, prezintă dar poziţia politică a lui
Onisifor Ghibu faţă de necesitat�a r ezolvării problemei naţionale
desăvîrşirea unităţii startului Român. Numălindu-se printre partizanii in
tervenţiei României în războiul pentru reintregirea neamului, prin adera
rea României de partea Antantei, în scrisoarea datată 17 m arti e 1 9 1 68,
On isi f o r Ghibu subliniază necesitatea participării la acest război, consi
derînd că "dacă România nu va face acum război, va fi vai de noi toţi.
Dacă nici după războiul acesta nu va ieşi altceva din noi, apoi nu va mai

ieşi niciodată nimic".

Din tonul scrisorilor reiese încordarea sufleteas1că în care se afia
toată suflarea românească care, indiferent de orientările politice ale vre
mii, năzuia fierbinte spre realizarea desăvîrşirii unităţii statului naţional
şi aştepta cu nerăbdare intrarea cît mai curînd a ţării în acţiune.
Caracterizind situaţia politică a României, de la începutul anului

1 9 1 6 şi poziţia puterilor Antantei faţă de ea, O. Ghibu sublin ia : " E un
întuneric absolut c el puţin in opinia pubHcă şi nimeni nu se mai mişcă

deoarece nu se ştie ce acopere acest strat gros de beznă. Poate o să fie
bine , dar acest bine mi se pare că e mai problematic acum, cu mult
decit inainte"9• Şi mai departe : " Vina nu e, desigur numai aid in ţară .
Vezi bine că puterile către care merg simpatiile noastre, nu dau aproape
nimic din ce se aşteaptă şi din ce se laudă de atîta vreme că vor f81Ce.
Credinţele lor inspiră optimism, dar isprăvi'le lor nu sint nici pe departe
in ·conglăsuire cu vorbele. Cînd aceas·tă stare generală se va schimba, pre
cis voi fi şi eu mai optim i st " .

O. Ghibu îşi exprimă, însă, increderea in realizarea visului dorit
de toţi oamenii de bine ai ţării : " totuşi mai cred într-o înviere, pe care,
dacă şi o merităm pentru calităţile n oastre, o m erită m p entru suferinţele
milenare ale bietului popor român de pretutindeni, care a fost exploatat
de o mînă de oameni de toate limbile, inclusiv cea românească" 10.
La vestea intrării României în război, Onisifor Ghibu s e grăbeşte
să-1 înştiinţeze, în îndepărtata Siberie, pe Pompiliu Nistor că "Ceasul
cel mare a sosit" l t şi că es te necesară unirea tuturor forţelor in lupta
pentru realizarea idealului naţional, implicit a zecilor de mii de prizonieri
români aflaţi pe teritoriul Rusiei, în vederea înfiinţării de regimente de
ardeleni şi bucovineni care să vină să lupte pe frontul românesc.
Informindu-1 pe P. Nistor despre demersurile întreprinse de o serie
de personalităţi pe lîngă Consiliul de Miniştri al României, în vederea
organizării corpului de voluntari români din prizonierii aflaţi în Rusia,
Onisifor Ghibu ii cerea in scrisoarea din 10 octombrie 1 9 1 6 1 2 lui Pom
piliu Nistor să urgenteze, alături de alţi prizonieri români, acţiunile pen
tru constituirea corpului de voluntari şi că este necesar ca "pentru pres
tigiul nostru - socotesc că ar fi frumos, ca voi, o seamă de prizonieri
de acolo să adresaţ i şi voi Ministrului de război român, o cerere în care
să-1 rugaţi să vă aducă in ţară şi să vă puie la treabă ".
8 Arh iva MuzPului Pri mei Şcoli Româneşti, Fond Pompiliu N i stor, doc. 1460.
Idem, doc. nr. 1459.
J O l d c m , cioc. nr. 1460.
I l Idern,
doc. nr. 1455.
H

12

Ibidem.
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Mei"Sul nefavorabil al războiului îl determină pe Onisifor Ghibu
să se refugieze, în to amn a anului 1 9 1 6, împreună cu familia, în Moldova,
de unde, în prima j umăt a te a lui martie 1 9 1 7, trece în Basarabia.
Corespondenţa dintre cei doi patrioţi continuă. Următoarele două
scrisori sînt redactate : în Chişinău, în d atele de 24 martie 1 9 1 7 13 şi 1 7
aprilie 1 9 1 7 14, a treia datată 3 0 apr il ie 1 9 1 815 fiind expediată din Iaş i .
Aflat la Chişinău, O. Ghibu se angaj ează imediat, alături de alţi
democraţi, într-o vastă şi însufJeţită activitate politică situată pe linia
idealur ilo r revoluţiei care se afla în prima ei fază : îndrumarea maselor
populare la lupta pentru înlăturarea numeroaselor consecinţe ale asupri
rii naţionale şi sociale, exercitate prin toate mijloacele de regimul ţarist,
abolit, pentru obţinerea autonomiei politice şi apoi, în 1 9 1 8, pentru Uni
rea cu România.
Această angajare decurgea din convi n g erea sa, că " acţiunea moldo
venească începută are sorţi de izbîndă şi eu m-am legat de această ac
ţiune cu toate puterile mele", deoarece "sunt vremuri mari acestea pen
tru toate ramurile neamului nostru şi fiecare din noi are datoria să-1
s ervească acolo unde e mai mare nevoie şi unde munca lui poate să dea
maximul de rezultate, iar printr-o norocoasă fatalitate a lucrurilor am
aj uns ca astăzi să putem servi aici, această ramură sănătoasă, dar cu
totul neglijată pînă acum " .
O. Ghibu a desfăşurat, de asemenea, în cursul anilor 1 9 1 5-1 9 1 8
o bogată activitate ştiinţiHcă ş i publicistică.
Aşa după cum avea să-1 informeze pe Pompiliu Nistor, publică în
1 9 1 6 în Editura Academiei, trei lucrări asupra literaturii didactice din
Transilvania. Aceste lucrări, alături de alte titluri : Istoria învăţămîntului
românesc, manuale de istorie şi geografie etc., reprezintă, în cadrul acti
vităţii ştiinţifice, un capitol tematic special, legat de educaţie, şcoală şi
învăţămînt.
Cel de al zecelea documentt6, parţial publicat de Ion Nicoară 1 7 în
lucrarea " Contribuţia braşovenilor la actul de la 1 decembrie 1 9 1 8 ", îl
reprezintă scrisoarea adresată în 3 iulie 1 9 1 8 de Vasile Stoica lui Victor
B ra nişte la Vladivostok . Victor Branişte, f ra te cu Val eriu Branişte,
fusese, pînă in 1 9 1 6, redactor al "Gazetei Transilvaniei" . La izbucnirea
războiului ca mulţi alţi intelectuali transilvăneni a trecut în vechea Ro
mânie, participînd la a ctivit at ea desfăşurată de "Liga culturală " .
In vara an ului 1 9 1 8 se afla în Rusia, unde, împreună cu Voicu Ni
ţescu, organizează un al doilea Corp de voluntari români la Celiabinsk.
In acest scop s-a depla sa t în Siberia, la Irkuţk. In aşteptarea vapo arelo r
engleze care urmau să-i transporte pe frontul din Franţa, Victor Br a
-

13 Idcm, doc. nr. 1876.
14

Idem, doc. nr. 1457.
Idem, cioc. nr. H53.
l6 Arhiva Muzeului Primei Şcoli Româneşti, Braşov, Fond Pompiliu Nistor,
doc. nr. 692.
17 Ion N i coară, Aspecte privind contribuţia braşovenilor la lupta pentru
desăvîrşirea unităţii naţionale a poporului român ( 191 8), în Studii şi articole de is
torie, vol. XI, Bucureşti , 1968 ; Gelu Ncamţu, Uniunea Democratică a Europri Cen
trale şi Unirea Transilva niei cu România (191 8), î n A nuarul Institutului de istoric
ş i arheologie, Cluj-Napoca, XXVI I , 1985-1986.
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nişte a primit sc riso a rea lui Vasile Stoica care îl chema la Washington
cu "incă un ofiţer pr.iceput în politi'Că ", pentru a-i folosi la organizarea
şi instruirea unităţilor de voluntari pe cale de formare. Intenţia lui Va
sile Stoica era de a chema în S.U.A. şi a'l.ţi o fiţe ri români aflaţi în Siberia,
care ar fi grăbit procesul de organizare şi pr egăti re a unităţilor volun
tarilor români din America.
Documentul conţine, de asemenea o serie de informaţii şi aprecieri
referitoare la activitatea desfăşurată de emigraţia română, în cursul ani
lor 1 9 1 7- 1 9 1 8, în difevite state ale lumii : S.U.A., Franta, Italia, pentru
mobilizarea energiilor politice, materia'le şi morale a românilor de pre
tutindeni la realizarea unităţii na ţio na le. Inştiinţîndu-1 pe Victor Branişte,
despre "Misiunea" trimisă de guvern, în Ameri·ca, în mai 1 9 1 7 - alcă
tuită din Vasile Lucaciu, Ion Moţa şi Vasile Stoica, acesta din urmă pre
ciza scopurile ei "de infol'IDare a lumii despre chestia noastră", a cercu
rilor politice şi a presei americane asupra asp i ra ţii lor naţionale ale po
porului român, de organizare a unei unităţi de voluntari români transH
văneni .
Exprimindu-şi încrederea în cîştigarea opiniei publice americane
de partea cauzei naţionale şi statale româneşti, Vasile Stoica îşi întemeia
credinţa pe faptul că " americanii sunt un popor cu mare suflet cinstit,
vor sincer să ne ajute, dar trebuie să le arătăm că avem nevoie să fim
ajutaţi şi că merităm ajutorul".
Cunoscător al acţiunilor patriotice desfăşurate d e emigratia română,
in străinătate, Vasile Stoica aprecia ca pozitivă activitatea "Comitetului
Naţional al românilor din Transilvania şi Bucovina", constituit la Paris
în primăvara an u lu i 1 9 1 8, şi informa, de asemenea, despre alegerea sa ca
.. vicepreşedinte" al Comitetului, consecinţă "a muncii ce am săvîrşit-o
în America", primind şi atribuţia de "·conducere politică şi militară a
che�tiunii ardelene în Ameri•c a".
Considednd destrămarea monarhiei Austro-Ungare ca un obiectiv,
iar lu pta românilor pentru unirea într-un singur stat naţional ca o drep
tate istorică, bine informat. Vasile Stoica, î i comunică lu i Vi ctor B ran i ş t e
despre activitatea Com i tetului de acţiune a românilor originari din Tran
silvania, Banat şi Bucovina, din Italia, care . ,lucrează admirabil ", despre
organ izarea in Italia, unde existau 1 8 mii de români, a .. armatei arde
lene", notînd că lor "li s-au mai adăugat mulţi ofiţeri români din misiu
nile care erau in străinătate" .
Dar, atenţia ş i interesul lui Vasile Stoica s e îndreaptă spre America
unde : "in scopul de a aj uta pe fraţii din Transilvania, Banat să fie uniţi
cu regatul României " se hotărăşte înfiinţarea organ izaţiei inti tulată " Liga
naţională Română" - în 5 iulie 1 9 1 8, sub conducerea sa. Liga, cu un
birou politic şi unul militar - arăta Vasile Stoica, va trebui să "mun
cească pe două direcţii : a) va da informaţii politice, b) va face o organi
zare militară, o legiune de români de aici " .
Convins d e dreptatea cauzei româneşti, pentru care lupta, Vasile
Stoica în cuvinte emoţionante îşi exprima, in incheierea scrisorii, convin

gerea împlinirii idealului

n
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Victore, şi mc1 nu murim aşa uşor. Şi să ştii că biruinţa e a noastră şi
vom ajunge zilele de fericire pe care nici nu îndrăznim să le visăm " ta.
Valoarea documentară a acestor scrisori, aflate astăzi în Arhivele
braşovene - şi care aparţin celor doi luptători naţionali Onisifor Ghibu
şi Vasile Stoica, adresate braşoveni'lor Pompiliu Nistor şi Victor Bra
nişte, decurge din faptul că ele punctează momente ale luptei pentru
acea clipă unică de înălţare şi devenire a neamului Unirea cea Mare,
pentru care au miilitat şi luptat. Documentele ne prezintă climatul poii
tic, activitatea care a cuprins întreaga suflare românească din ţară şi de
peste hotare, pentru realizarea operei de voinţă, de simţire şi trăire a
unui întreg neam, făurirea Marei Uniri.
Visul care se va implini în 1 9 1 8, la care şi-au adus o contribuţie de
seamă reprezentanţii generaţiei Marii Uniri - Onisif.or Ghibu şi Vasile
Stoica, izvora, aşa după cum se va remarca în primul forum parlamen
tar al României Mari din "dorul unităţii naţionale rămas viu din rîndul
de oameni în rînd de oameni şi conştiinţa că unitatea neamului nu este
un vis deşert, că ea este cu putinţă şi a dat forţe de rezistenţă şi nădejde
celor copleşi ţi de jugul străin şi a dat avint gîndirii pol itice a marilor
dascăli ai neamului".

1 8 I n fiintarea unei legiuni formată numai din voluntari români nu s-a putut
realiza, aceştia fiind incluşi în unităţile armatei S.U.A. (vezi şi Ştefan Pascu, Fău
rirea Statului Naţional Un itar Român, Editura Academiei Republicii Socialiste Ro
mânia, Bucureşti, 1983, p. 422).
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ANEXA 1

Bucur�i, 19.VII.l915
Dragă prietene,

Deja de mai multe ori am vrut să-ţi scriu, dar abia acum reuşesc acest lucru.
Di:l noiembrie mă aflu in Bucureşti cu întreaga familie şi nu ştiu cind voi putea
revedea Sibiul. Sîntem aici o întreagă mulţime de ,.refugiaţi" care aşteaptă "marea
oră". Din martie scoatem "Tribuna" săptămînal, iar de 5 săptămîni avem la ,.Epoca"
o rubrică permanentă pe prima pagină sub titlul ,.Ardealul vorbeşte".
Lucrăm cu toţii atît cit sînrtem în stare dar, Dzeu ştie cu ce rezultate. Am
scris şi o carte despre şcoala românească in Ardeal, care va apare in curînd şi în
limba germană. lţi trimit şi ţie u:1 exemplar cu speranţa că il vei primi.
In ultima vreme Tăslăuanu a scos o carte de 350 de pagini, sub titlul "Trei
luni pe cimpul de răboi" şi care s-a epuizat în foarte scurtă vreme (6.000 ex.). Acum
apare deja ediţi-a a doua.
Sînt şi alte scrieri care tratează chestiunea transilvăneană , dar dacă chestiu
nea însăşi va căpăta cea mai mică rezolvare nu ştie nici un suflet.
Aici este pentru mome:1t linişte. Aproape nimic nu se mişcă. Presa însăşi
lasă întrucîtva de dorit.
Vom încPrca să trimitem şi "Tribuna"·, poate ajunge şi ea.
Acum citeva zile am primit aici o scrisoare de la fratele Virgil. El a fost
în concediu la mama sa ; astăzi a sosit un plic ... de la Lemberg şi tot astăzi a
venit o scrisoare de la Rafiroiu care îţi trimite fotografia alăturată ; îţi va face
desigur o bucuriP.
Te rog scrie-ne cum îţi mergP, dacă e posibil scrie în detaliu.
Multe salutări de la soţia mea şi de la toţi prietenii care îţi doresc toate
cele bune.
Te rog salută din partea noastră pe toţi prietenii şi cunoscuţii de acolo.
Sî:1teţi probabil o foarte numeroasă colonie românească şi sperăm că acolo nu
simţiţi că veţi rămîne mereu acolo.
Al tău prieten,
o. Ghibu
Str. Clucerului 36

•

ANEXA II

Bucureşti, 29.XI. 1915 ( 12.XII.n.)
Str. Profetului 6
Iubite Pompi,

Am primit ambele tale scrisori, CP e drept cu grave leziuni din partea cen
zurei. Din prima scrisoare mi-a sosit abia a treia parte, restul a fost tăiat cu
foarfecele la Odesa. Dar, în sfîrşit, şi aşa mi-au făcut o mare plăcere, căci mi-a
duceau ştii"i despre tine. Auzisem intr-un rînei că ai fost bolnav de tifos· şi-ţi
duceam grija. Aşa că înţelegi bucuria :1oastră a tuturora, cîne\ am aflat că eşti în
viaţă şi eşti sănătos şi încă şi vesel.
Noi, pe aici cu sănătatea am duce-o destul de binP, toţi, dar cu veselia ne
i:"ttîl nim mai rar. Viaţa sufletească pe care o ducem e deprimantă. Avem dese mo
mente de totală decepţie şi de regrete de a fi plecat de-acasă ...
Totuş neputind face altceva, aşteptăm înainte, doară, doară se va ivi totuş
minune>a.
doc. 1462, org. lb. germană,
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Am luat şi luăm şi noi parte la viaţa de aici, fiecare in felul său. Eu, Ghiţă
şi Bucşa;1 scoatem "Tribuna" odată pe săptămînă. (Ţi-o trimitem şi ţie, dar nu
ştiu dacă-ţi vine ; te rog scrie-mi). Goga şi Lucaci iau parte activă pe la intrunirile
mari, acum chiar candidează chiar la deputăţie cu program naţional-iredentist.
In curînd va fi alegerea la Galaţi şi la Caracal, şi poate că vor reuşi. Goga şi-a
strîns în volum articolele şi cuvîntările. Ţi-1 trimit şi ţie volumul acum, dar cine
ştie dacă o să-1 primiţi. Iţi trimit totodată şi o carte de ale mele ("Şcoala româ
nească din Transilvania", pe care ţi-am mai trimi-sa odată - şi "Viaţa şi orga;'li
zaţia bisericească
şi şcolară in Transilvania"). Aş dori mult ca ele să ajungă
in mina ta şi mai ales cartea lui Goga .,Strigăte in pustiu", care-ţi va spune multe,
multe pe care eu aici nu ţi le pot scrie.
Prin Transilvania e rău. Au cules tot ce se mai putea. Acum se fac recru
tările de la 50-55 ani, pentru servicii auxiliare. In săptămînile trecute au fost
deţinuţi o mulţime de preoţi şi alţi intelectuali, care sînt la inchisoare.
Despre unii se zice că ar fi spinzuraţi. O sărăcie, o jale, o pustietate in
grozitoare.
Nu ştiu ce-om mai găsi pe acasă cînd ne vom întoarce, dacă ne vom mai
putea intoarce.
Bărbaţii noştri deacolo şi-au suspendat orice activitate politică - Unii (Vaida
ş i Aurel Popovici) sunt în exil, în Elveţia, urmăriţi de leul de la Geszt, fiindcă in
capitala împărăţiei germane au tratat cu oamenii mari de colo chestiunea Transil
va;'liei. Maniu e tunariu Ia Şura mică. Aşa că pomparburi nu sunt. Doar Mihali
ce se mai învîrte. La deschiderea Camerei a spus citeva cuvinte care n-au fost
rele. Incolo n ici o altă activitate decît pentru patrie. Tot, tot.
Mă întrebi de Geni Goga. El a fost la Tomsk, de unde s-a întors acum vre-o
patru săptămîni cu L. Gabor, care a fost candidat la advocat la Bucşan. Acum
pregăteşte de tipar o carte despre cite a văzut şi pătimit într-un an de război şi de
captivitate. Tu n-ai putea să ne faci o surpriză?
Am uitat să-ţi scriu despre moartea directorului Oniţiu, întîmplată acum 6
săptămîni. Grozav!
Noul director e I. Blaga. Cît de des la forfecat Moartea in anul din urmă
gimnaziul din Braşov. Şi de ar fi măcar cu atît.
Inchei. tri miţindu-ţi multf' salutări di:1 partea nevPstC'i melf' şi a tuturor
prietenilor şi cunoscuţilor de a ici şi rugîndu-te să-mi scrii cît mai des şi cit mai
mult. Dacă cumva nu vei primi cărţile trimise, să ştii că Goga ţi-a dedicat cartea
.,db exilul nostru de aici". Dacă o primeşti, scrie-mi mai pe larg impresia ce
ţi-a lăsat-o. Cu drag al tău,
·

•

Ghibu

ANEXA 1II

Bucureşti, 17. 1 I I . l916
Iubite Pompi,

Am pri mit toate tr<'i scrisorill' talf', dimprPună cu cPa menită pC'ntru publi
care a şi apărut in .,Tribuna", fiind remarC'ată Rpoi şi de altp ziare. Nu
.ştiu .dacă .,Tribuna" îţi vine cel puţin acum. La Novonicolacvsk ţi se trimitea
regulat. După primirea scrisorilor tale d i n Biisk, am dat ordb să ţi se schimbe
adresa. Dacă totuşi nu-ţi vine, vina nu ştiu a cui poate fi . Eu ţi-am trimis şi jur
nale, acum în urmă, ca imprimate. Nu ştiu dacă le-ai primit cel puţin pe acestea
el i n urmă.
Mă intrebi Cf'-a fă('Ut GPni, Goga, Gabor şi Popa-Radu de-au scăpat? Dacă
vrPi fă şi tu ca e i : adrPsPază-te consulului Diamandv
· cu o cerere în care să-i
spui cinP pşti, că eşti prieten cu Goga şi cu ceilalţi refugiaţi din Ţară, şi, dacă
vei stărui cred că vei izbuti.
('itate,

Arhiva Muzeului Primei Şcoli Româneşti, Braşov, Fond Pompiliu Nistor,
doc. 1456.
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Ţi-am mai sens m acest sens şi acum vre-o 5 săptămîni, dimpreună cu Ghiţă
şi cu Bucşan, dar nu ştiu dacă vei fi primit scrisoarea, care-ţi era adresată la
Novon icolaevsk.
Mă întrebi dacă eu sunt o Borcia? O nu, doamne fereşte ; e un consătean
de-al meu, învăţător refugiat şi el. E la administraţia "Neamului românesc" şi
scrie şi el din cind in cind cum poate. Eu nu scriu decit la "Tribuna" şi la reviste
pedagogice. In timpul din urmă am lucrat la un studiu mai intins asupra lite
raturii didactice din Transilvania, care o să apară peste vre-o 2-3 săptămlni in
Editura Academiei. Dacă aş şti că nu se prăpădeşte pe poştă ţi l-aş trimite şi ţie.
Poate că ar vea efect bun in contra insomniei...
Noi pe aici o ducem greu sufleteşte, după cum cred că-ţi închipuieşti şi tu.
Afară de o speranţă vagă de tot, nici o perspectivă. Lumea s-a obişnuit cu
speranţa in pleaşcă, dar numai Dumnezeu ştie ce se va alege pînă la sfîrşit din
toată harababura asta mondială. Totuş politica ţării cred că e indrumată spre
bine, in teorie. Dar să vedem cind s-o face trecerea la practică. Acest "cind" poate
să mai intirzie mult. Deocamdată nu există nimic care l-ar accelera, decit poate
mult aşteptata ofensivă generală de primăvară! ...
Imi scrii că ai îmbătrînit stind degeaba prin cele pustietăţi ale Asiei. Mîn
gîie-te însă că nu eşti singurul care ai dreptul de a te plinge astfel. Sunteţi acolo
· zeci de mii de Români care aveţi aceeaşi soartă tristă. Şi, crede-mă că nici noi
aici nu suntem mai de invidiat. Uneori mă gindesc că mi-ar fi şi mie mai bine
acolo în Siberia, unde durerile sufleteşti, oricit ar fi de grozave, totuşi nu pot fi
uneori atît de mari ca cele pe care le îndurăm noi aici. Voi aveţi un ideal, pe
care n imic nu l-a putut pîngări. Idealul nostru însă e mai pălit, din cauză că cei
care ar fi fost să-1 cultive şi să-1 îngrijească adeseori 1-au pîngărit ei. Viaţa noastră
aici e o perpetuă suferinţă, din care numai Moartea ne mai poate izbăvi.
Dacă Romania nu va face acum războiu, va fi vai de noi toţi, şi de ea tot
aşa. Fără o purificare radicală pe care numai războiul o poate duce, cu cit că
România e condamnată la moarte. Adeseori am impresia că noi suntem cel mai
nenorocit neam, mai nenorocit decit Polonii şi Armenii şi de cit oricare alte nea
muri din Europa. Dacă nici după războiul acesta nu va ieşi altceva din noi, apoi
nu va mai eşi niciodată nimic. Nu sunt pesimişti? Aceasta e realitatea. Totuşi mai
cred intr-o inviere, pe care, dacă şi o merităm pentru calităţile noastre, o meri
tăm pentru suferinţele milenare ale bietului popor român de pretutindenea, care a
fost exploatat de o mînă de oameni de toate limbile, inclusiv cea românească.
In curind o să-ţi mai scriu. Pînă atunci primeşte de la noi toţi prieteneşti
îmbrăţişări. Dumnezeu să ne ajute să ne mai revedem, al tău
Ghibu
Cine sunt învăţătorii de care imi scrii. Mult aş dori să am cîteva rinduri
de la ei. Te rog spune-le salutări din parte-mi.
Ghibu

ANEXA IV

Bucureşti, 29.IV.l916
Iubite Pompi,

ln urma telegramei tale, am vorbit cu Goga, care s-a adresat secretarului
legaţiei ruseşti. Acesta, in urma detaliilor spuse de Goga, a promis că va face
paşii necesari ca să fii pus In libertate. Mă bucur foarte mult că te-ai hotărît să
faci acest pas hotărîtor pentru tine. Poate că Dumnezeu ne va avea de grijă tuturor
ca să ne intoarcem după un timp oarecare, pe la vetrele noastre.
Arhiva Muzeului Primei Şcoli Româneşti, Braşov, Fond Pompiliu Nistor,

doc. 1460.
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Zilele acestea am primit şi scrisoarea ta cea românească, cu articolul care
apare în cel mai apropiat nr. al "Tribunei".
Văd din ea că mi-ai scris nu de mult şi o scrisoare franţuzească, pe care
însă n-am primit-o.
Rindurile din ultima mea scrisoare te-au pus pe gînduri. Bine ar fi să fiu
eu gre�it. şi să dea Dzeu să fiu ! Dar pentru moment crede-mă, e greu să judeci
a ltfel.
Chestiunea cea mare a ajuns la un punct mort.
E un întuneric absolut cel puţin în opinia publică şi nimeni nu se mai
mhcă dPoarece nu se ştie ce acopere acest strat gros de beznă. Poate că o să fie
bine, dar acest bine m i se pare că e mai problematic cu mult decit inainte. Vina
nu e, desigur, numai aici în ţară. Vezi bine că puterile către care merg simpatiile
noastre se laudă de atîta vreme că vor face. Cuvintele lor inspiră un optimism,
clar i sprăvile nu sunt nici pe departe în coglăsuire cu vorbele. Cind această stare
generală se va schimba precis voi fi şi eu mai optimist. Binenţeles speranţă mai
am încă, dar pare că totuş incercarea şi ispitirea noastră e prea îndelungată ...
Da1·, în sfîrşit, destinul e mai mare decît fiecare din noi şi decit toţi la
un loc.
E l te va aduce cred şi pe tine in mijlocul nostru...
Mă mir că nici acum nu primeşti "Tribuna" deşi ţi se trimite consecvent
de un an de zilt>. Ţi-am trimis şi gazete, te-am abonat pe numele tău şi la "Liber
tatPa" lui Moţa. lţi mai trimit şi acum Gazeta, doar, doar le vei primi.
Noi suntem, trupeşte, destul de bine.
Altfel, îţi poţi închipui şi tu. Eu lucrez toată vremea, pentru a uita de si
tuaţia asta grozavă pe care nu-mi stă în putere s-o schi mb. Tocmai acum am pu
blicat în Editura Academiei trei l ucrări asupra literaturii d idactice din Transil
vania. Munca aceasta imi e unica satisfacţie, afară de cea pe care mi-o oferă cei
doi copii şi peste tot viaţa familiară. Viaţa politică m-ar omori dacă nu m-aş
apăra în forma aceasta de nimicnicia ei. Nu-i de ajuns numai cu păoatele de aici,
se mai adaugă şi păcatele n oastre.
Niţescu cu cîţiva amici de-ai lui scoate de vre-o trei luni incoace şi el o
gazetă "Români a Mare" iar V.E. Moldovan (V. Brumaru), după ce s-a vîndut nem
ţilor a publicat acum o broşură scandaloasă impotriva lui Goga, Tăslăuanu, Buc
şan, Osvadă şi Şchiopu.
A mini crudimin i !
Ş i acum să n e vedem in curînd cu bine!
Cînd vei sosi vino d irect la mine
Al tău cu drag,
Gh ibu

ANEXA V

Bucureşti, 22.XV1.1917
Iubite Pompi,

N-am mai primit mc1 un semn de la tine, de mult. Ce mai faci? Sau poate
că eşti chiar pe drum ? Zilele trecute a foSit pe aici Vecerdea, care-mi spunea că
părerea celor de acasă e să nu vii deocamdată, ptnă ce nu va intra România în
mult aşteptata acţiune. Ştii că şi părerea mea e tot asta. Şi a lui Ghiţă, care stă
la m ine in gazdă. Să sperăm că ne apropiem cu paşi tot mai repezi de momentul
pe care toată suflarea românească il aşteaptă de doi ani. Atunci, sper să fiţi
mobilizaţi şi voi cu toţii pentru a doua oară.
Pe aici, situaţia morală e acum mai bună ca înainte.
Brussilof a trezit speranţe mari. Dacă ele şi de data aceasta se vor prăArhiva Muzeului Primei Şcoli Româneşti, Braşov, Fond Pomplliu Nistor,
doc. 1459.
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buşi va fi greu să, ne mai reculegem sufleteşte. Dar se pare că, in sfirşit, totuşi
va trebui să fie ingenunchiată trufia teutono-turană şi să ne vedem pe calea rea
l izării aspiraţiuni lor noastre.
Noi o ducem tot in aceleaşi cond iţii pe care le ştii. Ducşan e mai necăjit
căci i i e bolnavă nevasta de vreo două luni . E intr-un sanator. Se pare că acum
e ceva mai bim•. Ghiţă urmează Jitere!e. Acuma e tocmai in toiul examenelor...
Eu am mai scos n işte cărţi, de trecere de vreme "Tribuna", pe care cred
că cel puţin acum o primeşti, a implinit un an şi jumătate de viaţă.
La toamnă sperăm să o punem pe baze mai solide.
Poate că pînă atunci eşti şi tu aici.
Dacă nu vii, trimite-mi cel puţin fotografia pe care de mult m1-a1 promis-o.
In dorinţa de a primi cît mai curînd ştiri de la tine, te salut cu toată
dragostea. Al tău, Ghibu.
Nevastă-mea îţi trimite multe compli mente şi urări de bine.
A N EXA VI

Onisifor Ghibu către

Pompiliu Nistor, medic, prizonier de guere

Biisk, Siberia
10 septembrie 1916
Sunt mai bine de trei luni de zile, de cînd n-am mai primit nici o veste de
la tine. Credeam că te vei fi mutat din Biisk: sau te vei fi prăpădit (?) cind dalal
tăieri la cl'nzura militară dădui peste cartea poştală pe care i-ai scris-o mamei
tale la Zărneşti. Astfel te-am regăsit, ceea ce mă bucură mult.
Aşa dară, ceasul Cf'l mare a sosit !
Cred că lucrurile o să înceapă binişor şi o să se termine cu bine.
Pentru prestigiul n ostru socotesc că ar fi frumos ca voi, o seamă de prizo
men de acolo să adresaţi şi ministrului de război român o cerere, In care să-1
rugaţi să vă aducă in ţară şi să vă puie la treabă.
Noi am făcut de aici paşi şi pentru voi şi pentru noi, dar pină acum chestiu
nea nu e lncă rezolvată. Ducşan e la cartierul armatei 1, unde-i poţi scrie; Ghiţă
e la cartierul diviziei a 4-a, ambii sunt i nterpreti cu gradul de sublocotenenţi. Ai
noştri cei mai mulţi sunt încă tot pe aici in aşteptare.
Zicîndu-ţi acum un călduros la revedere te aştept cu drag. Vecerda e prefect
de poliţie la Braşov ; primar e Dr. Baiulescu. Profesorii din Braşov au rămas
aproape toţi acolo.
Ghibu

ANEXA VII

Odessa, 24.111.1917
Dragă Pompi,

Sunt de cîteva zile in Odesa, de unde plec miine la Chişinău unde m-am
stabilit de vre-o două săptămlni cu familia. Aici se Incepe o mare acţiune moldo
venească, ale cărei sorţi de izbîndă am multă nădejde. Eu m-am legat de această
acţiune cu toate puterile mele şi m-am gindit că ar trebui să faci şi tu tot posibilul
ca să te rupi de acolo şi să vii la Ch., pentru a lucra împreună la "Cuvintul

Arhiva Muzeului Primei Şcoli Româneşti, Braşov, Fond Pompiliu Nistor,
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moldovenesc" şi afară de el. Sunt vremuri mari acestea pentru toate ramurile
neamului nostru şi fiecare din noi are datoria să-1 servească acolo unde e mai
mare nPvoia �i unde munca lui poate s[t dea maximul de rezultate. Printr-o noro
coasă fatalitate a lucrurilor am ajuns ca astăzi să putem servi această ramură de
a ici, ramură sănătoasă, dar cu totul neglijată pînă acum. Mă gîndesc să-l aduc
şi pe Ghiţă aici şi ii scriu şi lui tocmai acum in acest sens. Dacă am putea fi noi
trei inşi pe lîngă gruparea de aici, cred că am putea lucra cu folos. Providen
ţialul boier basarabean care a ajutat timp de cîţiva ani şcolile de la noi e in
fruntea mişcării pe care o sprijină din toate puterile sufletului său şi a pungii
sale, aşa că şansele unei izbînzi sunt mai asigurate de cite ori şi cind.
Te rog deci fă tot posibilul şi pe orice cale vino la Chişinău. Dacă crezi
că am putea face noi, de acolo, ceva pentru tine, scrie-mi şi arată-ne chipul, ca
să încercăm noi. Dar ar fi mai bine dacă ai da tu o... lovitură de stat şi te-ai
prezenta intr-o bună dimineaţă personal la Chi.
Cu ce să trăieşti, o să se găsească aici, la nevoie.
ln tot cazul pune-mă cit mai curind in curent cu planurile tale.
Al tău cu toată dragostea,
Ghibu
Chişinău Iukovskasa 15, "Cuvî:1t moldovenesc"

ANEXA VJIJ

Chi�inău, 17.IV.l917
Iubite Pompi,

Nu ştiu dacă ai primit sau nu două scrisori de la mine in timpul din urmă.
lm ambele îţi scriu să faci tot ce-ţi stă in putinţă şi să vii la Chişinău, unde
s-a început o frumoasă acţiune moldovenească la care îi fi şi tu de mare folos.
Văd acum din telegrama ta că îţi e i mposibil să vii, ceea ce regret foarte mult.
Aş dori acum să ştii CP te face să mă chemi acolo l a tim•? Te rog sii-mi
scrii şi să mă lămureşti.
Eu aş veni bucuros pînă acolo, dar vezi e departe, drumul lung şi greu
�i costisitor. Apoi sunt şi foarte ocupat aici toată vremea acum şi cu anevoie
m-aş putea rupe pe 8-10 zile, cît mi-ar trebui neapărat.
Te rog să-mi scri i numaidecit motivul ca să mă ştiu orienta pe deplin.
Zilele acestea va veni la noi Goga care acum e la Petrograd. Dacă cumva veţi
trece pe aici, spre România, telegrafiază-mi înainte ca să vin la gară (in caz că
nu te poţi opri o zi tu aici). Căci mi-a spus Goga cind a trecut pe aici, că e vorba
ca s-o porniţi spre ţară cu toţii.
Dacă va fi aşa vă zic: Să fie intr-un ceas bun şi Dumnezeu să vă dea
vouă norocul pe care nu 1-a dat celor din ţară !
Nu ştiu dacă pe acolo vă vin gazete româneşti. Vei fi văzînd din ele ce
jale şi ce dezastru e în ţară.
Eu mă gîndesc cu groază la ce o mai aduce şi ziua de miine şi la ce-am mai
găsi cînd, după pace, ne vom întoarce acasă?
Mă gîndesc cu îndoială şi la rolul vostru. Acum şti i dacă în împrejurările
ele acum e bun pasul pe care sunteţi hotărîţi să-1 faceţi ?
Inchei aceste rînduri i n aşteptarea scrisorii tale şi-ţi trimit din partea noas
tră a tuturor multe salutări. Al tău cu drag,
A. Ghibu
Arhiva Muzeului Primei Şcoli Româneşti, Braşov, Fond Pompiliu Nistor,
doc. 1 87 6 .
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ANEXA IX

Iaşi, 30.IV.1918
Dragă Pompi,

Dă-mi voie să-ţi scriu şi pe această cale ceea ce ţi-am spus acum două
săptămîai printr-o telegramă. Pasul pe care l-ai făcut să te ducă la fericirea pe
care o meriţi. Viaţa voastră casnică să fie un cuib de mulţumire, o insulă de feri
cire în grozava mare de nenorocire în care a ajuns deocamdată neamul n ostru.
Ştiu cit de mulţumit eşti de noua viaţă pe care ai inceput-o şi doresc ca să nu
fie niciodată mai întunecată, ci să-ţi fie pururea senină ca acum.
Se Inţelege că toate aceste urări nu se referă numai la tine, ci şi la fiinţa
de care te-ai legat pentru vecie şi de care eşti cel puţin de acum înainte, ne
despărţit.
Intilnirea voastră in împrejurări aşa de romantice aproape, m-a impresionat
adînc, şi mi-a rechemat
în minte aproape două decenii din viaţa mea. Va să
zică, v-aţi regăsit! Fiţi fericiţi pentru totdeauna !
Din pal"te-mi m-aşi bucura dacă aţi putea veni l a Chişinău, pentru c a să
trăim împreună, vremea cît va trebui să mai stăm pînă la inapoierea n oastră în
Ardeal - ceea ce şi acum mai cred că o să se intimple.
Aud că dr. Baiulescu ţi-a găsit loc la un spital. Eu am fost în timpul d in
urmă tot cam pe drumuri, încît nu m-am putut interesa precum ar fi trebuit de
dcest lucru. Sper cii in curînd ne vom intiln i dacă la noi la Chişinău nevastă-mea
se bucură, dimpreună cu mine, că veniţi şi că cercul nostru vechi de prieteni se
reface. Şi Bucşan se aşază zilele acestea aici cu familia. Numai Ghiţă l ipseşte, E
pe la Moscova, după clte se aude.
Lui Rafiroiu, dacă ţine să vie în Basarabia, te rog să-i spui ca să vie în
persoană la Chişinău pentru a se interesa de un post la ţară, căci deocamdată la
oraş nu e nici unul.
Trebuie multă alergătură pentru aceasta şi numai el o poate face. Parohii
vacante sunt cîteva şi, lucru în principiu se poate - rămîne numai de stăruit în
mod concret.
Se inţelege că, venit odată la Chişinău cu acest gînd va avea tot sprijinul
meu. Şi cu aceasta, zicîndu-ţi l a revedere in Chişinău, te rog totodată să prezinţi
doamnei Virginia respectuoase sărutări de mină d in parte-mi, al tău vechi prieten,
Ghibu

ANEXA X

Washington, 3 iulie 1918
Dragă Vtctore,

Am citit scrisoarea pe care ai trimis-o lui Teofil din Vladivostok şi indată
am înţeles cum aţi ajuns acolo. Ne-am hotărît indată să vă trimitem tot ajutorul
posibil ca să puteţi veni cit mai grabnic aicea ' unde mai ales acum avem nevoie
de toate puterile noastre.
Un prieten al meu, american, îndată ce a auzit de la mine cine sunteţi,
mi-a pus imediat la dispoziţie 600 dolari ca să vie doi dintre voi aici. Din banii
aceştia îţi trimit 300 în plicul acesta. Nu lndrăznesc să-i pun toţi să nu se piardă
. Dacă va fi să se piardă, numai jumătate.· Deci Indată ce primeşti banii, ia
cu tine un camarad, bun ofiţer şi bun şi in cele politice şi pleacă încoace. Dacă
ajunge-ţi la San Francisco, telegrafiază-mi să-ţi trimit şi restul de 300 dolari ca
Arhiva Muzeului Primei Şcoli RomAneşti, Braşov, Fond Pompiliu Nistor,
doc. 1453.
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să aveţi să veniţi pînă la Clevland, iar de acolo la Washington. Dacă cumva nu
vă ajung pînă la San Francisco, telegrafiază-mi din Tokyo, căci la Tokyo pot
trimite bani şi telegrafic.
Şi acum îndrumări :
In Tokyo veţi găsi români, care să vă călăuzească. Dacă nu, trageţi la
Tsukigi-Seyoken Hotel, care nu e tocmai scump. Ajunşi in San Francisco mergeţi
la Palace Hotel sau Saint Francisc Hotel şi de aici îmi telegrafiaţi mie.
Bilete de tren vă procură oficiul hotelului, cu nici un adaos la preţ. In
Chicago însă va trebui să schimbaţi trenul, poate chiar să treci la altă gară. Inte
resaţi-vă la conductorul t.renului.
Ceea ce v-aş ruga, dragă Victore, e să nu vă opriţi în drum decît la San
Francisco, unde să vedeţi parcul, p ortul şi galeria de artă.
Să veniţi direct şi cît mai repede, căci vom avea mare nevoie de munca
voastră. Şi aşa celelalte oraşe le veţi vedea in drumurile pe care le vom
face
împreună.
Pe drum, pe vapor, scrie cele ce-ai văzut in Rusia şi în Austria, căci ajuns
aici, găsim traducător şi le publică cu mare grabă orice editor sau orice revistă.
Americanii sunt un popor cu mare suflet cinstit.
Vor sincer să ne ajute, dar trebuie să le arătăm că avem nevoie să fim ajutaţi
şi că merităm ajutorul.
Să te informez acum despre altele, ca să fii orientat cîtuşi de puţin, de cele
ce se fac şi se pot face.
Sunt aici de un an şi am căutat să aduc toate serviciile posibile, mai ales
in ce priveşte informarea lumii despre ches.tia noastră. Am izbutit binişor.
Cind a venit legaţia, cu Dr. Angelescu ca min istru, am fost ataşat la legaţie
şi am continuat munca.
După Incheierea păcii Dr. Angelescu a demisionat şi a plecat in Franţa să
se întoarcă acasă. Propaeanda ar fi trebuit întreruptă ...
Ardelenii încă nicăieri n-au acceptat pacea. In Paris s-n format acum un
Consiliu Naţional al Trensilvaniei şi Bucovinei, recunoscut de Aliaţi ca guvernul
nostru provizoriu. Tocmai eri am primit cablogramă despre toate. Eu am fost
proclamat vtce-preşedinte, avind in vepere munca ce am săvîrşit-o in America şi
am fost însărcinat cu conducerea politică şi militară a chestiunii ardelene in
America.
Consiliul lucrează admirabiJ. in Italia şi Franţa. In Italia foştii prizonieri au
fost organizaţi ca armată ardeleană şi recunoscută ca atare de Aliaţi care astfel
îşi iau angajamentul că vor dezrobi Ardealul şi celelalte ţinuturi româneşti. Sunt
18 mii cu 134 ofiţeri. Şi s-au mai adăugat însă mulţi ofiţeri români din misiunile
care erau in străinătate. Generalul Iliescu şi-a dat demisia din Armata Regatului
şi probabil are să ia comand a armatei noastre transilvănene, care se va lupta sub
propriul nostru steag.
N-am murit, dragă Victore şi nu mw-im aşa uşori Şi să ştii că biruinţa
e a noastră şi vom ajunge zilele de fericire pe care nu îndrăznim nici să le visăm.
In America, in 5 iulie, deci poimiine, vom întemeia o "Ligă Naţională" su
pusă Consiliului din Paris, cuprinzînd pe toţi românii din A merica care erau cam
dezbinaţi de nenorociţii de intelectuali şi confesionaliştii naufragiaţi aici. Are să
fie o organizaţie puternică chiar şi cu resurse materiale bunişoare. Această Ligă
va susţine aici in Washington biroul politic şi militar al Consilului Naţional din
Paris pentru A merica.
Biroul care va fi sub conducerea mea, va munci în două direcţii : a) va da
informaţii politice şi b) va face o organizare militară a Legiunii de români de
aici, care va fi transportată în Europa alături de cele cinci regimente din Italia
şi Franţa.
Acum înţelegi de ce te rog să vii repede. Sint singur şi nu biruiesc. Inte
lectualii de aici, cu excepţia a doi inşi care stau departe de Washington, nu se
pricep la problema noastră politică. Şi nu vreau să iau pe nimeni in biroul acesta
dintTe cîrpaci. Pînă la sosirea voastră voi lucra singur. Indată ce vii tu, împărţim
lucrul : noi doi vom vedea de partea politică şi de propagandă, iar camaradul ofiţer
va ţine seama, mai ales, de partea militară. Grăbiţi deci să putem face cît de mult,
căci alţii prea ne-au luat inainte. Deocamdată veniţi voi doi şi vom aduce in
curind şi pe ceilalţi. Cred că peste citeva zile vre-o două săptămîni voi putea co
lecta şi pentru ei şi să-i aducem.

CORESPONDENŢA O. GHIBU, P. NlSTOR, V. STOICA, V. BR�ŞTE

211

Pîaă la sosirea lor poate vom avea vre-o citeva companii recrutate, încît î i
punem dea dreptul î n tabără s ă facă instrucţia noi lor noştri ostaşi. D e viaţă să
n-aveţi teamă ! O scoatem noi la capăt. Ba o să şi cîntăm ca pe vremuri. Vă îm
brăţişez pe toţi cu dragoste.
Vasile Stoica

P.S. Am demi sionat de la legaţie dar imi poţi telegrafia tot acolo, sau la adresa
locuinţei mele:

Arhlva

do<:. 692.

1737-Hl-Street Washington.

Muzeului Primei Şcoli

Romlneşti,

Braşov, Fond

Pomplli u Nistor,

LES INTELECTUELS DE LA TRANSYLVANIE,
DANS LA LUTTE POUR LA REALISATION
DE L'ETAT NATIONAL UNITAIR ROUMAIN.
LA CORRESPONDENCE D'ONISIFOR GHIBU
ADRES2E A DR. POMPILIU NISTOR ET CELLE DE
VASILE STOICA A VICTOR BRANIŞTE
RESUMt:

Nous presentons 10 (dix) lettres innedrtes d'Onisifor Ghibu adressees

a Dr. Pompiiiu Nistor et celles de Vasile Stoica adressees a Victor Bra
nişte pendant les annees 1 9 1 6- 1 9 1 8.
Cette correspondence montre l'apport des intelectuels de Transyl
vanie aux action qui ont conduit a la fin a realiser l'Union des tous
les Roumains : mars-avril, n ovembre-1 Decembre 1 9 1 8 .

CONSTITUIREA ŞI ACTIVITATEA CONSILDLOR
(SFATURILOR) ŞI A GARZILOR NAŢIONALE
ROMANE DIN ACTUALUL JUDEŢ BRAŞOV*
(1918-1919)
de LUANA POPA

"Revoluţia a -invins. S-a constituit Consiliul Naţional Român " anunţa cu majuscule manifestul publicat de " Adevărul" la 2 1 octombrie/
3 noiembrie 1 9 1 8.
Crearea Consiliului Naţiona:1 Român Central a fost semnalul de
clanşării unei vaste mişcări de organizare a româniloc din Transilvania,
Banat, Crişana şi MaraJlll ureş. Intr-o perioadă scurtă de timp, specifică
procesului revoluţionar, pînă la sfîrşitul lunii noiembrie, aproape toţi
românii transilvăneni, indiferent de apaxtenenţa politică sau sta·re so
cială, erau organizaţi şi cuprinşi în consilii (sfaturi) şi gărzi naţionale,
j udeţene, cercuale şi comunale. Aceste organisme alese în mod demo
cratic, s-au înstăi»nit asupra puterii 1oca:le, inlocuind instituţiile vechi,
aflate în sluj ba intereselor străine poporului.
Inceputul 1-a făcut Aradul. I-au urmat Alba Iulia, Clujul, Tirgu
Mureş, Sibiu, localităţi unde la 2 noiembrie 1 9 1 8 s-<au format in cadrul
adunărilor populare, consiliile şi gărzile naţionalei. In acelaşi timp, bra
şovenii, la chemarea Comitetului de iniţiativă format in ultimele zile ale
lui octombrie, s-au întrunit în casele parohi:ale ale bisericii Sf. Nicolae
din Schei2• Adun3:rea naţională a românilor ca:re a avut loc cu acest pri
lej a fost cadrul constituirii Sfatu'lui Naţional Român din Ţara Birsei,
compus din 35 de membrii, avind in frunte un Comitet Executiv alcătuit
din 12 fruntaşi naţionali, lor adăugîndu-li-se 23 de reprezentanţi ai co
munelor din Ţara Bîrsei. Ales pe baza principiului " exercitării dreptului
Configuraţia <Jctualului judeţ Braşov nu corespunde celei din anul 1918,
cînd judeţul, ca U;J.itatc admi n i strativă, cuprindea Ţara Bîrsei pină la Rîşnov şi o
parte d in actualul judC'ţ Covasna. Judeţul Făgăraş (care astăzi este inclus în ju
deţul Braşov) cupri n dea Ţara Oltului şi comunele din zona Zărneşti-Polana Mă
rul ui-Bran, iar zona RupPa (plasa) era arondată administrativ judeţului Tirnava
•

Mari".

l Vezi Ştefan P a s c u Făurirca statului naţional unitar român, Editura Aca
demiei Române, Bucureşti, HJBJ, voi. I I, p : 94-96.
2 .,Glasul Ardealului", ·!; nr, �; 9 no i emb ri e 1918.
,
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nostru de liberă dispunere"3, forul conducător al locuitorilor din Ţara
Birsei a lansat in primul număr al organului său de presă, "Glasul Ar
dealului3a (apărut intre 9 noiembrie 1 9 1 8 şi 1 2 ianuarie 1 9 1 9) o mobili
zatoare chemare la organizare, la luptă : " Români din toate unghiurile
ţării ! Organizaţi-vă ! Faceţi să răsune glasul vostru dintr-un colţ in ce
lălalt al lumii, in cinstea şi mindria neamului nostru intreg" - indemna
apelul din 9 noiembrie. In continuare se sublinia necesitatea ca in fiecare
cerc să fie ales sfat naţional care "să fie mijloc de înţelegere intre par
tidul naţional român şi popor, ca atunci oind. ni se va cere, fie şi miine,
ca un singur om să se ridice toată suflarea românească intru procla
marea drepturilor sale" .

D e l a inceput, Sfatul Naţional Român din Ţara Birsei s-a preocupat
de crearea atit a sfaturilor, cît şi a gărzilor naţionale, formaţiuni mili
tare româneşti aflate, la fel ca şi consiliile sau sfaturile naţionale sub
autoritatea Consiliului Naţional Român Central. Astfel , la 1 0 noiembrie
19 1 8, in cadrul intNniorii tuturor ofiţerilor români aflaţi in acel moment
in Braşov cu cel . 1 2 membri ai Comitetului Executiv al Sfatului Naţio
nal Român s-a format Consiliul Militar Român Judeţean. Acesta şi-a
propus ca scop imediat organizarea gărzilor naţionale "in toate comunele
cu majoritate sau cu minoritate considerabilă româ;n ească " . Compus din
1 1 membri4, avea in frunte un stat major format din comandant, adju
tant şi secretar, cancelaria sau sediul, comanda, aflindu-se in clădirea
Internatului Şcoalelor medii român·eşti5, str. Prundu1ui nr. 39 (azi, str.
1 3 Decembrie nr. 45). Organizarea braşovenilor a fost confirmată prin
Ordinul de zi nr. 3 al Comandei supreme a Găorzilor Naţionale Române
din Ungaria şi Transilvania, comandant al gărzilor naţionale române din
Ţara Birsei fiind numit căpit8Jll ul Aurel Ciortea, iar adjunct căpitanul
Iancu Munteanu6. Reintoarcerea in 19 decembrie a profesorului Aurel
Ciortea la catedră (Şcoalele Centrale Române) a insemnat preluarea co
mandei gărzilor din Ţara Birsei de către căpitanul Iancu Munteanu, care,
la rîndu-i, a predat-o in 12 ianuarie 1 9 1 9 loc oten entului BUICşa7.
In vederea reall.izării unei structuri orga:nimtorice unitare a tutu

ror acestor formaţiuni înarmate ale populaţiei româneşti din Ţara Birsei,
conformă şi cu Statutul gărzilor naţionale, aprobat şi publicat de Coni3 Mircea
Gh er ma n , Ovidiu Dante Gherman şi ILie Cristea redactori a i
,.Glasului Ardealului", Z ir i d av a XII, 19 8 0, p. 342.
3a Membrii
r�d acţi ei şi
admi nistraţiei .p ubl i ca ţi ei erau Dr. B ac iu I oa n ,
Ciortea Aurel , Cristea Ilie, Gherman O . Dante, Slnjoan Fabi, Ţeposu Silviu, Do

gariu Romulus, Navrea Dragoş, Conform "Conspectul membrilor de redacţie
şi administraţie ai ziarului .,Glasul Adevărului" pe ntru compl etare a sa lari ul u i , � �
decembrie 1 918, Arhiva Muzeului Pr i m e i Şcoli româneşti din SchPii B ra şovului ,
document necatalogat.
4 "Glasul Ardealului", J , nr. 2, 12 noiembrie 1918. Compoz i ţ i a Cons i l i u l u i
Militar Român din Ţara Birsei era următoarea : medic-colonel D r . I u li u Mure�ianu,
căpitan : Constantin Popovici , Aurel Ciortea, Vasi le Zirnoveanu, Bujor Voina ; mP
dic local : Dr. Alex. Dobrescu; l oe<)tenent : A. Gusu, D. C ăp ăţ in ă , R. Să b ăd ea nu ,
A. Suru; sublocotenent : I oa n Baboie.
5 .,Glasul A rd ealulu i", I , nr. 8, 6/19 noiembrie 1918.
6 , . G la sul Ardealului", I , nr. 12, 11/24 noiembrie 1918.
7 "Glasul Ardealului", I , nr. 49, 30 decembrie 1918/12 ianuarie 1919.
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siliul Naţional Român Centml la 8 noi embrie�!, OonsHiul Militar Român
judeţean al cărui teritoriu de acţiune cuprindea întreg comitatul Braşov,
c omunele brănene, o parte din comunele din comitatul Făgăraş, Tohanul
Vechi şi Nou, Zărneşti, Poiana Mărului, Vulcan, H olbav, Ţinţari şi Vlă
d eni, plus o parte din ·comitatu1 Treis·caune, a trecut la organizarea în
secţii. Iniţial au fost create 4 secţii, apoi, avîndu-se în vedere complexi
tatea situaţiei şi, mai a'les, îndeplinirea soopului pentru care au fost
create aceste organe ale revoluţiei, " susţinerea ordinei, împiedicarea j a
furilor, omorurilor şi volnidilor"9, s-au organizat 9 secţii cu centrele la :
Braşov, Bran, Zărneşti, Codlea, Feldioara, Hăghig, Aita Mare, Prejmer
şi Satulungto. Pentru a c oordona procesul de organizare, veghind la
respectarea dispoziţiilor Consiliu�ui Naţi on al Român Central, a organelor
j udeţene, au fost delegaţi din partea Comandei militare din Braşov loco
tenentul R. Săbădeanu şi sublocotenentul G. Stinghe11, care, neobosiţi ,
de-a lungul lunii no iembrie s-au deplasat în ol'B.Şele şi comunele braşovene
indrumind localnicii în procesul constituirii consiliilor (sfaturHor) şi găr
zilor naţionale comunale.
Totodată, in paginile "Glasului Ardealului" au fost publicate Regu
lamentul de organizare şi funcţionare a gărzilor naţionale, comuniooteole
oficiale şi Ordinele de zi ale Comandei militare române din Braşov, docu
mente care evidenţiază astăzi amplitudinea procesului revoluţionar pe
aceste meleaguri, caracterul său democratic.
La fel ca şi in restul Transilvaniei, gardiştii îmbrăcaţi in haine ci
vile sau >nilita:re (după posibilităţi), dar avînd "brăţar tricolor la bratul
sting, cu inscripţia " Garda naţională română", au fost recrutati din rin
dul ofiţerilor, soldaţilor sau civHilor "demni de toată increderea". De
altfel reconstituirea procesului creării consiliilor (sfaturilor) şi gărzilor
nationale in sud-estul Transi1lvaniei (te11itoriul de astăzi al judeţului Bra
şov) ne prilej u i eşte evidentierea atmosferei sărbătoreşti, entuziasmului
sincer al locuitorilor, afirmarea solidarităţii acestora faţă de Consiliul
Naţional Român Central. Simultan sau in tr-o stl"insă cronologie ce evi
denţiază hotărîrea poporului român de a fi stăpîn pe soarta sa, în Ţara
Bîrsei, a Făgăraşului, în plasa Rupea au avut loc, încă din primele zile
ale lui noiembrie 1 9 1 8, adunările de constituire a n oilor organisme revo
luţionare româneşti 12.
Cu toate că, în numer.oase localităţi abia în lunile noiembrie-de
cembrie 1 9 1 8, in unele cazuri şi mai tîrziu, au revenit intelectualii români
8 G h . Unc, Augustin Dcac, 1918, gărzi/(' naţionale române din Transilvania,
E:litur-:t M i l itară, Bucureşti. 1979, p. 50.
u , . G l as u l Ardealului", I. n r. 5, 2 1 1 5 noiembrie 1 9 1 8.
1° .,Glasul A rdealului", T, nr. 12, 1 1/24 noiembrie 1918. Comandanţii se c ţ i il or
au rost: Sec ţ i a 1 B r a � ov - căp i ta nul Bujor Voi n a ; Secţia II Bran - sublocotenen
tul Ovidiu Popov ici. a po i Ioan Paş; Secţia I I I Zărne�ti - locotenentul G eor ge
Buc�a. apoi căpitan D r. l l a ri u HoadrPa ; Secţia IV Codlea - sergent G eor ge Stoian,
apoi sub l ocote:w:1t C . 1\Juşlea ; Secţia V Feld ioara - sublocotenent G0orge Bidu,
apoi locotPn Pnt Dr. V. Iu!.Uca ; S<'cţ i a VI Hă g h i g - l ocotenent Oct av i a n Fulea ;
Secţia V l l A ita MarP - locotenent Octavian FulPa ; Secţia VIII Prejrner - stegar
Traian Lud u ; SPcţia IX Satulung - stPgar G h . Dragoş, conform "Glasul Ardealu
lui", 1, nr. 1 5 , 1 5/28 noiembrie �i nr. 40, 1 6/29 decembrie 1 9 1 8.
11 " Glasul Ardealului", T. ;, •· . 13, 13126 noiembrie 1918.
1 2 Vezi Tabelu l co:-�stitu i r i i c o ns i l i i l or (sfaturilor) şi a gărzilor naţionale
române in actu a l u l judeţ Braşov.
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din refugiu 13, din lagărele de concentrare sau de pe fronturile din Euro
pa, totuşi cei prezenţi, cu sprijinul neprecupeţit al maselor p opulare, au
d eclanşat procesul organizatoric. Printre primii s-au aflat cei din zona
Săcelelor, le-au um1at brănenii, cei din părţile Rupei, din vechea Cetate
a Făgăraşului şi localităţile oltene, din Rotbav, Doboli, Tohanul Vechi,
Codlea, Feldioara, Stupini, Crizbav, Zărneşti, Holbav, Satu Nou, precum
şi celelalte comune ale Ţării Bîrsei etc.
Preocupaţi de a se organiza "politiceşte independent", în "inţelesul
directivei C.N.R.C. ", pentru "as igurarea ordinei publice şi a vieţii locuito
rilor", dar şi pentru a " conlucra la înfăptuirea idealului naţional", cîţiva
fruntaşi români din Satulung s-au întrunit în seara zilei de 31 octom
brie în casa unui localniJc14 hotărînd înfiinţarea sfatului şi gărzii naţio
nale române din comună. Ca urmare, la 4 noiembrie 1 9 1 8, în cadrul unei
emoţionante şi însufleţite adunăTi ce a avut loc în localul şcolii, a fost
ales sfatul naţional format din 34 de persoane15, preşedinte Ştefan PîC�lea,
vicepreşedinte Constantin Stoica, notar învăţătorul Nicolae Pană, şi Gar
da naţională, compusă din 34 de membri, sub conducerea stegarului, în
rezervă, Gh. Dragoş (Anexa 1). Incă din primele zile, sfatul naţional din
Satulung a lansat un apel pentru strîngerea fondurilor necesare dotădi
cu s teagul tricolor. "Fiecare român este rugat să ne sprijine şi să dă
ruiască atit cît îi permit mij loacele materiale" - glăsuia chemarea. Şi
continua: "Vom fi veseli cînd vom vedea fîlfîind între noi mîndrul nos
tru tricolor. Pătrunşi fiind în suflet de sfînta libertate, nici unul să nu
caute a se da înapoi de la această mică j ertfă ce se f81Ce spre fala
noastră" 16• Deşi majoritatea românilor din Satulung, ca de altfel din
13 Cercetările intreprin�<' pînă tn prezent ne-au perm is să stabilim că in
septembrie 1916, o dată cu retragarea armatei române din sudul Transilvaniei,
aproximativ 100 de intelectuali (învăţători, profpsori, prC'oţi, avocaţi) împreună cu
familiile, temindu-se de măsuri represive din partPa autorităţilor ungarP, au trC'
cut in România. Mulţi di ntre acPştia au pribegit pînă in Ucraina, de unde s-au
reintors abia la sfirşitul anului 1918 sau inceputul lui 1919. O parte dintre aceştia
(cum a fost cazul compozitorului Gh. Dima. a preotului Ioan Puşcariu din Moeciu
de Jos etc.) au avut nenorocul să fie arPstaţi de autorităţile germane de ocupaţie
di:1 vPchea RomâniP şi trim i ş i in Transilvania, undP au fost închişi şi condamnaţi
de tribunalele maghiare ca .,trădători dP patrie". Vezi Nicolae Borzea de Vist,
Organizarea românilor olteni tn oraşul Fă(}ăraş din Ţara voevozilor români olteni
11 noiembrie 1918, Făgăraş, 1925. p. 1 1 ; Anuarul Liceului ortodox român Andrei
Şaguna din Braşov (LX şi LXI), Anul jubiliar 1924-1925, publicat de Dr. Iosif

Blaga, Tip. A. Mureşianu: Branişte, Braşov 1925, p. LXVII I .
1 4 "Nenea Sandu Bucurenciu, din str. Mocanilor nr. 2 " , conform G h . Dra
goş, Participarea săcelelor la acţiunea de pregătire a Untrii Transilvaniei cu Ro
mânia de la 1 Decembrie 1918, lucrare in manuscris, Arhiva Primei Şcoli Româ
neşti din Scheii Braşovului, fo:1d Gh. Dragoş şi a manuscriselor predate la Muzeul
Judeţean Braşov - ,.donaţia Gh. Dragoş".
15 Sfatul Naţional Român din Satul ung era compus din : Ştefan PîciPa,
Nicolae Pană, Victor Popea, ZPnovie Popovici, PPtru LPucă, Vasile Farcaş, Vasile
Ioan, Savu . Luca, Ioan Clinciu, Sandu Bucurenciu, Ioan Micu, Constantin Stoica,
Constanti n Iancica, Ioan Pirvu, Gh. Dragoş-senior, Nicolae Cioca, Ion Barbu, Ion
Bodean, Ioan Moldovean, Nicolae Fătu, Gh. Median, Ioa:1 Manu, Matei Gheorghiţă,
Nicolae Cioca. ManPa Stoia. AII'XP Stoie, Ion Pirvu, Ion Ştirbu, Ioan Aldea, Ioan
Bodean. Direcţia Arhivelor Statului, (in continuare D.A.S.). Fond Consiliul Dirigent,
Administraţia judeţeană şi comunală, 1 6/1919, filele 64-65, Gh. Dragoş, Op. cit.
1 6 Apelul a fost definitivat şi lansat în urma şedinţei sfatului din 11 noiem
"hri ..
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toate cele şapte comune săcelene, au avut d e indurat, mai ales î n anii
1 9 1 6- 1 9 1 8, regimul de teroare, j afuri�e bandelor de ciangăi şi j andarmi,
distrugerea locuinţelor, transformarea acestora in grajduri pentru armata
austro-ungară17, totuşi, in scurt timp, cele 336 c oroane dăruite de local
nici au permis cumpărarea materialului şi confecţionarea de către "un
grup de tinere" a "unui frumos drapel naţional" is.
Ceremonia depunerii j urăm�ntului Gărzii naţionale din Satulung şi
a sfinţirii tricolorului, desfăşurată in ziua de 21 noiembrie 1 9 1 8, in
piJ.enul obştii româneşti, a pritlejuit participanţilor trăirea unor clipe deo
sebite. Ele au fost evocate, in cuvinte simple, dar deosebit de sugestive,
de un părtaş la evenimente, profesorul universitar Gh. Dragoş19, eaTe,
de altfel, a lăsat posterităţii o arhivă cuprinzind ade şi însemnări din
anii 1 9 1 6- 1 9 1 8, precum şi o documentată şi bine venită relatare asupra
17 "G l a s ul Ardealului", I , nr. 20, 21 noiembrie/4 decembrie 1918.
18 Gh. D ra goş, Op. cit. (ms).
19 Gheorghe Dragoş. S-a născut la 30 septembrie 1898 in Satulung, comuna

Săcele, judeţul Braşov, intr-o familie de mocani români. După terminarea şcolii
primare d i n satul natal, a urmat, la Braşov, patru clase>
de l i ceu la gimnaziul
Andrei Şaguna. con ti : mtnd apoi cu Şcoala superioară d e> comerţ din localitate.
Imediat după absolvirea a cesteia, in 1916, a fost incadrat in armata austro-ungară
�� tri mis pe front.
In toamna anului 1 918, după cum mărturi seşh� Gh. Dragoş in a m i ntirile
!<alt:', se afla "acasă tn Satulung", venit tn concl'diu d e pe frontul italian d i n Tirol.
A participat la evC'ni mentele revoluţionare. fi i n d stegar al gărzilor naţional<' româ
neşti d i n Săcele şi a celei d i n Satulung. In 1919 s-a inrolat in Regimentul 81 In
fantPrie al armatei române, format la Braşov şi a participat la eveni mentele
mil itare pînă în iulie aceluiaşi an, cind a fost rănit.
In perioada anilor 1920-1923 a urmat Academia de In alte Studii Comer
ciale şi Industriale d i n Bucureşti, sl'cţia e>conomică-con sulară, timp în care a con
d us şi Asociaţ i a stud enţilor d i n i n stitut. După terminarea stud i i lor, la 15 noiembrie
192:1 a fost numit profesor supl i n i tor ş i d i rl'ctor a l Şcol i i superioare> d e comerţ din
S<Jtu Mare. De-a lu ngul celor şapte ani de muncă in ace>astă partf' a ţării a des
făsurat o i ntensă şi t·ocl n i că activitate obşteasc ă şi culturală. Astfel, a înfii nţat
publicaţia .. România d P Nord " , colaborind in acelaşi timp şi la z i arul ..Satu Mare",
susţi nînd in paginile acestora nPcesitatea atragerii spre invăţămîntul me>diu eco
nomic a copiilor de> ţăra n i . DP asemPnea, cu ajutorul fondurilor strînse a dotat
Şcoala d e comerţ d i n Satu Mare cu mai multe colecţi i d e ob i ecte pentru ştiinţele
natu r i i . geografie, comerţ ş i a pus bazele unui cămi n pe>ntru elevi .
In anul 1925 Gheorghe Dragoş a luat exame>nul de capacit.<lte si a fost nu
m i t profesor titular la specialitatea juridica-economice in cadrul Şcol i i sune>rioare
el e comerţ d i n Clu.f, Cu toate acestea, pînă in anul 1930 r ăm i:1 e detaşat l a Satu
MarP, fi i n d remarcat rolul insPmnat avut in organizarea i:wăţămîntului !"conomic
me>d iu din nordul Transilvaniei.

tn a:-�ul 193 1 d octoratul luat cu te>za .,CoopPraţia in Ardeal" i-n conferit �i
lncul d e primul d octor al Academie>! d e Inalt!' Stud i i Comerciale �i IndustrialP
d i n Cluj. Timp de ze c P ani (Hl30-1940) a activat in cal i tate d P asistent supl i nitor
la Cate>dra d r economie politică a Acad!" m i e> i d e I nalte Stud ii Comercial!' � i In
d ustriak din Cluj. I n iunie 1940 a fost numit conferenţiar definitiv, iar in februarie
194 1 . prin concurs a ocupat locul de profesor titular l a Cat!"dra df' cooperaţi!" a
Acadf'miei ComPrciale.
Şi la Cluj Gh. Dragoş a desfăşurat o bogată activitate culturală �i obştească,
f i i n d ti m p d e sase a n i preşed i ntde Asociaţiei profesorilor secundari d i n Cluj, con
tribuind l a infii nţar!"a a n umeroase cooperative � i la constituir!"a Asociaţiei profe
sorilor secundari d i n Braşov.
tn to a mn a anului 1940, in urma Dictatului de la Viena, Academia comer
cială d i n Cluj s-a mutat la Braşov, rămînînd aici pînă în 1950. In perioada 19441945 dr. Gh. Dragoş a fost şi rectorul acestui institut de lnvă ţă mîn t superior.
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desfăşurării a(:ţiunii revoluţionare din toamna anului 1 9 18 pe plaiurile
săcelene. "Mi-a fost dat să trăiesc atunci momente înălţătoare şi să aud
cel mai însufleţit, mai sfint şi mai tunător "Deşteaptă-te române" cintat
de tot poporu'l - socria Gh. Dragoş. Cînd s-a ajuns la intonaTea ultimelor
versuri : "Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină, Decît să fim salvaţi
iarăşi în vechiul nost pămînt" descărcarea sufletelor a fost atît de năval
nică, încît la(:rimile au inundat ochii tuturor".
Urmînd exemplul locuitorilor din SatuiJ.ung, românii din cel�lalte
comune săcelene au trecut la constituirea sfaturilor şi gărzilor naţionale,
o contribuţie remal'Cabilă în rapida organizare a localnicilor avînd-o şi
Octavian Simtion20, comisar al Sfatului Naţional din Ţara Bîrsei, preot
în Cernat.
Ultimii

ani,

după

retragerea

din

activitatea

profesorală

universitară

i-a petrecut pe mf'leagurile natale. Aici s-a stins din viaţă la 10 august 1972, n u
inainte d e a i n toc m i , c u acelaşi patriotism care i-a caracterizat străduinţa de-o
viaţă, o documentaţie bogată referitoare la evenimentele revoluţionare ale anului
1918, donată împreună cu principalele lucrări publicate Muzeu lui primei şcoli ro
mâneşti d in Scheii Bra ş ov ul u i . In prezent, datorită bunăvoinţei urmaşilor săi,
o parte d i :1 manuscri se şi lucrări se află şi l a Muzeul Judeţean Braşov, constituind

,.Donaţia Gh. Dragoş".

Lucrări publicate:

- Monografia băncii "Săceleana", Tipografia Naţională, Cluj, 1931.
- Formele de activitate cooperatistă mai potrivite s i tua ţiei spec i a le a Ardealului,
- Importanţa ş i organizarea a s ig u răr i l or agr ic ol e , T i pografia Naţională, Cluj, 1932.
- Cooperaţia in Ardea l , Editura Consiliului Naţional al Cooperaţiei, Bucureşti,
Tipografia Naţională, Cluj, 193 1 .

1 933.
- Kcmal Ataturk, omul şi opPra, Tipografia Mi nerva, 1935.
- Aspecte el i n viaţa economică a GrP c iei Tipografia Na\ională, Cluj, 1 935 .
.- Stadiul el e dezvoltare economică a societă ţ i i homerice, Tipografia N a ţ io n al ă ,
,

C l u j , 1937.

- Aspectr> ş i realizări Pconomice in Turci a l u i Kemal Ataturk, Imprimeria Căr
ţilor Funduare, Cluj, 1938.
- Problema aprovizionări i în vechPa AtPnă, I mprimeria Cărţi lor Funduare, Cluj,
1 932.
- F::lucaţia şi f a pt a cooperatistă in Danemarca, Tipografia Carpaţi , C l uj, 1940.
- Contribuţia ASTRE! l a propăşirea economică a noastră, I nstitutul de a rte grafici', "Dacia traiană", Sibiu, 1943.
- Artico i P, cron i c i în : ,.Viaţa şc o l ar ă" (Sa tu MarP), ,.Ardealul tînăr" (Cluj), ,.Tri
bu:�a coopC'raţil'i arclelenf'" (Cluj ), .,Satul şi şcoala" (Cluj), ,.SociMat!•a de mîi ne"
(Cluj), ,.Progres şi cultură" (Tirgu Mureş), "GazPta i lustrată" (Cluj), "Tran
s i lvania (S ibiu), .,Viaţa săcPIPană", ,.Plauri săcPlPne" (Braşov), .,Curierul coo
pPraţ i Pi române" (Bucureşti), ,.GazPta Transilvan iei" (B1·aşov), .,România Nouit"
(Cluj), ,.Astra" (Braşov), "Nea m u l nostru" (Sfîntu G h eorgh e) etc.
.

"

1\ făcut partP d i n mai multe comitetP recl acţiona l P : al rev i stPi .,Ţara de
m i be" (Cluj), al rPvistei .,Observatorul socia i -Pco:10mic" (Cluj), cf'l al rPvistei ,.Eco
n o m ia Româ:wască", ')i ziarul .,România d e Nord " . A colaborat cu person a lităţi
a le viPţii spiritual!' românP')ti p ro f Gheorghe Moroia nu, prof. Virgil Magdt:>aru,
prof. Vi ctor J i nga, cu scriitorul I on Agârbiccanu. cu pror. un iv. Iuliu Haţieganu,
cu acad. Co:1stantin Daicoviciu, cu prof. Io n Bre a zu .
20 Octavia n G. Simtion ( 1 88 1-1929) născut l a Sib i u, într-o fa m i l i P d e inte
lPctuali româ:1 i . După absolvirPa c : asclor pri marf' ')i l i ceale la Blaj, Sibiu �i Năsăud,
i n tră la Sem i :1arul pPdagogic-teologic d in Sib iu. ActivC'ază începî:1d cu a:1ul 1903,
ca învăţător la Turda, Abrud şi Alba Iulia, iar din 1 909 dtpelan şi apoi preot
la Cernat. Orga nizează la Abrud un cor al moţilor cu care participă la 2 expoziţii
.
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" ... cu ziua de azi a răsărit soarele dreptăţii pentru poporul român" 21,
au afi:rrilat cu nespusă bucurie ·şi speranţă în viitor participanţii din Tur
cheş la adunarea popu'lară din 4 noiembrie, cî nd au fost d esemnaţi mem
brii sfatului naţional· din comună22• Peste trei zile, sub prezidiul comi
sarului O. S imti on şi în Badu a avut loc întruni'I'ea în cadrul căreia s-au
constituit sfatul şi garda naţiona�ă23• La 1 7 noiembrie în comuna Cemat,
la adunarea populară au participat aproa�pe toţi " bărbaţii aflători în
comună, precum şi un număr mare de străini şi f emei ", care şi-au ales
1 6 reprezentanţi în sfatul naţional şi 1 0 în gard a naţională24• Senti
mente de emoţionantă în credere în viitor au fost exprimate şi cu prilej ul
sfinţirii steagului tricolor în Turcheş2\ Baciu2G, Purcăreni27, Zizin2B, so
lemnităţi însoţite de cuvîntări, intonarea lui "Deşteaptă-te române" şi
"Pe-al nostru steag e scris Unire", salve de arme şi aclamaţii de "Trăiască
Româ n ia Mare " !
Pînă la sfîrşitul lunii noiembrie pe meleagurile săcelene au fost
constituite, în toate comunele sfaturi (consilii) şi gărzi naţionale, acestea
din urmă constituind secţia IX Satulung. Ca urmare a indicaţii.lor pri
mite din partea C.N. R.C., de la mijlocul lunii decembrie 1 9 1 8 aces te
sfaturi se vor num i consilii, ele fiind subordonate consiliului cercual al
cătuit din trei reprezentanţi din cadrul fiecărui organism comunal. Ast
fel, în şedinţa din 20 decembrie din Satulung au fost desemnaţi din rîn
dul membrilor consiliului Ştefan Pielea, Sandu Bucurenciu şi Constantin
Stoi ca.
Cele şapte gărzi naţionale aflate sub comanda lui Gh. Dragoş au
avu t un efectiv de 1 7 1 membri (Anexa 2), cărora pe parcurs li s-au
generale române d i n Hl06 d<' la Bucureşti, u n ele psh· şi mPd a ! i a t cu Medalia acestPi
manifestări naţionale. Preocupările în domen i ul muzicii cora!P conti :Juă şi în a n i i
următori cînd compun<' marşul d P concert, Î!1chinat voluntarilor româ n i d i n pri
mul război mondial ,.Trec voluntarii" �i "Imnul învăţătorilor" .
. In anii 1917-1!)18, cu toatP r i scurile impuse de n'gimul pol i t i c, culegP �i
transmite i mport an te in formaţii cu caracter militar d i n zona Braşov-SăcclC', cu
ajutorul u n or oamen i d e încrederC' prin "Vama cucului" spre Bucureşti şi Iaşi.
I n toam n a l ui 1918 are u n r o l de mare i n sPmn ătate în organizarea revolu
ţionară a locuitorilor din cele şapte sate săcPlene, fi ind a l e s şi membru al Sfatul u i
Naţion al Român d i n Ţara BîrsP i , com i sar a l acestuia
pentru zona Săcele şi pre
şedinte al Sfatului Naţional d i n Cernat. Este ale s d el eg a t al Săcel e l or şi participă
la Marea AdunarP Naţională de l a A l b a I ul i a . Pxprimincl î n m a rele for al naţiunii
româ n e dorinţa de un ire a con a ţi on alil o r s ă i . Pentru contribuţia la l upt a pentru
unitate naţională a fost decorat de s tatul român cu ,.Steaua României" grad de
cavaler ş i med a l i a "BPnP Merenti". (DatP b i ogra f i c<' furnizat<' ciP Octavian i\ug.
Si mtion, că1·uia îi mul ţumim şi .pP această c<t lP).
u n irea

Şt. Hurm uzaclw. T . Adam, Cnns i / i i ll' Naţ innale
Transilva n ie i cu Româ nia, Rc>vista a r h i vl'lor, XI,

2I

22

D.A.S . ,

23

D.A.S.,

24

D. A. S., Fond Con �iliul Di rigc> nt,

Fond

Consil iul

Dirigent,

A d m i n istraţia

Con�i l i ul

DirigPnt,

Ad min btraţia

Uomâ1w î n lupta pentru
p. H l .

Hlfi8, nr. 2,
j uclt>ţeană

şi

comun a l ă,

juckţPană

şi

comun a l ă,

16/1919. filele 36, :17.
1 6 1 HJ19, f i l a 32.

Fo:1d

20/ H l l B, f. 3.
nr. 2-t, 27 noiPmbriP/ 1 0 clPcembriP 1!1 1 8.
2_G ., Glasul .-\rd cal u l ui", T, nr. 32, fi l H J cl P cc mb rie 1 9 1 8 .
27 "Glasul A rd e alului " , 1, n r . 32, G/Hl dccembriP 1!118.
28 , ,Glasul Ardealului", I, nr. 44, 21 de ce m b r i e/3 ianuarie 1918.

25 "Gl asul

Ardealului", I ,

LUANA POPA

220

alăturat şi foştii membri ai gărzii maghiare din Satulung. Sediul coman
dei a funcţionat în casa din str. Mocanilor nr. 9 1 29, locuinţa familiei
Dr agoş .
Tot în primele zile ale lunii noiembrie, în activitatea febrilă de or
ganizare s-au aflat şi românii din cercul Rupea (Cohalm30). In cadrul
adunării fruntaşilor şi intelectualilor s-a dat citire apelului din "Glasul
Ardealului" şi s-au ales membrii "Consiliului Naţional Român din locali
tate şi j ur alegîndu-se de preşed in te pe profesorul dr. Ioan Iosif"31.
Legiunea (garda) naţională creată cu acest prilej, compusă din 52 de
membri, "a depus jurămîntu:l în mîinile Consiliului Naţional Român

de aici" 32•
Constituirea celor două organisme revoluţionare a fost popuiarizată
şi prin manifestul "Cetăţeni ! Fraţi români ! " care îndemna locuitorii din
satele şi comunele învecinate să urmeze exemplul celor din Rupea33.
Despre modul în care " oficialii" au fost anunţaţi asupra evenimentelor
relata p este 50 de ani însuşi Ioan Iosif34 : " In atmosfera de nedescris en

tuziasm al populaţiei româneşti detenninată de vestea înfrîngerii arma
telor "Puterilor Centrale", pretorul Tompa Istvan a convocat pe toţi cetă
ţenii de vază ai oraşului pentru a anunţa o serie de măsuri luate de
Ministerul de război. Deşi la adunare erau j andarmi din garnizoana de
la Homorod, am făcut declaraţia că naţiunea română şi-a ales un Con
siliu Naţional şi că românii din plasă nu se vor supune decit dispoziţiilor
acestui consiliu. Profitind de uimirea generală a oficialităţilor, am pă
răsit imediat sala, iar ulterior nu m-au putut ares·ta pentru d mă păzea
garda naţională română"35.

Comuni cînd la rubrica " Organ izarea noastră naţională " evenimen
tul, "Glasul Ardealului", în cel de-al doilea număr al său conchidea me
taforic : " Organizarea comun elor este în curgere". Intr-adevăr, privit re
trospectiv, procesul revoluţionar din toamna anului 1 9 1 8, de pe melea
gurile j udeţului Braşov este asemănător unei ape, în curgerea sa natu
rală prin matcă . Căci aşa cum un mare fluviu îşi adună apele, aşa şi
românii din toate colţurile Transilvaniei şi-au unit eforturile in j urul
(ms).
Plasa Rupea făcea parte in acea perioadă din comitatul Tirnava Mare.
3 1 D r . Ioan Iosif, 1 9 1 8 în ţinutul Cohalmului, Amintiri, Astra nr. 4, 1968,
p. 7 ; "Glasul Ardealului", I, nr. 2, 12 noiembrie 1918.
32 G h . Unc, Augustin Deac, Op. cit.,
p. 50.
33 Arhiva Muzeului Unirii Alba Iulia, Fond Documentele Unirii, vol. VII,
nr. 2-1 18/1 815.
34 D r. J o an I osi f - personal itate a v i eţ ii economice româneşti, originar din
Rupea, unde a trăit şi activat o mare parte din viaţă. In 1915, in timpul revenirii
din Elveţia, in Transilvania unde luase licenţa l a Universitatea din Lousanne, este
arestat î m pr eun ă cu soţia şi plimbat prin închisorile din Austria şi Ungaria, fiind
l'!iberat în februarie 1 9 1 6 . In seara zi lei de 1 7 august 1916 este arestat din nou,
tot cu soţia, d e către pretorul Tompa din Rupea şi deportaţi la Şopron. Eliberat
în toa m n a · l u i 1!)18, joacă un rol de p ri m ordin in evenimentele revoluţionare din
zona Rupra. Participă ca delegat la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia
� i e ste a les deputat i n Marele Sfat al Ţării. In 1919, in calitate de consilier tehnic
i a probll·me eco:10mico-Iinanciare face parte din delegaţia României la Conferinţa
2'J Gh. Dragoş, Op. cit.
:«J

dl' pace ciP la P ar i � .

p. 7.

35

Dr. Ioan Iosif, 1 9 1 8 î n ţinutul Cohalmului, Amintiri, Astra, nr. 4/1968,
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Consiliului Naţional Român Central spre a dovedi lumii j usteţea cauzei
naţionale.
Asemenea săcelenilor, a locuitorilor din zona Rupea, românii din
cele 1 0 comune brănene au trecut cu hotărîre la constituirea noilor or
ganisme revoluţionare. Stau mărturie in acest sens Protocoalele şedinţe
lor Consiliului Naţional Român din Bran şi Listele gărzilor rurale naţio
nale române din comunele brănene Sohodol, Moeciul de Jos şi de Sus,
Fundata, Poarta, Şirnea, Peştera, Măgura, Predeal (Vezi Anexa 3). Din
ele rezultă că la 5 noiembrie un grup de fruntaşi locali au pus bazele
consiliului, iar peste două zile, reprezentanţii tuturor comunelor brănene
au validat acest organism, propunind ca în fruntea lui să fie doi preşe
dinţi - dr. Iosif I. Puşcariu şi dr. Aurel Stoian. Tot în acest cadru, sub
locotenentul Ovidiu Pop ovici a adus "'la cunoşti·nţa intregului popor în
semnătatea formării gărzilor naţionale", indemnind la grabnica lor alcă
tuire. Ca urmare, în fiecare din cele 10 comune au luat fiinţă pînă la
27 noiembrie "gărzi rurale n aţionale române" (formate din 4-1 9 gar
dişti şi un comandant), conducător al tuturor fiind ales sublocotenentul
Ovidiu Popovici. Sediul Secţiei II Bran, astfel constituită a fost "cazar
ma cea veche de j andarmerie din Bran "36. Festivitatea ocazionată de
sfinţirea tricolorului în faţa celor 2.000 de oameni s-a încheiat cu abor
darea drapelului pe turnul castelului medieval ce străjuia trecătoarea, în
care timp au fost intonate cîntece naţionaJle37.
Procesul de organizare a sfaturilor şi gărzilor s-a extins şi în Ţara
Făgăraşului. Aici, la 1 1 noiembrie, in cadrul unei adunări populare con
vocate încă din 9 noiembrie, românii şi-au ales un organ conducător
propriu - Consiliul Naţional Comitatens pentru toată Ţara Făgăraşului
- format din 52 de persoane, în frunte cu un Comitet executiv (com
pus din 1 2 fruntaşi români), avindu-1 ca preşedinte pe avocatul dr. Ni
colae Şerban, vicepreşedinte Nicolae Bozea, secretar dr. Carnii Negrea.
Tot cu acest prilej s-a constituit şi garda naţiona!lă cunoscută şi sub
denumirea de Legiunea Ţării Făgăraşllllui, la inceput sub conducerea
căpitanului Ioan Dejenaru, apoi a căpitanului Ştefan Boer3B.
Incă din primele zile de la înfiinţa'l"ea sa, Consiliul Naţional Român,
comitatens s-a preocupat de crearea şi consolidarea organismelor revo
luţionare, angajindu-se să " i a in administrare siguranţa personală şi a
averii pubHce şi private a comitatului Făgăraş"39.
Prin manifestul .,Fraţi români" din 15 noiembrie40, dar mai ales
prin Ordinul de zi din 14 noiembrie (care cuprindea precizările privind
mcxiul de desfăşurare a adunări.J.or de alegeri pentru organele locale),
Consioliul Naţional Român comitatens a imprimat procesului de consti36

D.A.S.,

Contribuţii

Fond Consiliul Dlrigent, 19/1918, filele 1-4;

privtnd

lupta

naţtonal.-polttică

a

lui

Pompiliu

Mircea

Dan,

Băltescu,
II,

Cumtdava,

Braşov, 1968.
:11

,.Glasul Ardealului", 1, nr. 32, 6/19 decembrie 1918.

38 Ioan Mindrea, 1918 fn fara Făgăraşului, Cumtdava XII/1, Muzeul Jude

ţean Braşov, 1979-1980, p. 291-292; ,.Glasul Ardealului", 1, nr. 6, 3/16 noiembrie
1918.
39 ,.Glasul Ardealului", 1, nr. 9, 7/20 noiembrie 1918.
40 Nicolae Borzea de Vist, Organizarea rom4ntlor olteni în oraşuL Făgăraş
din Ţara votevozilor rom4nt la 11 noiembrie 1918, Făgăraş, 1925, p. 56.
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tuire a consiliilor şi gărzilor naţionale un caracter unitar. Grij a faţă de
reuşita formării acestor organe este argumentată şi de faptul că pentru
a conduce adunările populare de alegeri au fost nominalizaţi, la nivelul
celor 7 6 de comune, cite doi fruntaşi români, din rîndul fii,lor localităţii,
devotaţi poporului şi cauzei sale. De asemenea, urmînd exemplul praşo
venilor, teritoriul comitatului Făgăraş a fost structurat în 1 5 secţii ale
gărzilor naţionale aflate sub c omanda Legiunii Ţării Făgăraşului" 1 • Con
form Ordinului de zi din 1 4 noiembrie, garda naţională a constatat :
"a. din toţi acei voinici apţi care au făcut servidul militar ; b. din toţi
acei poporani care se anunţă de bună voi e ; c. în garda.. naţională pot fi
primiţi numai aceia care au împlinit etatea de 18 ani ş i nu au trecut
peste 60 ani "'•2 • Rapiditatea derulării evenimentelor revoluţionare, impu
nătoarea manifestare a voinţei de viaţă nouă a făgărăşenBor, demonstrată
în primul rînd prin alegerea consiliilor şi gărzilor naţionale, au fost evi
denţiate şi de presa timpului, " Glasul Ardealului " şi " R omânul" acor
dînd spaţii largi faptelor " oltenilor" din Ţara Făgăraşului. "Minunata
organizare a românilor din comitatul Făgăraş" era genericul sub care
" Românul" din 14/27 noiembrie 1 9 1 8 descria cu admiraţie procesul or
ganizării localnicilor.
"Spiritul vremii ca iuţeala fulgerului a străbătut satele noastre constata cu satisfacţie la 1 5 noiembrie "Glasul Ardealului " , anunţînd la
rubrka "Organizarea noastră naţională " evenimentele din alte două lo
calităţi j udeţene desfăşurate în 1 2 noiembrie. Astfel, referindu-se la
Doboli, organul de presă scria : "Adunarea poporală, cu mare însufleţire
a format Sfatul Naţional Român din şapte membri, sub prezidiu! lui
Ioan Toma. Totodată a înfiinţat şi garda naţională din 30 m embri" .
" . . . Tohănenii identifidndu-se cu declaraţia Dr. Al. Vaida, îşi aleg
Sfatul Naţional din 24 membri . . . Garda naţională constă din 50 membri,
sub conducerea sergentului major Eliseu Măeruţiu " - comunica, în con
tinuare, publicaţia.
Tot în acelaşi timp " Zărneştenii
s-au · organizat. Sfatul Naţionlll
constă din 60 membri, iar Comitetul Executiv din 1 0 membri, în frun·te
cu Pompiliu Dan . . . 43. Referindu-se la aceste evenimente, Pompi'liu Dan,
în rînduri autobiografice, menţiona : "Poporul din Zărneşti întrunindu-se
în sala şcolii primare confesionale ortodoxe române, după o scurtă deli
berare m-au proclamat preşedinte al Consiliului Naţional din Zămeşti,
iar ca vicepreşedinte pe preotul Ilarie Piso. Consiliul Naţional ales a
preluat asupra sa puterea
administrativă, j udecătorească şi militară.
Ne-am constituit imediat o gardă militară de 20 persoane sub comanda
avocatului dr. Ilarie Hoandrea iar mai tîrziu, sub comanda stegarului
reintors de pe front, Emilian Reit, învăţător din Bran . . " 4".
.

Nici locuitorii din Codlea nu au · rămas mai prej os. In adunarea
populară din 1 3 noiembrie ei şi-au organizat Sfatul Naţional (din 1 7
membri) sub preşedinţia lui G. Preşmerean ş i Garda naţională română
4! Gh. Unc, Augustin Deac, Op. cit., p. 98 ; Ioan Mindrea, Op. cit., p. 293.

42 Gh. Unc, Augustin Deac, Op. cit., p. 107.

43 "Glasul Ardealului", I , nr. 8, 6/19 noiembrie 1918.
44

Arhivele Statului Braşov, Fond Pompiliu N. Dan, nr. 28.
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(din 1 2 0 membri) sub conducerea . lui Gh. Stoia"5. I-au urmat locuitorii
din Crizbav, care la 15 noiembrie au format Sfatul naţional, avîndu-1
ca preşedinte pe M. Şchiopu şi garda naţională a cărei componenţă a
fost, iniţial, de 1 5 membri crescind după 1 Decembrie 1 9 1 8 la 4 1 de gar
dişti""· Peste două zile, la Feldioara s-a desfăşurat "şedinţa de consti
tuire" a sfatului şi gărzii naţionale, preşedinte fiind ales Ioachim Lainer47.
La 23 noiembrie şi locuitorii din Apaţa au ales organismele revo
luţionare, garda naţională constituită din 5 1 de membri conduşi de Ioan
Eremie asigurînd ordinea şi liniştea în comună. In ziua următoare, po
porenii din Budila au delegat 1 5 reprezentanţi în Sfatul Naţional şi 45
de membri, "în frunte cu sergentul în marină Aron Puşcariu", în garda
naţională"R. In acea zi, cei din Ţînţari (azi Dumbrăveni) au format un
sfat constituit din 24 de membri în frunte cu Ilarie Gonţea (Anexa 4 ) "Ka .
Cu entuziasm au răspuns la chemarea de organizare şi sătenii din :
comuna Sînpetru, constituind Sfatul (preşedinte Ioan Nan) şi garda na
ţională din 60 membri4fl ; din Prejmer - unde funcţiona "dej a din pri
mele zile" Sfatul Naţional Român alcătuit din 26 membri sub condu
cerea lui Ioan Ludu şi Garda naţională sub comanda s tegarului Traian
Ludu',o ; din Dîrste - cei 36 de gardişti fiind conduşi de sublocotenentul
Ioan Moarcăş�• 1 ; din Teliu52.
Enumerarea localităţilor braşovene unde în toamna anului 1 9 1 8
a u fost create, într-o atmosferă sărbătorească, d e sincer entuziasm, con45 "Glasul Ardealului", 1, nr. ·-9, 7/20 noiembrie 1918 ; Gh. Stoia a fost plu
tonier in armata austro-ungară. In 1916 trece munţii in România, dar in primă
vara lui 1918 este arestat de ocupanţii germani, dus la Cluj, unde asemeni altor
români cunoa7te rigorile legilor, fiind judecat şi condamnat la temniţă. Eliberat
in scurt timp datorită evenimentelor revoluţionare, se întoarce acasă, unde este
ales comandant al Gărzii Naţionale din Codlea. Informaţii primite de la urmaşii
lui Gh. Stoia �i furnizate prin bunăvoinţa lui Marian Aurel.
46 D.A.S.,
Fond Consiliul Dirigent, Administraţia judeţeană şi comunală,
15/1919, filele 145-147.
47 D.A.S., Fond Consiliul Dirigent, Administraţia j udeţeană şi comunală,
16/1919, Iila 60.
48 "Glasul Ardealului", I, nr. 23, 25 noiembrie/a decembrie 1918.
4Ba Arhiva Muzeului Unirii, Tom II, p. 687--688.
49 "G lasul Ardealului",
1, nr. 18, 18 noiembrie/! decembrie 1918 ; D.A.S.,
Fon d Consiliul Dirigent, Administraţia judeţeană şi comunală, 16/1919, fila 34.
50 "Glasul Ardealului", 1 , nr. l7, 17/30 noiembrie 1918. Membrii Sfatului care
cuprindea �i reprezentanţii el in Stupini şi Lunea Cîln icului Prau : Pavel Roşea,
D. Bălăşcuţă-jr., Ioan Mu:�teanu, Ioan Şandru, Ioan Bohăltean, G.R. Stelea, Ioan
Ciripoi, Gh. Popovici-jr., Gh. Arineanu, Nicolae Petrică, Moise Stela, Gh. Şandru,
Gh. Munteanu, D. Şerban, Geo Moldovanu, Alexandru Munteanu, Nicolae Miret-jr . ;
d i n partea localităţii Stupini : Radu Rechiţean, I.V. Re�hiţean ; d i n Lunea Cilnicului:
Al. Bîgiu, Ioan Bîgiu iar din satul Cărpi:liş : Artenie Beştea, Ioan Ivan. Conform
Ioan Calboreaa, Istoricul comunei Prejmer, lucrare în manuscris.
51 "Glasul Ardealului", 1 , nr. 16, 16/29 noiembrie 1918 ; Sediul gărzii naţio
nale române se afla in clădirea Şcolii primare. Vezi Arhiva Muzeului Culturii din
Scheii Braşovului, Fond George Bideţ.
52 "Glasul Ardealului", 1, nr. 21, 23 noiembrie/6 decembrie 1918.

LUANA POPA

224

siliile (sfaturile) şi gărzile naţionale - organisme de ordine şi asigura
rea liniştii, vieţii şi avutului oamenilor - mai cuprinde şi comunele :
Bod���. CristianM, Feldioara55, Ghimbav56, Hălchiu57, Hărman58, Măieruş59,
Rîşnov1i0, Rotbavfil, Vulcan62, Mesendorf63, Criţ6". Din nefericire docu
mentele care le menţionează, în special, rapoartele primăriilor comunale
din anul 1 922, informează lapidar despre constituirea gărzilor naţionale,
n ominalizînd comandanţii acestora şi, în unele cazuri, participanţii la
Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia.
Ceea ce rezultă însă din aceste surse, din paginile "Glasului Ar
dealului", din mărturiile unor contemporani, este un fapt ce se impune
a fi subliniat ca pildă pentru acele vremuri şi pentru cele viitoare,
anume lipsa unor manifestări şovine sau naţionaliste din partea româ
nilor faţă de populaţia maghiară şi săsească. Ilustrativă este în acest
sens prezenţa într-o serie de comune, alături de garda naţională română,
a gărzilor acestor locuitori. A fost cazul Săcelelor, Feldioarei, Rîşnovului,
Ghimbavului şi Rupei. Sau în altă parte, la Teliu şi în Satulung, gărzile
maghiare dizolvîndu-se, membrii lor au intrat în componenţa celor ro
mâneşti, veghind împreună la respectarea securităţii persoanei şi averii
tuturor cetăţenilor, " de orice naţiune şi de orice lege vor fi ei " - aşa
cum îndemna în apelul său Consiliul naţional din cercul Rupea65.
Finalizarea în ultimele zile ale lunii noiembrie a procesului de or
ganizare a consiliilor (sfaturilor) şi gărzilor naţionale a însemnat, la ni
velul teritoriului de azi al j udeţului Braşov, constituirea a 63 de aseme
nea organisme, sub diTecta îndrumare a Sf·atului Naţional din Ţara Bîrsei
şi a Consiliului Militar Român Judeţean din Braşov66, a 76 de gărzi
coordonate de Consi'liul Naţional Român comitatens şi Legiunea Ţării
Făgăraşului, precum şi a celor din plasa Rupea. Conform rapoartelor
înaintate de comandanţii gărzilor din Ţara Bîrsei şi a Făgăraşului, Co
mandei din Arad, la 14 decembrie 1 9 18, efectivul total al gardiştilor era
53

Arhivele Statului Sibiu, fond Astra, document nr. 2675/1922, fila 4.
Arhivele Statului Sibiu, Fond Astra, document nr. 2675/1922, fila 7.
55 Arhivele Statului Sibiu, Fond Astra, document nr. 2675/1922,
fila 13.
56 Arhivele Statului Sibiu, Fond Astra, document nr. 2675/1922, fila 14.
57 Arhivele
Statului Sibiu, Fond Astra, document nr. 2675/1922, fila 15;
D.A.S., Fond Consiliul Dirigent, Administraţia judeţeană şi comunală, 16/1919,
fila 34.
58 Arhivele Statului Sibiu, Fond Astra, document nr. 2675/1922, fila 16.
59 Arhivele Statului Sibiu, Fond Astra, document nr. 2675/1922, fila 17.
GO Arhivele Statului Sibiu, Fond Astra, document nr. 2675/1922, fila 20.
61
Arhivele Statului Sibiu, Fond Astra, document nr. 2675/1922, fila 21;
D.A.S., Fond Consiliul Dirigent, Administraţia judeţeană şi comunală, 15/1919,
fila 22; 16/1919, fila 38.
62 Arhivele
Statului Sibiu, Fond Astra, document nr. 2675/1922, fila 24 ;
D.A.S., Fond Consiliul Dirigent, 20/1918.
63 D.A.S., Fond Consiliul Dirigent, II, Secţia Siguranţei, poliţiei şi jandar
meriei nr. 6/1920, fila 35.
54
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Jdem.

Rom4nia în anii primului rdzboi mondial, Editura Militară, Bucureşti,
1987, vol. II, p. 601.
66 Ion Clopoţel, Revoluţia din 1918 şi Unirea Ardealului cu Rom4nia, Edi
tura revistei "Societatea de mllne", Cluj, 1926, p. 135.
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de 4 . 1 64 oameni (2.714
Ţara Făgăraşului şi 1 .450
Ţara Bîrsei)67•
Militarii abia întorşi de pe front, civilii, mulţi veniţi de ci.lrînd din pri
begie, muncitorii, ţăranii, intelectualii, s-au strins în j urul tricolorului j u
rînd "credinţă şi supunere către Consiliul Naţional Român din Ungaria
şi Transilvania" şi naţiunii române68.
-

-

•

•

•

Create într-un ritm alert, în cursul lunii noiembrie 1 9 1 8, consiliile
(sfaturile) şi gărzile naţionale j udeţene cercuale, c omunale de pe melea
gurile braşovene au fiinţat unele pmă spre mijlocul lui ianuarie 1 9 1 9,
altele încă o lună6!l, cînd in locul lor au fost instituite organele de pază,
ordine şi siguranţă proprii noului regim politic burgheza-democratic.
In tot acest timp ele au îndeplinit toate atrbuţiile politice şi administra
tive, menţinerea ordinii şi liniştii, rolul lor începînd să scadă după Marea
Adunare Naţională de la Alba lu�ia, cînd s-a constituit Consiliul Diri
gent şi s-a trecut la o nouă etapă în organizarea instituţiilor administra
tive, de apărare internă şi externă.
Incă de la începutul activităţii sale Sfatul Naţional Român din Ţara
Bîrsei a apelat "la conştiinţa tuturor fiilor neamului rugînd să-şi păs
treze cumpătul, să nu dea naştere la certuri, neînţelegeri, tulburări ", în
interesul "fiecăruia şi viitorul întregu'lui neam românesc " . In virtutea
acestui principiu, în prima întrunire a celor 52 de membri ai Sfatului
(12 noiembrie) s-au stabilit atribuţiile consiliilor (sfaturilor) comunale,
care trebuiau să exercite controlul asupra autorităţilor civile locale "în
ce priveşte averea comunei, bani, bucate şi vite", să "petracteze singure
afacerill.e, care privesc alimentaţia şi ordinea publică", iar hotărîrile ur
mau a fi comunicate "sfaturi'lor străine prin delegaţii săi", realizîndu-se
astfel "o cooperare a populaţiei in chestiuni economice şi de siguranţă
publkă" . De asemenea, consiliile locale, "urmind exemplul celor din
Feldioara", erau îndemnate s ă protesteze faţă de aşezarea în comună a
trupelor germane în retragere.
Tot atunci, în vederea rezolvării "chestiuni'lor economice şi de si
guranţă din Braşov, Sfatul a hotărît crearea unei comisii din şapte mem
bri "în coînţelegere cu celelalte naţiuni "70,
Complexe şi deseori dificile au fost sarcinile care au stat spre so
luţionare Sfatului Naţional din Ţara Bîrsei, fapt care a determinat, mai
cu seamă după constituirea Consiliului Dirigent, crearea unor secţii
Iri V. Arimia, Gdrzile naţionale in lupta pentru infdptuirea unitdţii de stat
a României, Revista arhivelor, XI/1968, nr. 2, p. 155.
68 "Glasul Ardealului", l, nr. 5, 2/15 noiembrie 1918.

69 Cu toate că gărzile naţionale din Ţara Făgăraşului au fost desfiinţate
la 5 ianuarie 1919, Consillul Naţional Comitatens şi-a incetat definitiv activitatea
la 15 februarie 1919, dată după care a inceput instituirea primarilor comunali.
Consiliul Naţional din Zărneşti şi-a incheiat activitatea la 1 februarie, cind
are loc şi ultima şedinţă, iar cel din Bran la 17 februarie 1919. Vezi Ioan Mindrea,
Op. ctt., p. 294 ; D.A.S., Fond Consiliul Dirigent, Administraţia judeţeană şi co
munală, 15/1919, fila 28, Arhivele Statului Braşov, Fond Pomplllu Dan, nr. 28 ;
D.A.S., Fond Consiliul Dirigent, 19/1918.
70 "Glasul Ardealului", I, nr. 4, 14 noiembrie 1918.
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- economică, culturală - cu largă participare socială. Abuzurile şi ne
dreptăţile administraţiei maghiare din Săcele, a jandarmilor din Intor
sura Buzăului sau a celor din Feldioara au fost situaţii în care organele
revoluţionare româneşti au intervenit cu tact şi hotărîre71.
Aprovizionarea Braşovului şi a cciorlalte localităţi cu alimente şi
lemne de foc72, împărţirea vitelor şi a atelajelor luate de armata germană
din România în comunele braşovene, în vederea reintoarcerii lor la po
sesori73, ajutarea muncitorilor şi a soldaţilor demobilizaţi rămaşi fără loc
de muncă, despăgubirea celor internaţi şi întemniţaţi în lagărele şi în
chisorile austro-ungaren, dezannarea şi internarea în cazărmi a celor
aproximativ 5.000 de soldaţi germani aflaţi an Braşov75, au fost numai
o parte din chestiunile de mare însemnătate care au preocupat Sfatul
Naţional Român din Ţara Bîrsei, organele sale cereua:le şi comunale.
Problemele sanitare, în acele timpuri de epidemi i cauzate de război,
a transporturilor şi comunicaţiilor, finanţele, jus·t iţia, învăţămîntul au
fost permanent în atenţia celor dintîi nuclee de administraţie româ
nească76 pe meleaguri braşovene.
Ceea ce insă a caracterizat aceste luni de revoluţie românească a
fost atît străduinţa de bună convieţuire a români'lor cu restul populaţiei,
dar mai ales voinţa de înfăptuire a visului de unitate şi libertate naţio
nală. Edificatoare pentru s tarea de spirit a populaţiei româneşti bra
şovene, precum şi pentru m odul în care au înţeles fruntaşii noştri na
ţionali imperativele momentului sint rîndur�le Apelului Sfatului Naţional
Român din Ţara Bîrsei adresat, la 1 3 decembrie 1 9 1 8, cetăţenilor Bra
şovului :
"Trăim vremuri de tranziţie - de trecere, cînd autorităţile vechi
ale statului ungar nu mai au autoritatea necesară întru sll.l.Sţinerea ordinei,
ale noastre încă nu sînt constituite, ci sînt în primele faze ale plămădirii.
Lucrurile nu se pot schimba în 24 ceasuri !
Iar cu puteri omeneşti a organiza un nou stat trebuie vreme, răb
dare şi muncă.
Zidirea trebuie să se facă gradat, întîi să se pună temelia, apoi
acoperişul, iar pînă a te putea scuti sub noua boltire trebuie răzemată
zidirea cea veche !
Vă îndemnăm aşadar : susţinerea ordinei din răsputeri, mergeţi mai
departe pe calea legii şi ocoliţi volniciile .
. . . Să arătăm lumii, să arătăm acelor concetăţeni care nu ne-au
apreciat sau n-au vrut să ne aprecieze - conchidea Apelul - că nu a
fost lipsă de falanga j andarmi'l or pentru a susţine ordinea şi atunci ne
vom face demni de măreaţa hotărire de la Alba Iulia şi stră'lucitoarele
şanse cu care ne apropiem de masa verde a petractărilor de pace"77•
11 "Glasul Ardealului", 1, nr. 12, 11/ 24 noiembrie 1918.
72 "Glasul Ardealului", 1, nr. 8, 6/ 19 noiembrie 1918.

74 "Glasul Ardealului", 1, nr. 24, 27 noiembrie/ 10 decembrie 1918
75 "Glasul Ardealului", I, nr. 26, 29 noiembrie/ 12 decembrie 1918.
76 Ştefan Pascu, Op. cit., p. 108.
77 "Glasul Ardealului", 1, nr. 31, 5/ 18 decembrie 1918.
73

"Glasul Ardealului", I, nr. 16, 16/ 29 noiembrie 1918.

CONSILIILE ŞI GARZILE BRAŞOVENE lN 1918-1919

227

Efectul "disciplinei uim�toare, care a cîrmuit o ţară luni de zile"
a fost astfel sintetizat în paginile "Glasului Aroealului " : "In oraş dom
neşte cea mai perfectă ordine. Viaţa îşi urmează cursul normal, fără să
se resimtă mult după schimbarea survenită. Compatrioţii noştri saşi şi
unguri erau de mult pregătiţi pentru schtmbările acestea, aşa incit ele
au urmat de tot neted. Intreaga administraţie a oraşului şi j udeţului
stă azi în mîinile Sfatului Naţional Român din Braşov"78•
Din primele zile ale activităţii sale Consiliul Naţional Român comi
tatens din Ţara Făgăraşului s-a imp us ca organ p olitic conducător, el
preluînd administraţia, siguranţa şi ordinea publică în întreg districtul,
fapt recunoscut şi de subprefectul comitatului Făgăraş care raporta gu
vernului Consiliului Naţional Maghiar că vechile " oficialităţi comunale
au fost nevoite să-şi înceteze activitatea"7!J. Referindu-se la desfăşurarea
evenimentelor revoluţionare din această parte a Transilvaniei, "Glasul
Ardealului" a consemnat, cu vădită mu'lţwnire sub titlul "Administraţia
românească în comitatul Făgăraş " : " 1 2 decembrie st.n. toată administra
ţia oraşului şi comitatului preluată de români. Pretutindeni domneşte
cea mai perfectă ordine şi cea mai mare însufleţire. Tot ce a avut Ţara
Oltului mai bun s-a angaj at fără preget la munca de organizare naţio
nală. Trebuie să constatăm cu satisfacţie că in privinţa puterilor de
muncă şi a organizării Făgăraşu'l stă în fruntea tuturor"80
•

•

•

•

Alături de consiliile sau sfaturile naţionale, un rol de maxima Im
portanţă 1-au j ucat gărzile naţionale, formaţiuni militare româneşti apă
rute ca o necesitate izvorîtă din contextul luptei revoluţionar-naţionale
din Transilvania. "Pe braţele gamei române se leagănă acum soarta
acestui popor - arăta în acest sens "Glasul' Ardealului" din 2 4 noiem
brie, sintetizînd rolul şi importanţa · gărzii naţionale - şi nu ar fi vred
nici de ziua de mîine acei care se trag de la sfinta chemare să îşi apere
neamul lor propriu. Răsplata nu va să intirzie mult, căci trebuie să
crească garda română, să poată imp'lini menirea ei mare şi scopul ei sfînt
de pe urmă.
Pe încetul să şterge şi praful de pe trecutul glorios al poporului
român şi în fulgerarea de o clipă a mindriei trecute răsar grănicerii
români ! " .
P e meleagurile braşovene gărzile a u început a s e forma odată sau
imediat după constituirea consiliilor (sfaturilor) naţionale, în funcţie de
condiţiile concrete din localitatea respectivă.
Inchegarea lor a fost un proces care a parcurs mai mu'lte etape,
în prima fază, pînă la întoarcerea acasă a trupelor româneşti de pe fron
turi, gărzile naţionale au cuprins " tot ce mai rămăsese valid in satele
78

.,Glasul Ardealului", 1, nr. 26, 29 noiembrie/12 decembrie 1918.
Şt. Hurmuzache, 1. Adam, Op. cit., p. 2; Marin Badea, Instituirea puterii
naţional-revoluţionare romdneştt, in 1918 Unirea Transilvaniei cu Rom4nta. Ediţia
a III-a revizuită şi adăugită, Editura Politică, Bucureşti, 1978, p. 503.
110 "Glasul Ardealului", 1, nr. 32, 6/ 19 decembrie 1918.
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româneşti" şi ostaşii din diferite garnizoaneB1• Oficializarea gărzilor na
ţionale prin Manifestul-circulară al Consiliului Naţional Român Central
din 6 noiembrie a imprimat procesu'l.ui de formare a acestora un puternic
avînt. Ca urmare, la Braşov, a fost creat Consiliul Militar Român Jude
ţean, la Făgăraş Legiunea Ţării Făgăraşului, la Săcele, Rupea şi Bran
gărzi coordonate de către un comandant din ·cele trei localităţi, urmind
apoi faza înfiinţării de gărzi la nivel de cercuri şi sate, etapă care s-a
finalizat in ultima săptămînă a lunii noiembrie.
Una din problemele stringente apărută în procesul organizării găr
zilor a fost aceea a înarmării lor corespunzătoare. Inzestrarea cu arma
ment şi muniţii s-a făcut pe diferite căi, în funcţie de condiţiile con
crete. Astfel, la Prejmer în urma intervenţiei prompte a Sfatului Naţio
nal Român, o parte din armele necesare gărzii au fost obţinute de la
fostele autorităţi locale, iar restul prin colectarea lor de la populaţia
românească din comună818• Garda naţională română din Holbav, care a
luat fiinţă incă din 8 noiembrie 1 9 1 8, dispunea la începutul lunii ianua
rie 1 9 1 9 de "40 bUICăţi puşti militare, sistem Manlkher, apoi 20 baionete,
6 curele de încins şi 300 gloanţe de puşcă ", armament insuficient pentru
cei 60 de membri ai săi. Iată de ce s-a 'încEIDCat pri!n publicaţea în
comună a ordonanţelor referitoare la adunarea puştilor şi altor soiuri de
arme", completarea dotării gardiştilor (AneXia 7). La Braşov şi Făgăraş
s-a intrat în posesia depozitelor
de armament ale fostelor regimente
austro-ungare destrămate in urma revoluţiei. Intr-o serie de comune, ca
de exemplu cele săcelene sau brănene, o sursă · a constituit-o dezarmarea
vechii jandarmerii sau a trupelor germane în retragere. "Garda a luat
fiinţă, membrii ei au depus j urămintuil, dar nu a putut să funcţioneze
imediat, din lipsa armelor - scria profesoru'l Gh. Dragoş in amintirile
sale, evocînd modul in care gardiştii din Satulung au rez·olvat această
problemă. Pentru a ni le procura, am deza:mrat, la marginea dinspre
Bratocea a comunei, o coloană de soldaţi germani care se retrăgeau din
România. Printr-o acţiune rapidă şi curajoasă şi printr-o stratagemă
ingenioasă am reuşit să luăm de la soldaţii germani de trei ori mai multe
arme. Surplusul l�m dăru�t altor gărzi, care aveau nevoie de arme".
De asemenea, Consiliul Militar din Braşov a urmărit, printr-o serie
de ordine publicate in "Glasu[ Ardealului", recuperarea de la foştii mili
tari întorşi acasă şi neincadraţi în gărzi, a armamentului adus de pe
front82• In pofida străduinţelor, la
înaintate de comanda din

1 4 decembrie, conform rapoartelor

Braşov şi Făgăraş către Arad,

j umătate din efectivul gardişti1or

aproximativ

(2.768) erau "neinarmaţi"83•

Cu toate acestea, avind sprij inul nelimitat al maselor populare, găr

zile naţionale au desfăşurat o remarcabilă activitate orientată în trei
direcţii fundamentale : sprij inirea consiliilor (sfaturi�or) naţionale române
în preluarea administraţiei publice; menţinerea şi apărarea noii ordini
BI Gh. Unc, Augustin Deac, Op. cit.,
Bl a Ioan Calboreanu, op. cit.

p. 25.

82 "Glasul Ardealului", I, nr. 10, 8/21 noiembrie 1918.
83 V. Arimia, Op. cit., p. 155.
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româneşti şi susţinerea poporului în exercitarea dreptuiui de autodeter
m inare, în manifestarea voinţei de unire cu RomâniaM.
Relevante sînt in acest sens pagini'le "Glasului Ardealului", ade
vărată cronică a perioadei noiembrie 1 9 1 8
ianuarie 1 919, in care au
fost publicate comunicate, ordine de 2'li, informaţii, ştiri, a·rticole ce ilus
trează complexitatea situaţiei şi, mai ales, preocuparea organelor revolu
ţionare de a-şi îndeplini "datorinţele" naţionale.
Menţinerea unui climat de ordine şi linişte a fost unul dintre obiec
tivele gărzilor naţionale braşovene, aceasta presupunind o corectă şi
permanentă cunoaştere a împrej urărilor, a stării de spirit a locuitorilor,
a prezenţei gărzilor străine şi atitudinilor lor faţă de cele româneşti,
precum şi a trupelor germane în retragere. Din primele zile, aşa cum s-a
întîmplat în Ţara Făgăraşului85, în satele brănene86, in zona ZărneştiB7,
gărzile naţionale româneşti au înlăturat vechea instituţie a j andarmeriei
şi autorităţile locale. "0 parte din notarii comunali şi notarii publici
au fost nevoiţi să părăsească reşedinţele lor, iar all ţ ii au fost nevoiţi să
stea la o parte. Dintre prim-pretorii plaselor, oei din Şercaia şi Făgăraş
sînt încă pe loc, ceilalţi prim-pretori ai plaselor Bran şi Arpaş, împreună
cu personalul lor au trebuit să plece. Admi111 istraţia a fost preluată de
Comitetul Naţional Român" . . . - raporta viJcecomitele din Făgăraş88.
Avînd menirea de a "susţine ordinea şi împiedica jafurile, omoru
ri[e şi volniciile"B9, gardiştii braşoveni au apărat instituţiile (poşta, ser
viJciul de telefoane, spitale, şcoli, j udecătorii) şi avuţia publică, zi şi
noapte. De asemenea, podurile, căile
de transport, îndeosebi gările au
fost supravegheate permanent, aşa cum rezultă şi din Ordinul de zi nr. 1
din 19 noiembrie al Comandantului militar român din Braşov care indka
instituirea de către gărzile rurale " la toate gările gărzi spre a asigura
edificii-le, linii�e. matinelul trenului şi transporturile şi, mai ales, a per
sonalului de la gări, cu un cuvînt spre susţinerea ordinei în gări"90. Con
ştient de rolul gărzilor braşovene, generalul german Koch care "dispunea
de vreo 20.000 soldaţi şi a stat vreo 1 0 zile in Braş·ov şi împrejurimi. . . ,
s-a rugat d e comandantul gărzilor române s ă facă tot posibilul c a sol
daţilor săi să nu li se întîmple supărări "91.
-

Semnificativă pentru starea de spirit din acea perioadă, pentru ţi
nuta democratică, umană a populatiei locale, a gardiştilor, este şi întîm
plarea relatată de "Glasul Ardealului " din 29 decembrie 1 9 1 8. " Ieri sol
daţii germani originari din Alsacia-Lorena care se aflau în captivitate
românească - au plecat spre casă. La gară un avocat român le-a vorbit
nemţeşte, iar oamenii îmbrăcaţi în cămaşa de forţă germană au răspuns
franţuzeşte provocînd o sul"prindere nespus de fericită în sufletul mul
ţimii româneşti adunate în j urul lor. Au cerut apoi soldaţilor români
din gardă banda tricoloră româneas-că, iar în schimb le-au oferit trko84
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Gh. Unc, Augusti n Dt>ae, Op. cit., p. 122.
Ioan Mîndrea, Op. cit., p. 2 95 .
D.A.S., Fond Consil iul D irigent, 19/1918.
Arhivf'le Statului Bra�ov, Fond Pompiliu N. Dan, nr. 28.
Ioan Mîndrea, Op. cit. , p. 296 ; Marin Badea, Op. cit.
"Glasul Ardealului", T , nr. 5, 2/15 noiembrie 1918.
.,Glasul Ardealului", I , nr. 10, 8/2 1 noiembrie 1918.
Ion Clopoţel, Op. cit., p. 135.
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lorul francez, apoi s-au îmbrăţişat şi sărutat. A fost o scenă de nespusă
gingăşie şi subtilitate sufletească cum numai între fiii gintei latine se
poate naşte".
In aceeaşi măsură de importanţă a fost şi sarcina gărzilor naţio
nale de a apăra proprietatea privată, "a persoanelor şi avutul lor " . "Acei
gardişti sau ofiţeri - atenţiona Comandamentul Gărzi�or Naţionale Ro
mâne din Ţara Bîrsei92 - care ar profita de poziţia lor şi în loc să
înalţe sentimentele naţionale în mod ideal, •cearcă a se îmbogăţi prin jaf
sau escrocherie din averea concetăţenilor sau din a trupelor militare
în trecere, vor fi timbraţi ca nedemni de a purta numele frumos de
gardist sau ofiţer român " . Smt cuvinte care şi astăzi, la scurgerea atitor
decenii, impresionează prin semnificaţia lor. Sînt o e�presie a "disdpli
nei uimitoare"

proprie acelui

timp,

care "s-a închegat mai ales din

cuminţenia, cumpătul şi simţul de răspundere al mhlioanelor de oameni
de j os, al ţăranilor noştri împrăştiaţi prin săcelele lor oropsite"93,
•

•

•

La trei zile de la apariţia in "Românul" a istoricei convocări a
Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia, la 23 noiembrie 1 9 1 8, "Glasul
Ardealului" publica chemarea Marelui Sfat al naţiunii române din Un
garia şi Transilvania. Dar înainte ca acest uni·c document din istoria de
pînă atunci a români1lor să vadă lumina tiparului în oraşul de la poalele
Timpei, vestea că sosise momentul ca "naţiunea română din Ungaria şi
Transilvania să-şi hotărască însuşi soarta sa de acum înainte" pătrunsese
prin oraşele şi comunele braşovene. Timp de cinci zile, între 24 şi 28
noiembrie 1 9 1 8, într-o atmosferă de deosebită înflăcărare, de trăire pa
triotică, dintr-un colţ în altul al Ţării Bîrsei şi a Făgăraşului s-au desfă
şurat adunările de alegere a delegaţilor, la care au participat intelectua
lii, muncitorii şi meseriaşii din oraşe, ţăranii şi intelectuam din sate,
bărbaţi şi femei, vîrstnici şi tineri. Şi nu întîmplător a fost faptul că
printre primH care s-au intrunit la 24 noiembrie pentru a declara "do
rinţa noastră hotărîtă de a ne uni cu România" şi a-şi alege reprezen
tanţii pentru "Congresul Naţional de la Alba Iulia " au fost cei 2. 800 de
locuitori ai comunei Ţînţari94• I-au urmat într-o firească şi entuziastă
simţire românească poporenii din celelalte aşezări ale judeţului Braşov.
In total de pe meleagurile braşovene au participat la "Cea mai măreaţă
sărbătoare naţională a românilor"95, adunarea de la Alba Iulia, 95 de
!l2

"Glasul Ardealului", nr. 2 1 , 23 noiembrie/6 decembrie 1918.
Ştefan Pascu, Op. cit., p. 115.
94 Arhiva Muzeului Unirii Alba Iulia, Fond Documentele Unirii, vol. II,
p. 687-688, 689.
� Ştefan Pascu, Op. cit., p. 188.
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delegaţi. Dintre aceşti împuterniciţi ai tuturor claselor şi păturilor so
ci ale, a instituţiHor culturale, economice şi bisericeşti, nouă au repre
zentat gărzile naţiona:le române.

Delegat al Comandei militare din Bra

şov a fost desemnat locotenentul Andrei Guşu96, iar a Gărzii naţionale
din oraş, sergentul major Ştefan Grădinar97. La Bran "s-au ales prin
adamaţiune :

Ovidiu Popovici,

sublocotenent,

şeful suprem al Gardei

Naţionale Române . . . şi Iacob Flucuş . . . "98. Din partea secţiei Zărneşti a
Gărzii Naţionale au fost împuterniciţi locotenentul farmacist George Cu
tean din Zărneşti şi sergentul maj or Elisie Măeruţiu din Tohanul Vechi99.
S ecţia Prejmer a gărzilor braşovene a avut reprezentanţi pe stegarul
Traian Ludu şi gardistul Gh. Şandru too, iar garda din Feldioara pe ser
gentul maj or Vasile Neagoetot . Tot în acele zile premergătoare lui 1 De
cembrie 1 9 1 8, la sediul Casinei române din Braşov (şirul Botelor nr. 22
-

azi str. G . Bariţiu nr. 1 ) "Marele Sfat al Ţării Birsei îşi ţinea şedin

ţele in vederea plecării la adunarea de la Alba Iulia. Prezida chiar pre
şedintele Casinei, entuziastul protopop dr. Vasile Saftu. Casina era insta
lată in localul băncii "Albina". Delegaţii din toate părţile au luat parte
la consfătuiri. Clipele erau unice in istoria unui neam. Acolo, in Casină,
fiecare participant a primit, drept insignă, o panglică tricoloră cu inscrip
ţia: "România Mare 18 Nov. 1 9 1 8 Braşov" 102 .
Numeroşi locuitori din Rupea, avindu-i in frunte pe delegaţii lor
dr. Ioan Iosif, George Repede, Jeronim Buzea, Ioan Mitri Danciu, Ioan
Stan Spornic au plecat la Alba Iulia cu steagul societăţii culturale "Juni
mea", înfiinţată de români în anul 1 908. Peste 50 de ani acelaşi steag
a fost martorul amplelor manifestări dedicate aniversării Unirii la Alba
Iulia, fiind dus de delegaţii ripeni, printre care şi I. Stan Spornic, sin
gurul participant la evenimentele din 1 9 1 8, rămas in viaţă.
Trenul care a plecat in 29 n oiembrie din Braşov, a dus la Alba
Iulia nu numai împuterniciţii obştei braşovene, ci şi numeroşi poporeni,
femei şi bărbaţi, tineri şi virstnici dorniJoi de a fi martorii clipei măreţe
a înfăptuirii visului de unire.
ra

Spre

Alba

Iulia

Bîrsei

şi a

Făgăraşului

p. 779.

96
U7

şi

numeroase

scrisori

şi

din Ţa

telegrame

de

Arhivele Muzeului Unirii Alba Iulia, Fond Documentele Unirii, vol. I,

Ibidem,
Ibidem,
!l'J Ibidem,
Jno Ibidem,
1 01 Ibide m,
98

s-au îndreptat în acele zile delegaţii

p. 781.

p. 787-789, 791.
p. 851-853.

p. 85 1-853.
p. 783.

Ion Colan, Casina română din Braşov, 1835-1935, Institutul de arte gra
fice, Braşov, 1935, p. 1 1 2 .
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entuziaste urări de suoces, de aprobare şi adeziune ale celor II'ămaşi
acasă. 46 de comune au trimis asemenea mesaj e însumînd 1 1 . 537 sem
nături, dovezi ale Î!nsufleţitoarelor sentimente de incredere şi speranţă
în viitorul neamului românesc.
" Braşovenii s alută cu căldură Marea adunare naţională şi aşteaptă
cu evlavie solia mîntuirii neamului" sau 1 .500 de români din Feldioara
.,salută şi felicită cu sufletul şi inima lor strălucita adunare naţională a
tuturor românilor din Transilvania şi Ungaria, dorind din suflet izbînda
strălucită şi întruparea profeţiei : "Viitor de aur România are / Şi pre
văd prin secoli a ei inălţare" 103 - sînt doar cîteva din rîndurile acestor
documente.
La 1 Decembrie 1 9 1 8, in timp ce la Alba Iulia se săv[rşea măreţul
act al Unirii, în toate localităţile din Ţara Birsei şi Făgăraşului, ca de
altfel pe tot cuprinsul Transilvaniei, s-au desfăşurat serbări naţionale.
tn bisericile româneşti a fost adusă la cunoştinţa p op orului, prin cuvin
tele emoţionante rostite de fruntaşii naţionali, implinirea dezideratului
de unire104.
In ziua următoare istoricei decizii, la 2 decembrie, absolvenţii şi
elevii Şcolilor medii şi c omerciale din Braşov au depus, în prezenţa gărzii
naţionale şi a unui public numeros, o cunună de flori cu tricolor pe
mormintul lui Andrei Mureşianu din Groaveri 105. Tot în acele zirle, pe
prima pagină a organului de presă al Sfatului din Ţara Birsei, "Glasul
Ardealului", a apărut in chenar tricolor articolul de fond simbolic inti
tulat " Inviere" . "După 1 8 veacuri de impilare neamul românesc învie!" anunţa cu emoţie şi bucurie Ilie Cristea, redactor al publicaţiei. Sinteti
zind valoarea istorică a hotărîrii de unire el scria, în continuare : "A sosit
plinirea vremii ! " Articolul se încheia prin sugestiva şi deosebit de fru
moasa mărturisire făcută " Invierii " : "Ce bine-i că n-ai venit pe neaştep
tate, căci coardele inimii ni s-ar fi rupt sub povara simţirii" 106.
Faptele de mai sus, desfăşurate în istoricul sfîrşit de an 1 9 1 8, de
monstrează că alături de masele populare din întreaga Transilvanie, ro
mânii din Ţara Bîrsei şi Ţara Făgăraşului, din ţinutul Rupei au parti
cipat la evenimentele revoluţ�onare cu dîrzenia şi combativitatea ce i-a
caracterizat şi în alte momente ale istoriei, argumentînd astfel, încă o
dată, ceea ce Ştefan Cicio Pop a afirmat : "nici un neam nu a dovedit
maturitatea . atît de perfectă şi iubirea de neam pe care a dovedit-o la
1 9 1 8 poporul român" 107.
103 Ştefan Pascu, Op. cit., p. 216.
104 " Glasul Ardealului", nr. 19, 20 noiembrie/3 decembrie 1918.
105 ldem.
106 Idem.
1D7

Ştefan

Pascu, Op. cit., p. 209.
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Jo'ilf. 1 Voluntarii rolllâni din Codlea care au luptat in armata română. Steagul
tricolor al ,.Asociaţiei foştilor voluntari din această comună a fost confecţionat
de localnici şi are pictat in medalionul central bustul lui Avram Iancu.

Fii. 2 Dr. Vasile Saftu, preşedintele Sfatului Naţional RomAn din Ţara Bfrsei.
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Fig. 5 Pompiliu Dan, pre
şedintele Consiliului Na
ţional Român din Zăr
neşti, delegat al cercului
Făgăraş la Marea Adu
n are Naţională de la
Alba Iulia.

.

' ·

·'

' ..
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Fig. 6 Locotenentul Va
s�le Barbu,

membru al

Jărzii naţionale romAne

din Zărneşti.

Fig.

7 George Preşme

rean, delegat al locuito
rilor din Codlea la Ma
rea Adunare Naţională
de la Alba Iulia.
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Fig. 8 Gh. Cernea, parti

cipant din comuna Paloş
(Rupea) la Marea Adu
nare NaţionalA de la Alba
Iulia.

Fl.f. 9 t.ascu Nlcolae, par
ticipant din comuna Pa
loş (Rupea) la Marea A

dunare Naţionall

Alba Iulia.

de la
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�ig.. ţO Dr. .Auret Stoian,
Pt�şţdintele ConsHLului
Naţional
�9-.mfm
din
Bran, del�gaţ .. al cercu
.

: .

lui Tohap.�l V:!'!chi la Ma
rea Ad\}nare· c .Naţională

· de �a Alba Iulia .
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Fig. 11 Octavian G. Sim
tion, p�eşedinteJe Sf�tu
lu{ Naţional Român di�
Cerriat, 'delegat al cercu-:· .
lui Hărmim la. Marea A�
dunare Naţională ·de la' ·
Alba · Iulia.
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Fig. 12 Tinerii artişti din
Rupea, care in ianuarie
1919, in cadrul maniies
tărilOil' prilejuite de fn

fătpirea visului de unire
a tuturoc româniior au

prezend:at ,.Poemul Uni
rii", posibilă creaţie a
scriitorului
braşovean
Andrei Bîrseanu.

Fig. 1 3 "Hora Unirii" jucată de locuitorii din Rupea cu ostaşii români, ln
1918, in centrul oraşului.

decembrie

"'

�

Fig.

15. Raportul siptiminal al GArzii naţionale

romAne ctin Satulunt, 23

decembrie 19.18.

Fig. 14. Credenţionalul care confirmă alegerea
lui Ştefan Grădinar ca delegat al Gărzii naţiona
le romAne din Braşov la Marea Adunare Naţiona
lă de la Alba Iulia Este ,,autorizat a luat parte
cu vot decisiv la deciderea asupra sorţii viitoare
a neamului romAnesc".

�
�

1

..
-

n

Nr.

..
...

•

t

=

n

Constituirea consiliilor (sfaturilor) şi a gărzilor nationale române în ac tualul judet Braşov
crt.

1.
2.

3.
4.

5.

Data

2 noiembrie 1918

10 noiembrie 1918
4 noiembrie 1918
4 noiembrie

7 noiembrie

17 noiembrie

Preşedinte Sfat
Naţional Român

Com and an t Garda
Naţională Română

OBS.

2

3

4

5

Braşov

Braşov

Dr. Vasile Saftu

Sfatul Naţianal Român
din 'fata BirSei

Satulung

Ştefan Pielea

Turcheş

Constantin Papuc
(4-18 noiembrie);
Nico1ae Pascu
Vasile Costea
(17 noiembrie-12
decembrie);

Săcele:
:Saciu

Aurel Oancea
Octavian Simtion
Oprea Trandaburu
Oprea Trandaburu

6.
7.
8.
9.
10.

noiembrie

5 noiembrie

Tărlungeni
Rotbav

11.

5 noiembrie 1918

Bran (cele 10 comune)

12.

6 noiembrie 1918
8 noiembrie 1918

Rupea
Zărneşti

Pompiliu Dan

i5.

14.

8 noiembrie
11 noiembrie 1918

Holbav
Făgăraş

Dr. Nicola e Şer b a n

16.
17.
18.

12 noiembrie
12 noiembrie
13 noiembrie

Doboli

I oa n To ma

13.

noieJDQrie

noiembrie

o

Localitatea
1

Cernat
Purcăren i
Zizin

Tohanul Vechi
Cod lea

Nicolae Comşa

Ioan Marin ; Vasile
Nustrea
Dr. Iosif Puşcariu
Dr. Aurel Stoian
Dr. Ioan I osif

1\l:oise Brumboiu
C.F. Pr<'şmerPanu

Căpitanul Bujor

Voina

:.:
fi)

�
....
�
l"l

o{ll
....

Cl

ti

Consiliul Militar

N

�

III
:11
>
o{ll
o

l"l

RoifiAnJudeţean

Căpitanul Aurel Ciortea
Gheorghe Dragoş

V. Căciulă

;3

Gh. Odor

:.:
..

:.:

l"l
...

OD

r
..
:!

V. Durgheş
Cornel Bog4an
Cornel Bogdan
Ioan Ghia

OD

Gh. Gligor
Ovidiu Popovici
Ioan Paş
George Fuciu
Dr. Ilarie Noadrea
Ştefan Emil Reit
Candidt Scurtu
i>r. Nicolae :Soeriu
organe la nivel de
comitet
Eliseu Măeruţiu
G<>orge Stoia

'

""
..
...

•

1

2

19.

14 noiembrie

Stupi ni

20.
21.

15 noiembrie
17 noiembrie

Crizbav
Feldioara

22.
23.
24.
25.
26.

31.
32.
33.

Satu Nou
noiembrie
Sinpetru
noiembrie
Ioan Nan
noiembrie
Apaţa
noiembrie
Budila
Virgil CreangA
Ţinţari
noiembrie
Ilarie Gonţea
I n cursul lunii noiembrie, firi a se cunoaşte inel o dată exactă, au luat fiinţă :
noiembrie
Bod
Filip Creiţar
noiembrie
Cristian
Virgil Pop
noiembrie
Dirste
Ioan Moarcăş
Dumitru Marcu,
noiembrie
Ghimbav
Th. Lichs
noiembrie
Hălchiu
Dumitru lacob
Victor Cristolovean
noiembrie
Hărman
Ioan Bătrinu
noiembrie
Prejmer
Traian Ludu
Ioan Ludu

34.
35.
36.
37.

noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie

27.
28.
29.
30.

3

M. Şchiopu
Ioachim Lainer

18
23
23
24
24

Rişnov
Vulcan
Teliu
Tohanul Nou

Ioan Debu

4

5

Voicu Ioan
Romulus Cosnea
George Toma
Dr. Vicenţiu Rauca
Achim Taus
Ioan Mucşariu
Ioan Erimie

Ioan Ducorin
Ioan Clinciu
George Gross
George Petrişor

�

1�

cuprinde
Stupini şi
Lunea Cllnicului

Notă: Prezentul tabel este o incercare de prezentare cronologică a procesului de constituire a consiliilor (sfaturilor)
şi gărzilor naţionale pe baza documentaţiei existente (presă, documente de arhivă, memorii) şi consultate pină
in momentul alcătuirii lui. Foarte posibil ca in viitor el să poată fi completat cu noi date şi nume care si
permită reconstituirea complexA a acţiunii de formare a acestor organisme revoluţionare.
t"'

�
>
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o

�
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ANEXA 1

L 1 S T A
membrilor "Gărzii Naţionale Române" din Satulung
Gradul

Numele

1. Dragoş Gheorghe
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1 1.
12.
1 3.
1 4.
1 5.
1 6.
17.
1 8.
1 9.
20.
21.
22.
23.

Anul naşterii

stegar
comandantul gărzii
caporal
caporal
caporal
fruntaş
fruntaş
soldat
soldat
soldat
soldat
soldat
soldat
soldat
soldat
soldat
soldat
soldat
soldat
soldat
soldat
soldat
soldat
soldat

Băncilă Vasile
Moldovean Ioan
Manu Constantin
Orjan Radu
Mircioiu Ioan
Popa Ioan
Munteanu Irimia
Ionescu Ilie
Şeitan Ioan
Băncilă Ioan
Şerban Dumitru
Ţiţei Ioan
Balcă Gheorghe
Deleanu Nicolae
Mâia Ioan
Lupu Ioan
Săndulescu Constantin
Mustaţă Gheorghe
Bodean Ioan
Simionescu Gh.
Cosma Gh.
Ţîru Ioan

1 898
1 886
1 885
1 896
1888
1 89 1
1 8 96
1 898
1 899
1 899

1 894

George Dragoş - stegar
ANEXA 2

Numărul membrilor
Gărzilor Naţionale Române din comun ele săcelene

1 . Garda Naţională Română din Satulung
români, plus 1 2 maghiari, înscrişi ulterior
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Total
Garda
Garda
Garda
Garda
Garda
Garda

Naţională
Naţională
Naţională
Naţională
Naţională
Naţională

Română
Română
Română
Română
Română
Română

din
din
din
din
din
din

Cernatu
Turcheş
Baciu
Tărlungeni
Purcăreni
Zizin
TOTAL
George Dragoş - stegar

23
12
35
16
24
10
33
34
19
1 71

ANEXA 3

Secţia a II-a BRAN

�
",.
",.

L 1 S T A
Gărzii rurale naţionale române din comuna MOECIUL DE JOS
N r.
crt.

Rangul

Anul
naşterii

Numele şi prenumele

Regimentul
in care a servit

Ziua intrării
tn gardă

1.

Sergent

Bucur Popoiu

1876

Regimentul de Honvezi nr. 23

18 noiembrie 1918

2.

Sergent

Aron Pivaru

1894

18 noiembrie 1918

3.

Infanterist

Emilian Miţoiu

1894

Reg. de Infanterie nr. 3 1
Reg. de Infanterie nr. 31

4.

Infanterist

George Răduţoiu

1885

Reg. de Infanterie nr.

31

18 noiembrie 1918

5.

Infanterist

Iosif Negrea

1894

Reg. de Infanterie nr.

31

18 noiembrie 1918

6.

Infanterist

1894

Infanterist

8.

Fruntaş
Infanterist
Infanterist

Reg. de Infanterie nr. 31
Reg. de Infanterie nr. 31
Reg. de Infanterie nr. 2

18 noiembrie 1918

7.

Ioan Pinţea
Ioan Răduţoiu
Iosif Boboc
Moise Popoiu

18 noiembrie 1918

9.

1898
1888

18 noiembrie 1918

18 noiembrie 1918
18 noiembrie 1918

11.

Caporal

12.

Infantţ?rist

Ioan Boşa
Teodor Gârbacea
Ioan Maria

1890

Reg. de Infanterie nr.
Regimentul de Honvezi
Regimentul de Honvezi
Reg. de Infanterie nr.

13.

Infanterist

Nicolau Ghelmia

1890

Regimentul de Honvezi nr. 23

18 noiembrie 1918

14.

Infanterist

Moise Runcianu
George Pica

1886

23

18 noiembrie 1918

23

16.

18 noiembrie 1918

Infanterist

Aron Negrea

1880

17.

Infanterist

Toma Martoiu

1870

Regimentul
Regimentul
Regimentul
Regimentul

10.

15.

Infanteri st

Bran la 24.XI. l918

1874
1893
1890

1881

de
de
de
de

Honvezi
Honvezi
Honvezi
Honvezi

31

nr. 23
nr. 23

18 noiembrie 1918

29

18 noiembrie 1918

nr.
nr.
nr.
nr.

Observaţii

18 noiembrie 1918

23

18 noiembrie 1918

24

18 noiembrie 1918

Locţiitor şef de secţie,

Ovidiu Popovici

Q

t<

�>

'li
o
'li
>

n

�
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L 1 S T A

�

Gărzii rurale naţionale române din comuna FUNDATA
Nr. crt.

Rangul

Numele şi prenumele

Gavenescu

Infanterist

Alex.

Infanterist

George

I nfanterist

Nicolau N. Olteanu

In fanterist

Zenofie Stoian

5.

Infanterist

Ioan ErcUŞ

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Infanterist

Nicolau

Infanterist

Aron

Infanterist

Moise Sumedrea

Şofer

Vasile

Şofer

Ioan Bangălă

Infantel'ist

Simion

Infanterist

Moise

1.
2.
3.
4.

15.

Boza

Nilă

Iacob
Olteanu
Stoian
Ioneţiu

Infanterist

MoL'>e Brănescu

Infanterist

Ioan G. Olteanu

Infanterist

Ioan Sbârna

Bran la 24.XI.1918

1882
1882
1878
1880
1891
1869
1883
1889
1887
188?
1883
1887
1873
1882
1867

Anul
naşterii

Regimentul
in care a servit

Reg. de Infanterie nr.
Reg. d e lnfanterie nr.
Reg. de Infanterie nr.
Reg. de I nfanterie nr.
Reg. de I nfanterie nr.
Reg. de Infanterie nr.
Reg. d e Infanterie nr.
Reg. d e Infanterie nr.

Ziua intrării
in gardă

31
31
31
31
31
31
31
31

10
10
10
10
10
10

23
23
Regimentul de Honvezi nr. 23
Regimentul de Honvezi nr. 23
Regimentul de Honvezi nr. 23
Regimentul de Honvezi nr.
Regimentul d e Honvezi nr.

noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie

lO

noiembrie

10
10
10
10
10
10
10
10

noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie

1918
1918
1918
1918
1918
1918
1918
1918
1918
1918
1918
1918
1918
1918
1918

Observaţii

Cl
>
::d
N

�

tii
::d
>

{Il

o
�
1:"1

�

z
..
...

î
:!1

...

Locţiitor şef de secţie,

Ovidiu Popovici
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Secţia a II-a BRAN

L 1 S T A
Gărzii rurale naţionale române din comuna POARTA
Nr.

crt.

Rangul

Anul
naşterii

Numele şi prenumele

Ziua intrării
in gardă

Regimentul
in care a serv�t

Reg. de I nfanterie nr. 31 şi
Reg. de Infanterie nr. 31

10 noiembrie 1918

1.

Infanterist

Nicolai N. Clinciu

1873

2.

Caporal

1889

3.

1887

Reg. de lnfanterie nr. 31

4.

Fruntaş
Caporal

Ioan Cenţiu
Nicolai Cenţiu
Iosif Balca

1872

Reg. de Infanterie nr. 31

10 noiembrie 1918

5.

In fanterist

Ioan Prodan

1876

10 noiembrie 1918

1866

7.

Infanterist
Infanterist
In fanterist
Infanterist
Caporal

Ioan Puchianu
Miron Rădăcină

Regimentul de Honvezi nr. 23
Reg. de Infanterie nr. 31

Moise Albu

1894
1874

nr. 31
nr. 31

10 noiembrie 1918

Iosif Noaghia
George Arsu

nr.

10 noiembrie 1918

Ioan Funariu
Vasile Babeş
Iosif Tampa

1892

Reg. de lnfanterie
Reg. de Infanterie
Reg. de Infanterie
Reg. de l n fanterie

6.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

-

Caporal
In fanterist

Bran la 24.XI . l 9 1 8

10 noiembrie 1918
10 noiembrie 1918

10 noiembrie 1918
10 noiembrie 1918

1884

1879

Observaţii

N-a fost soldat

10 noiembrie 1918

31

1886

nr. 31
Regimentul de Honvezi nr. 23

10 noiembrie 1918

1890

Regimentul de Honvezi nr. 23

10 noiembrie 1918

10 noiembrie 1918

Locţiitor şef de secţie,

Ovidiu Popovici
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Secţia a II-a BRAN
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L 1 S T A

<Il
...

Găr:mi rurale naţionale române din comuna ŞIRNEA
Nr.
crt.
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Rangul
Infanterist
Infanterist
Infanterist
Infanterist
Infanterist
Infanterist
Infanterist
-

-

Infanterist
-

-

Bran la 24.XI. 1 9 1 8

Anul
naşterii

Numele şi prenumele
Ioan Râpianu
Moise Flueraş
George Bangălă
George Calaican
Ioan Roşi a nu
Nicolai Terciu
Iosif Ţeposu
Nistor Chirciu
Ioan Al. Benga
Ioan Chirciu
Moise Cojocar
Nicolau Frunteş

1872
1878
1870
1880
1880
1884
1868
1872
1888
1868
1891
1879

Regimentul
în care a servit

Regiment�! de Honvezi
Reg. de Infanterie nr.
Reg. de Infanterie nr.
Reg. de Infanterie nr.
Reg. de Infanterie nr.
Reg. de Infanterie nr.
Reg. de Infanterie nr.

Ziua intrării
in gardă

nr. 23
31
31
31
31
31
31

Regimentul de Honvezi nr. 23

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie

1918
1918
1918
1918
1918
1918
1918
1918
1918
1918
1918
1918

Observaţii
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Nu a fost soldat
Nu a fost soldat
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Nu a fost soldat
Nu a fost soldat

Locţiitor şef de secţie,
Ovidiu Popovici
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Il-a BRAN

L 1 S T A
Gărzii rurale naţionale române din comuna MOECIUL DE SUS
Nr.
crt.

Rangul

Anul
naşterii

Numele şi prenumele

Regimentul
in care a servit

Ziua intrării
in gardă

Observaţii

-

1.

Infanterist

Ioachim Gârbacea

2.
3.

Infanterist
Infanterist

Ioan Puihanu
Ioan Ludu

4.

Caporal

George Gârbacea
George Voinescu

�-

Caporal
Infanterist

6.
7.
8.

Capor�l
Infanţerist

10.

FrQ.ntaş
Infanterist

9.

Bran l�J 24.XI. l 9 1 8

Ioan Spîrchez
Ioachim Popoiu
Ioan Dragoslavici
Nicolai Gârbacea
Ioan Gîrbăcică

1882
1880
1884
1884
1886
1886
1881
1895
1887
1900

Reg. de Infanterie nr. 31
Reg. de Infanterie nr. 31
Reg. de Infanterie nr. 3 1
Regimentul d e Honvezi nr. 23
Regifi!.entQ.l de Honvezi nr. 23
Regimentul de Honvezi nr. 23
Regimentul de Honvezi nr. 23
Regimentul de Honvezi nr. 23
Reg de Art. de munte nr. 12
Regimentul ele Honvezi nr. 23

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

noiembrie 1918
noiembrie 1918
noiembrie 1918
noiembrie 1918
noiembrie 1918
noiembrie 1918
noiembrie 1918
noiembrie 1918
noiembrie 1918
noiembrie 1918

Locţiitor şef de secţie,
Ovidiu Popovici
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Secţia a H-a BRAN

L 1 S T A
Gărzii rurale naţionale române din
Nr.
crt.

Rangul

Anul
naşterii

Numele şi prenumele

r:

comuna

Regimentul
in care a servit

Ziua intrării
in gardă

Sergent

Severin Reit

1876

Regimentul de Honvezi nr. 23

10 noiembrie 1918

2.

Sergent

Reg. de I n fanterie nr. 31

10 noiembrie 1918

Sergent
Sergent
Sergent

Iacob Flucuş
Iosif Căpăţină
Iosif Tican

1883

3.

1868

Reg. de I n fanterie nr. 31
Reg. de Infanterie nr. 3 1

10 noiembrie 1918

Miron Mojor

1883

Emilian Beşioagă
Toma T. Tampa
Averte Băncilă

5.
6.
7.

Sergent
Caporal

1890

1 0 noiembrie 1918
1 0 noiembrie 1918

1886

Reg. de I n fanterie nr. 3 1
Reg. de Infanterie nr. 31

1877

Regimentul de Honvezi nr. 23

10 noiembrie 1918

1877

10 noiembrie 1918

9.

Fruntaş
I nfanterist

Ioan Răşină

1875

Regimentul de Honvezi nr. 23
Regimentul de Honvezi nr. 23

10 noiembrie 1918

1 0.

Infanterist

Neculai Solovăstru

1886

Regimentul de Honvezi nr. 23

10 noiembrie 1918

1 1.

Infanterist

Regimentul de Honvezi nr. 23

10 noiembrie 1918

I n fanterist

Voicu Puşcariu
Ioan Zecheriu

1888

12.

1873

Reg. de Infanterie nr. 3 1

1 0 noiembrie 1918

13.

Infanterist

Ioan Todor

1888

Reg. de I n fanterie nr. 3 1

10 noiembrie 1918

14.
1 5.

I nianterist

Miron Burcuş

1892

Reg. de Infanterie nr. 31

10 noiembrie 1918

I nfanterist

George Pandrea

1897

10 noiembrie 1918

16.

Infanterist

1893

17.

l nfanterist
Artilerist
Inianterist

Io(!.n Maxim Baciu
George Miron Moja
Nicolai Comşa
Emil Stoian

Reg. de Infanterie nr. 31
Reg. de I n fanterie nr. 31

1896

Reg. de Infanterie nr. 31

10 noiembrie 1918

1890

Regimentul de Artilerie nr. 12
Regimentul de Honvezi nr. 23

10 noiembrie 1918

8.

18.
19.

Bran la 24.XI . 1 9 1 8
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10 noiembrie 1918
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Observaţii
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10 noiembrie 1918

1 decembrie 1918

Locţiitor şef de secţie,
Ovidiu Popovici
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Secţia a II-a BRAN

L 1 S T A
GăTZii rurale naţionale române din oomuna PEŞTERA
Nr.

crt.

Rangul
-

Anul
naşterii

Numele şi prenumele

Ziua intrării
in gardă

Regimentul
in care a servit

10 noiembrie 1918

Bucur Cojanu

1865

Ioan M. Porancia

1892

Reg. de Infanterie nr. 3 1

10 noiembrie 1918

3.

Sergent
I n fanterist

Ioan Ar. Cojanu

1895

Infanterist

George Cojanu

1871

Reg. d e Infanterie nr. 3 1
Reg. de Infanterie n r . 3 1

10 noiembrie 1918

4.

1 nfanterist

Victor Băncilă
Moise Bucşioiu

1886
1866

Reg. d e ln fanterie nr. 31

10 noiembrie 1918

Ioan D. Nan
Iosif Conia

1871

10 noiembrie 1918

1890

Regimentul de Honvezi nr. 24
Regimentul de Honvezi nr. 24
Regimentul de Honvezi nr. 24

10 noiembrie 1918

10.

Infanterist
Infanterist
Sergent
Infanterist

1898

Reg. de Infanterie nr. 3 1

10 noiembrie 1918

11 .

Infanterist

George

1886

Reg. d e Infanterie nr. 3 1

10 noiembrie 1918

1.

2.

5.
6.
7.
8.
9.

-

Bran la 24.XI . 1 9 1 8

Iancu Cojanu
Ioan. 1. Cojanu
Terciu

1886

10 noiembrie 1918

Observări

N-a fost soldat

N-a fost soldat

10 noiembrie 1918
10 noiembrie 1918

Locţiitor şef de secţie,
Ovidiu Popovici
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Gărzii rurale naţionale române din comuna PREDEAL
Nr.
crt.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Rangul
Infanterist
Caporal
Gefraităr
Honvezi
I nfanterist
Infanterist
I nfanterist
Infanterist
Infanterist

Bran la 24.XI . l 9 1 8

Anul
naşterii

Numele şi prenumele
Nicolau Bucşa
Ioan Boboc
Nicolau Chiţu
Alecsandru Răşină
Nicolau Ghinea
Ion Funariu
Moise Scinteie
George Boboc
Octavian Boboc

1890
1893
1891
1890
1891
1892
1895
1895
1898

Regimentul
in care a servit

Reg. de Infanterie nr. 135
Regimentul de Honvezi nr.
Reg. de Infanterie nr. 3 1
Regimentul d e Artilerie nr.
Regimentul d e Honvezi n r .
Reg. d e I nfanterie nr. 3 1
Reg. de Infanterie nr. 3 1
Reg. d e I nfanterie n r . 31
Regimentul de Honvezi nr.

Ziua intrării
in gardă
10
23

10
10

16

10

23

10
10
10
10

23

10

noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie

1918
1918
1918
1918
1918
1918
1918
1918
1918

o

Observaţii
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Locţiitor şef de secţie,
Ovidiu Popovici
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Secţia a I l-a BRAN

L 1 S T A
Gărzii rurale naţionale române din comuna. MĂGURA
Nr.
crt.
1.
2.
3.

4.

Rangul
lnfanterist
Infanterist
Infanterist
Infanterist

Bran la 24.XI. 1 9 1 8

Anul
naşterii

Numele şi Prenumele
Ioan Pepine
Ioan Cotinghiu
Nicolau Rapea
Ioan Baiu

1872
1884
1875
1870

Ziua intrării
in gardă

Regimentul
in care a servit

Reg. de Infant�rie nr.
Reg. de lnfanterie nr.
Regimentul de Honvezi
Regimentul de Honvezi

31

10

1918

31

10

1918

nr. 23
nr. 23

noiembrie
noiembrie
10 noiembrie
10 noiembrie

Observaţii

1918
1918

Locţiitor şef d e secţie,
Ovidiu Popovici

Anexa nr. 3. Arhiva Muzeului Primei Şcoli Româneşti din Scjteii Braşovului, documente necatalogate. Mulţumim şi
pe această cale directorului Vasile Oltean care ne-a pus la dispoziţie documentele de mai sus, colaborind
astfel la completarea tabloului procesului revoluţionar din anul 1918 elin zona Braşovului.
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ANEXA
Sigiliul Sfatului Naţional Român din Ţara Birsei

4

P R O T O C O L
Luat in adunarea naţională a poporului român din Ţinţari, ţinută
în 1 1/24 noiembrie 1 918 pentru alegerea Sfatului naţional sătesc sub
prezidiu! parohului Ioan Gavrilescu.
I. După celebrarea sf. liturghii prin ambii preoţi, in faţa unui pu
blic numeros, preşedintele, parohul Ioan Gavrilescu prin o vorbire adec
vată momentului zugrăveşte în culori vii timpurile istorice de azi şi sta
rea prezentă a naţiunii noastre, apoi deschide şedinţa adunării, propunind
alegerea a 2 bărbaţi de încredere şi a unui notar.
1. Cu aclamaţiuni se aleg bărbaţi de incredere Simion Micu şi
Ştefan Ciolan, iar notar învăţătorul pens.(ionar) Petru Danciu.
II. Se purcede la alegerea Sfatului sătesc şi prezentîndu-se 2 liste,
care conţineau numele bărbaţilor ce aveau să fie aleşi.
2. Adunarea prin aclamaţiuni au ales in Sfatul naţional sătesc pe
următorii :
1 3 . Irimie I. Picu
1 . Ilarie Gonţea
14. Ioan I. Grămadă
2. Irimie Socaciu
1.5. Ioan Cr. Morar
3. Ioan Strimbu
16. Nicolae LV. Mamina
4. Nicolae Neagoe
1 7. Ioan I. Săniuţă
5. George Pîntece
1 8. Simion S. Nicu
6. Ioan Ar. Savu
7. Nicolae V. Popa
19. Ioan Ciolan
20. Ştefan Popoviciu
8. Petru Danciu
2 1 . Ştefan N. Scorţia
9. Vasile Urdea
22. Ioan Const. Micu
1 0. Iosif V. Ciolan
23. Vasile N. Simion
1 1 . Nicolae I. Neguliciu
1 2. Vasile V. Popoviciu
24. Nicolae M. Bodean
care imediat au depus jurămîntul prescris in miinile parahului-preşedinte.
III. Se pune la ordinea zilei constituirea Sfatului sătesc.
.3 Se alege de conducător Ilarie Gonţea paroh ; sub conducător Petru
Danciu inv(ăţător) pens. iar notar Irimie Socaciu învăţător.
IV. Preşedintele propune alegerea unui delegat care să reprezinte
comuna noastră Ţînţar, la Adunarea marea naţională ce se va ţine sîm
băta viitoare in 30 noiembrie la Alba Iulia.
Totodată roagă adunarea ca la persoana să nu reflecteze din cauză
sanitară.
4. Cu mare insufleţire se alege părintele Ilarie Gonţea care necon
diţionat ar-e să se prezinte la timpul şi locul designat.
Cu acestea şedinţa s-a inchis şi procesul verbal s-a incheiat şi
subscris.
D.U.S.
Ioan Gavrilescu
preşedinte
Bărbaţi de incredere :
Ştefan Ciolan
Petru Danciu
Simion Micu
(notar)
Original
Muzeul Unirii Arhiva, Tomul II, p. 687-688.
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ANEXA 5

GARDA NAŢIONALA DIN STUPINI - BRAŞOV
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
1 0.
11.
12.
1 3.
14.
1 5.
1 6.
17.
18.
1 9.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Rangul

Sergent
Caporal
Caporal
Fruntaş
Fruntaş
Fruntaş
Infanterist
Infanterist
Infanterist
Infanterist
Infanterist
Infanterist
Infanterist
Infanterist
Infanterist
Infanterist
Infanterist
Infanterist
Infanterist
Infanterist
Infanterist
Infanterist
Infanterist
Infanterist
Infanterist
Infanterist
Infanterist
Infanterist
Infanterist
Infanterist
Infanterist
Infanterist
Infanterist
Infanterist
Infanterist
Nu a fost
soldat
Nu a fost
soldat
Nu a fost
soldat

Numele şi prenumele

Anul
naşterii

Regimentul

Voicu Ioan
Negură Constantin
Spătăroi George
Pitiş Ioan
Dobri Dumitru
Dobri N eculai
Blegu Ioan
Oprea Ioan
Blegu Dumitru
Vulcănen Dumitru
Puiu Ioan
Blegu Ioan
Christea Ioan
Constantin George
Blegu George
Pigru Bârsan Ioan
Spătăroi Ioan
Negulici Neculai
Negulici George
Coman Neculai
Voicu George
Negulici Vasile
Voicu Ioan
Spătar George
Spătar Ioan
Rusu George
Cojocar Dumitru
Oncea Ştefan
Popovici George
Negulici Vasile
Bârsan George
Puiu Dumitru
Truţă Neculai
Brunduşoi Ioan
Negură Neculai
Puiu Neculai

1889
1 886
1 893
1892
1889
1 882
1 872
1 89 1
1899
1 898
1 900
1884
1 898
1 894
1 894
1884
1886
1 894
1 884
1 8 92
1 897
1 895
1 896
1 894
1 891
1 899
1 899
1 894
1 898
1899

Constantin Dumitru

1 901

Nu a fost soldat

Zaharie Neculai

1902

Nu a fost soldat

1 900
1 896

2
2
2
Artilerie 35
2
2
2
Artilerie 1 6
2
2
24
24
Artilerie 138
24
2
24
24
24
2
24
2
Honvezi 31
Artilerie 53
Artilerie 1
Artilerie 1
Artilerie 53
24
Huszar R.2.
2
Nu a fost soldat
Nu a fost soldat
Nu a fost soldat

CONSILin..E 'ŞI GARZILE BRAŞOVENE IN
39',
4 0.
41.

42.
43.

Nu a fost
soldat
Nu a fost
soldat
Nu a fost
soldat
Nu a fost
soldat
Nu a fost
soldat

101 8-19 1 0

Cojocar Ioan

255

1 898

Voicu Vasile

Nu a fost soldat
Nu a fost soldat

Spiridon Traian

1901

Ghimbăşan Neculai

1 894

Artilerie 12

Oprea Ioan

1 888

Nu a fost soldat

Muzeul Judeţean Braşov, Arhiva Mureşenilor, dosar 564, doc. nr. 9725.

ANEXA 6

Onoratului
Oficiu Pretoria)
in

ZARNEŞTI
Viu a face cunoscut despre formarea gardei naţionale române din
Tohanul nou cum că de la înfiinţarea gardei naţionale române şi plnă la
1 decembrie 1 9 18, au fost în număr 48 oameni pe zi cu 20 coroane, iar
de la 1 decembrie s-au redus numărul gardiştilor Ia 20 oameni pe zi cu
10 coroane pînă la 15 decembrie st.n. 1 9 18, iar de la 15 decembrie fiind
tot 20 oameni dar făcînd serviciu numai 2 oameni pe zi cu câte 8 co
roane iar Comandantul gărzii începând din 15 decembrie st.n. cu 60 co
roane lunar.
Deci pînă acum incă nu s-a plătit nimic.
Alte accidente nu s-au intimplat.
Tohanul nou la 20/2 Ianuarie 1 91 9.

George 1. Petrişor,

Comand, gardei n.r.
Arhiva Muzeului Primei Şcoli Româneşti din ScheU Braşovului, doc. nr. 33.
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ANEXA 7

O ă t r e,

Garda Nationali Română din Zămeşti
In urma provocării de datto 1 8.XII . 1 9 18, am onoare a vă raporta
următoarele :
1 . Garda Naţională Română din comuna noastră s-a înfiinţat la 8
noiembrie st.n. 1918 din 60 membri precum urmează :
1 . Candit Scurtu, comandantul
30. George V. Bordean
gard ei
31. Vasile G. Bordean
2. Stan Radu, subcomandantul
32. Neculae I. Oprea
gard ei
33. Neculae I. Ruşeţiu
3. Irimie Gligor, subcomandantul 34. Dumitru Oana
gardei
35. George N. Ciociu
36. Bucur Tintea
4. Ioan Gligoraş, gardist
37. Ioan I. Ruşeţiu
5. George F. Lăzăroiu
38. Vasile Drăguşin
6. Iacob Muntean
39. George I.N. Dumitru
7. George I. Stănişor
8. David Micu
40. George Tintea
9. Ioan I. Gligor
4 1 . Ioan I.N. Dumitru
1 O. Ioan Todorache
42. George Bra Cioclu
1 1 . Vasile G. Sulică
43. George R. Oltean
1 2. Stan St. Oprea
44. Onisim Micuţiu
13. Ioan Buzoiu
45. George G. Bordean
1 4 . Ioan Bunea
46. Ioan N.
1 5. Ioan G. Sulică
47. George N. Bănucu
16. Ioan Lăzăroiu
48. George B. Oana
17. George Sulică
49. Stan I.St. Micuţiu
18. George Brinzar
50. Ioan N.B.St. Sulică
19. Neculae N. Bancu
51. George 1. Gabor
20. George Iv. Dumitru
52. Avram Ciociu
2 1 . George N. Dumitru
53. George G. Stănişor
22. Ilie Stanciu Necula
54. George G.L. Ciociu
23. David D. Botea
55. Irimie I. Gligor
24. Alexandru Vlădărean
56. Stan Ruşeţiu
25. Ioan T. Muntean
57. Neculae Stănişor
26. Neculae N. Drăguşiu
58. Ioan R. Solomon
27. Ioan I. Nica
59. Onisiu Motă
60. Stan Niţu
28. Zachiu Ludu
29. George G. Bordean
gardişti
Intre gard.işti nu există nici un ofiţer şi nici un subofiţer.
Gardiştli au primit solda de 3 coroane la zi din 9 noiembrie ptnă la
30 noiembrie inclusiv, adică pe 22 zile, iar de atunci incoace, din lipsi
de parale solda este in restanţă.
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2. Garda naţională din localitate dispune de 40 bucăţi puşti miUta·re
sistem Manlicher, apoi 20 baionete, 6 curele de încins şi 300 gloanţe
de puşcă. Dintre puşti una singură are necesitate de reparaţie, celelalte
toate sînt în stare de folosinţă.
3. Ordinaţiunea referitoare la adunarea puştilor şi a altor soiuri de
arme, ce s-ar afla la privaţi - a fost publicată de 2 ori in comună şi publicului i s-a atras atenţiunea asupra împrejurării acesteia impor:...
tante, dar cu toate acestea puşcă nu a insinuat şi respective nu a dat
inlăutru nimenea ; aceasta se explică prin faptul că puştile au fost strînse
de oficiile administrative incă din 1 9 1 4 şi astfel nici o persoană neindrep
tăţită nu dispune de arme.
In fine am onoare a vă raporta că, Consiliul Naţional în conţele
gere cu Garda Naţională Română din Holbav are abonament la foile
"Glasul Ardealului" şi "Românul" şi că pe viitor ne vom conforma ordi
nelor publicate intrînsele.
Holbav, la 29 decembrie st.v. 1 9 1 8.

Candit Scurtu,
Comandantul Gardei Naţionale
din Holbav

Original. Arhiva Primei Şcoli Româneşti din Scheii Braşovului, document
necatalogat.
17
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C·da 1111

LA CONSTITUTION ET L'ACTIVITf: DFS CONSEILS
ET DFS GARDFS NATIONALES ROUMAINES
DU DEPARTEMENT DE BRAŞOV
RESUME

Ayant a la base des documents d' archive, la presse du temps,
notemrnent "La voix de la Transylvanie", les memoires des certains par
ticipants aux evenernents, ainsi que la bibliographie de speci ali te l'ou
vrage presente le processus revolutionnaire de la fin de l'annee 1 9 1 8
dans le departement d e Braşov. La constitution des conseils es des gardes
nationales, l'adivite de ces organismes revolutionnaires tout au long des
mois novembre 1 9 1 8
j anvier 1 9 19, representant la thematique abordee
dans les pages de l'ouvrage.
,

-

ACTUL DE LA 23 AUGUST 1944
IN DOCUMENTE DIN ARHIVELE VEST-GERMANE
de TIBERIU COLIBAN,
NICOLAE JURCA

Ca toate marile evenimente ale istoriei noastre naţionale, insurec
ţia din august 1944, moment declanşator al revoluţiei de eliberare so
cială şi naţională, antifascistă şi antiimperialistă, a constituit expresia

efortului suprem al tuturor forţelor social-politice viabile ale naţiunii

care, peste contradicţii şi deosebiri de interese, s-au raliat şi au acţionat
pentru înfăptuirea unor deziderate şi obiective naţionale care angaj au
însăşi fiinţa şi viitorul poporului român. S-a relevat adesea, pe drept te
mei, că insurecţia a fost un veritabil act de autodeterminare al poporului
român, prin care acesta a rupt cu trecutul opresiv, s-a decuplat din alian
ţa nefastă cu Puterile Axei, a restabilit independenţa şi suveranitatea
naţională şi s-a angaj at,

cu toată hotărîrea şi forţele de care a dispus,

alături de Coaliţia antihitleristă, la marea acţiune istorică de a răpune
duşmanul de moarte al civilizaţiei şi umanităţii - fascismul.
Din perspectivă istorică, actul de la 23 August 1944 ni se relevă
ca un moment crucial al istoriei noastre moderne, cu raportările ce ne
duc, înainte şi după el, pe firul marilor coordonate şi permanenţe ale
istoriei noastre,

oferindu-se ca o sursă generoasă de învăţăminte, pe

care cercetarea noastră istorică este datoare să le descifreze şi să le
conserve, deversîndu-le în tezaurul experienţei noastre istorice. Nume
roaselor şi valoroaselor lucrări şi studii care au supus unei analize apro
fundate epopeea eroică a insurecţiei1,
fără

să modifice datele generale

adăugăm aceste pagini care -

ale procesualităţii

istorice dej a cu

noscute - vor aduce, credem noi, detalieri şi nuanţări, întregind tabloul
de ansamblu al

acestor zile eroice. Studiul de faţă este fondat pe do

cumente - în cea mai mare parte inedite - provenite din arhivele
1 Vezi : A. SIMION, Preliminariile politica-diplomatice ale insurecţiei ro
mâne din august 1944, Cluj-Napoca, 1979; Insurecţia din august 1944, şi semnificaţia
ei istorică, Bucureşti, 1974 ; Marea conflagraţie a secolului XX, Bucureşti, 1974 ;
GHEORGHE ZAHARIA, Insurecţia naţională armată antifascistă şi antiimperialistă
din august 1944, B4teweşti, 197 7 ; IOAN SCURTU, Viaţa politică din România 19181944, Bucureşti, 1982, ş.a.
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vest-germane2• Importanţa introducerii în circuitul istoric a unor docu
mente primare, emanate de la instituţii civile şi militare germane, ser
vicii secrete de informaţii hitleriste şi, îndeosebi, a însemnărilor cu ca
racter memorialistic ale unor diplomaţi şi generali germanP, adesea im
plicaţi direct în evenimente, rezidă, în primul rînd, în faptul că ele
mij locesc cunoaşterea măsurii şi modalităţii în care partea adversă a
perceput, iar în funcţie de aceasta, a reacţionat la acţiunea forţelor in
surecţionale.
A cunoscut Hitler acţiunile ce se întreprindeau în România pentru
ieşirea din Axă? Iată o întrebare ce se insinuează şi rămîne încă ten
tantă după aproape patru decenii şi j umătate de la consumarea acelor
evenimente cu consecinţe adînci şi de lungă durată pentru destinul po
porului român. Inainte de a încerca un răspuns, aşa cum se conturează
el din studiul documentelor adversarului - Germania nazistă - să de
rulăm firul acelor evenimente şi zile de încleştare istorică dintre forţele
insurecţionale şi cele fasciste. In primăvara anului 1 944, lupta de rezis
tenţă antifascistă şi antinazistă a poporului român a intrat într-o fază
decisivă, ca urmare a evoluţiei situaţiei interne şi internaţionale. Agra
varea situaţiei social-politice din ţară, ororile şi calamităţile războiului
care ajunsese pe teritoriul României, precum şi perspectiva transformării
ţării într-un teatru de război pustiitor, cu consecinţe imprevizibile pen
tru înseşi destinele naţiunii, au determinat, în rîndul maselor populare,
a tuturor forţelor patriotice şi antihitleriste, o puternică hotărîre de a
scurta dominaţia fascistă. La aceşti factori de ordin intern, se adaugă
marile succese obţinute, pe front, de armatele Uniunii Sovietice, care au
dus greul celui de al doilea război mondial, victoriile obţinute de arma
tele celorlalte ţări ale Coaliţiei antihitleriste, precum şi intensificarea
mişcării de rezistenţă a popoarelor împotriva fascismului, care au in
fluenţat şi amplificat nemulţumirea şi ura celor mai largi pături şi cate
gorii sociale faţă de dictatura antonesciană şi de cotropitorii hitlerişti.
Această realitate a fost urmărită şi supravegheată atent de cele 1 1 ser
vicii secrete de informaţii germane\ care acţionau pe teritoriul ţării
noastre şi a căror menire era să furnizeze date Reichului despre situaţia
de aici, încît să nu se producă nici o defecţiune care ar fi periclitat
dominaţia germană. Guvernul celui de al III-lea Reich considera de o
importanţă extremă menţinerea controlului asupra petrolului şi cerea
lelor României, asupra teritoriului său de o valoare strategică deosebită,
cît şi a potenţialului său militar. De altfel, după capitularea Italiei, la
2 Vom consemna, aici, că Direcţia Generală a Arhivelor Statului a intre
prins, de-a lungul anilor, o amplă acţiune de depistare şi m icrofilmare a unor
documente cu referire la istoria României, aflate in arhivele din R.F.G. La această
activitate am avut şansa să particip, fapt pentru care exprim intreaga gratitudine
conducerii D.G.A. St. (T. Coliban).
3 In "Revista de istorie", t. 35, mr. 10 din 1982, p. 1 139-1147, Fl. Constan
tiniu a publicat, in traducere şi cu un studiu introductiv, răspunsurile generalului
de cavalerie in retragere Erik Hansen, şeful fostei Misiuni militare germane din
România, la chestionarul I nstitutului de istorie contemporană din Munchen privind
insurecţia din august 1944. Memoriile celorlalţi diplomaţi şi militari germani, aşa
cum am precizat, n-au intrat incă in circuitul ştiinţific.

4 Procesul marii trădări naţionale. Stenograma dezbaterilor de la tribuna
lul poporului asupra guvernului Antonescu, 1946, p. 155.

ACTUL DE LA 23 AUGUST 1944

261

8 septembrie 1 9435, existau, la nivelul înaltului Comandament al Statului
Major al Wermachtului, temeri că "defecţiuni " s-ar putea repeta în
Ungaria şi România, considerente care au stat la baza pregătirii planu
rilor militare de ocupare totală a acestor ţări - "Margarethe I" şi res
pectiv, "Margarethe II". In cursul lunilor ianuarie-februarie 1 944, au
fost întocmite propunerile de ocupare militară făţişă a României. După
întîlnirea Hitler-Antonescu, din 26-28 februarie 1 944, - aşa cum
rezultă dintr-un document provenind din arhivele O.K.W. - "Fuhrerul
a ordonat să se încheie pregătirile pentru planul "Margarethe I" şi să
se suspende pregătirile pentru planul "Margarethe II", care-i fuseseră
prezentate între timp "6. Rezultă că, la acea dată, Hitler aj unsese la con
vingerea că "mareşalul ar fi în stare şi totodată dispus să împiedice o răs
turnare în România". Despre existenţa unui plan militar secret care viza
ocuparea României avea să afle şi mareşalul Antonescu, dintr-un raport ce i
l-a prezentat, la 30 martie 1944, generalul Titus Gârbea, şeful statului.
major român de legătură cu O.K.W., la reîntoarcerea din Germania. Pe
ricolul unei ocupaţii militare hitleriste sau al unor măsuri speciale de
represalii a continuat să planeze asupra României şi în lunile următoare,
pe măsură ce lupta de rezistenţă şi activitatea partidului comunist s-au
intensificat, iar situaţia de pe front s-a agravat. La 7 aprilie 1 944, deci
la scurtă vreme după intrarea armatei sovietice pe teritoriul nord-estic
al ţării şi după declaraţia guvernului sovietic din 2 aprilie7, ambasadorul
german Manfred von Killinger şi H. Neubacher, însărcinatul special
pentru problemele economice, telegrafiau ministerului de externe al Rei
chului despre faptul că "se constată, ca urmare a înaintării ruşilor, o
pronunţată atitudine comunistă printre muncitorii din regiunea petro
liferă"8. Aparatul militar era îngrij orat, pe de o parte, de acţiunile de
sabotaj din industria petroliferă9, pe de altă parte, de bombardamentele
aliaţilor, cărora cu greu le puteau face faţă10. Semnificative, din acest
punct de vedere, sint relatările colonelului Neuman care, în ianuarie
1 944, s-a deplasat în România împreună cu generalul Galland pentru a
analiza problema apărării aeriene a teritoriului petrolifer, deoarece toate
ştirile lăsau să se întrevadă începerea unor � tacuri ale aviaţiei militare
americane. Deşi generalului Gerstenberg îi era subordonată întreaga apă
rare a bazinului petrolier şi avea sub comandă artileria antiaeriană, avi
aţia, trupe dotate cu lansarea ceţii artificiale, unităţi de pompieri, s-a
creat un sector special al aviaţiei de vînătoare, subordonat unui coman
dament unic pe Balcani, şeful acestui sector pentru România fiind co
lonelul Neuman . Toate aceste măsuri, mai degrabă organizatorice, n-au
5 Cf. Regimurile fasciste şi totaHtare in Eur opa, vol. I; 1979, p. 14 1-143.
6 Vezi " Maga z i n istoric", nr. B/1974, p. 16.
7 La 2 apri l ie 1944, V.M. Molotov a declarat i n numele guvernului sovietic,
că i ntrarea trupelor sov ietic-e pe teritoriul ţării noastre era determinată de nece
sităţi pur mi l i tare şi că Uniunea Sovietică nu urmăreşte avantaje teritoriale şi nici
să schimbe orindu i rea de stat ex i s te n tă . (Marea conflagraţie a secolului XX,
Bucun·şti, 1974, p. 35).
8 Arh i v a politică

a MinistPrului de Externe din Bonn (Politisches Archiv
A bt. I .A. Rumanien Bd. 1 5 .
9 A rhivele MilitarP din Freiburg OKW/W.F.St. Sig. 988.
lll A rh ive l e
1\Iilitare d i n Freiburg
AOK/raportul colonelului Neuman p.

des Auswartigen Amts
1-5.
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întărit capacitatea de apărare a zonei. "Bineînţeles - mărturiseşte co
lonelul german - că forţele noastre nu aj ungeau nici pe departe pen
tru a respinge atacul. Oricît de trist ar suna, cea mai bună apărare a
noastră era ceaţa - din păcate am rămas numai la această posibilitate
de apărare în perioada următoare" 1 1. Şi, pornit pe mărturisiri, colonelul
Neuman consemnează : "Fără îndoială că mareşalul Antonescu era un om
integru, care multă vreme a fost de partea noastră. Dar era un om prea
corect, ca să nu observe că noi nu eram serioşi cu promisiunile noas
tre"12. Cu toate că nu-şi respectau angaj amentele pe care şi le asumau,
autorităţile militare germane recurgeau la ameninţări şi intimidări. Ge
neralul Buhle, spre exemplu, de la O.K.W., referindu-se la sabotajul din
industria românească, 1-a ameninţat pe generalul Titus Gârbea că dacă
acesta va continua, germanii vor fi nevoiţi să ia măsuri speciale, vor
întări paza şi efectivele de poliţie germană în zona petroliferă, deoarece
carburanţii sînt o problemă vitală pentru Wehrmacht. "Ceea ce m-a în
grij orat mai mult - va mărturisi mai tîrziu generalul Gârbea - au
fost aluziile generalului Zeitzler, şeful Marelui Stat Major al O.K.W., în
convorbirea din 1 1 iunie vorbind despre măsurile dure luate împotriva
Rezistenţei franceze, generalul nazist mi-a spus că, pe viitor, oriunde
s-ar petrece acte de sabotaj, se va proceda cu maximă severitate ca în
Italia şi Iugoslavia " . Aluzia privea, desigur, România, unde se produse
seră sabotaje, mai ales în zona petroliferă.
Ofensiva armatei sovietice pe teritoriul României, care prefigura
perspectiva ocupării ţării, bombardamentele masive ale aviaţiei ameri
cana-britanice asupra Bucureştiului, din 4 aprilie, au provocat panică în
rîndul cercurilor politice guvernamentale, dar şi ale opoziţiei politice
burgheze, care şi-au intensificat căutările pentru găsirea unor soluţii
salvatoare. După tatonările diplomatice din anii 1 942-1943, întreprinse
de Mihai Antonescu, cu acordul mareşalului, prin intermediul legaţiilor
române din unele ţări neutre, Ion Antonescu a autorizat şi recomandat
pe Barbu Ştirbey, pentru a pleca, în martie 1 944, la Cairo, unde urmau
să ducă tratative cu Aliaţii în numele opoziţiei t:l. Concomitent, s-au
angaj at contacte cu diplomaţii sovietici la Stockholmir. ; în interesul spar
gerii coaliţiei fasciste şi al izolării Reichului, aceştia erau autorizaţi să
negocieze încheierea armistiţiului cu generalul Antonescu. La 1 2 aprilie
1 944, guvernul sovietic a înaintat mareşalului Antonescu textul "con
diţiilor minimale" ale armistiţiului, definitivat prin consultarea guver
nelor Marii Britanii şi Statelor Unite ale AmericiP5. Guvernul anto
nescian a respins la 1 5 mai, propunerile sovietice de armistiţiu, apreci
indu-le ca nesatisfăcătoare şi a hotărît continuarea războiului, cu toate
consecinţele previzibile, alături de Axă. Toate aceste acţiuni militare şi
politica-diplomatice au amplificat lupta de rezistenţă a forţelor patrio
tice şi antihitleriste şi au adîncit criza regimului militar-fascist. Desta11

12
13

Ibidem.
Ibidem.

General TITUS GA RBEA, Intilniri cu generalul Sănătescu, in "Magazin
nr. B/1979, p. 38.

14 Procesul marii trădări naţionale ... , p. 169.
15 A. SIMION, op. cit., p. 392-393.

Istoric",

ACTUL DE LA 23 AUGUST 1944

263

bilizarea vieţii politice din România, pericolul potenţial al desprinderH
ei din Axă, au îngrijorat aparatul militar nazist, care vîntura din nou
ideea ocupării militare. Intr-un raport al căpitanului Cartellieri, întocmit
la Marele Cartier al Ftihrerului, la 14 mai 1 944, se semnala că România
"a devenit fricoasă şi şovăielnică",
datorită ultimelor evenimente de
război şi bombardamentelor continue16. Făcînd abstracţie de opoziţia po
litică burgheză care, după părerea ofiţerului nazist, "şi-a întins întot
deauna antenele înspre partea inamică ", adică spre Aliaţi, "şi ultimii
români de încredere încep să devină şovăielnici în atitudinea lor" 17• Sin
tetizînd punctul de vedere al unor organe militare germane (generalul
Alfred Gerstenberg), se atrăgea atenţia asupra faptului <:ă, în România, s-ar
putea repeta situaţia din Italia. "Mareşalul Antonescu este un om de
încredere - aprecia căpitanul Cartellieri - el însă nu se mai poate
impune". Mai mult, după aceeaşi opinie, Antonescu este influenţat de
opoziţie, care-i reproşa o serie de chestiuni printre care şi faptul că a
"pierdut armata la Stalingrad " . In aceste condiţii, se relevă că unele or
gane militare germane se pronunţau pentru ocuparea militară a Româ
niei. Deşi recunoaşte că există " forţe crescînde care acţionează pentru a
impulsiona România înspre desprinderea de noi", autorul raportului nu
împărtăşeşte o asemenea soluţie. Justificindu-şi rezerva, căpitanul Car
tellieri consideră că ocuparea nu numai că ar pretinde forţe germane
sporite, dar ar declanşa şi o luptă de rezistenţă. In concluzie, conside
rîndu-se soluţia ocupării făţişe a României ca fiind "greşită", se preco
niza "o conducere germană forte", exercitată de un general german,
care ar fi trebuit să smulgă, treptat, pentru sine, puterea efectivă în
ţară şi să condu<:ă guvernul român în mod oportun 1B. Sareinile acestui
general, care trebuia să fie şi şeful Misiunii militare germane în Româ
nia, erau formulate astfel : menţinerea voinţei de rezistenţă a românilor ;
asigurarea aproviZionarn
apărarea antiaeriană
a regiunii petrolifere;
frontului, " folosirea nelimitată a ţării pentru scopuri germane ". Fără în
doială că acest document este relevant, atît din punctul de vedere al
cunoaşterii situaţiei din ţară, cit şi al divergenţelor de păreri existente
în cercurile politice şi militare germane în legătură cu măsurile ce ur
mau a fi adoptate pentru a menţine, cu orice preţ, România în alianţa
cu puterile fasciste.
La începutul lunii august 1 944, concomitent cu pregătirile ce se
făceau pentru definitivarea planului politica-militar al insurecţiei, ser
viciile germane transmiteau noi şi contradictorii informaţii despre situa
ţia din România. Asemenea ştiri şi aprecieri cuprinde şi nota informativă,
datată la 4 august şi semnată de Andreas Schmidt, şeful Grupului Etnic
German, adresată Ministerului de externe al Reichului. După aprecierea
sa, situaţia politică a fost caracterizată, în ultimul timp, "ca stabilă" şi
numai o schimbare

a mersului operaţiunilor militare în sectorul de sud

al frontului de răsărit ar putea "provoca schimbări politice în Româ1 6 Arhivele Mi l i ta r e d i n Freiburg "Oberkommando der Wehrmacht, Wehr
machtfiihrungsstab" Qu2 , sig. 15/2.
1 7 Ibidem.

18 Ibidem.
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nia" 1°. Total neinformat asupra pregătirilor ce se făceau (evident, în
strictă conspirativitate), A. Schmidt afirmă că " fluxul caracteristic discu
ţiilor şi dezbaterilor politice ale personalităţilor particulare şi grupurilor
politice este deja, de săptămîni, ca şi amorţit". Aceasta era, vom completa
noi, liniştea dinaintea furtunii. In schimb, el semnalează că evoluţia mi
litară din răsărit, atacurile aeriene, apropierea frontului, evacuările "pre
sează asupra stării de spirit, măresc dificultăţile economice şi finan
ciare"20. Documentul atrage atenţia asupra a "o serie de simptome",
care, după părerea autorului, ar merita să fie reţinute.
In această categorie de "fenomene" este semnalată problema evre
iască. Se afirmă că Maniu a dat cuvînt de ordine adepţilor săi din Tran
silvania să trateze prietenos evreii care fugeau din Ungaria, deoarece
aceasta creează "supoziţii posibile pentru retrocedarea Transilvaniei de
Nord " ; de asemenea, Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului de
miniştri, ar fi indicat organelor Ministerului de Interne să înlesnească
trecerea clandestină a graniţei de către emigranţii evrei din Ungaria,
ameninţaţi acolo cu moartea. Numărul evreilor care au trecut, în aceste
condiţii, frontiera româno-maghiară este apreciat la circa 300. Cu ase
menea "metode", afirmă A. Schmidt, cercurile politice conducătoare în
cearcă să-şi creeze " alibiul lor pe lîngă aliaţi şi îşi pregătesc retragerea
în lagărul anglo-saxon "21. In acest context, se fac aprecieri şi asupra
acţiunilor de politică externă ale opoziţiei, care se consideră a fi apro
bate de Mihai Antonescu. " Se pare că englezii şi aliaţii lor au luat ati
tudine faţă de aceste încercări - presupune A. Schmidt - că trebuie
în sfîrşit să se vină cu propuneri practice realizabile, aşadar înseamnă
că ori se acordă mandat pentru tratative guvernului Antonescu, ori se
răscoală împotriva acestui guvern, înainte de a se începe asemenea tra
tative politice"22. Am stăruit asupra acestui document pentru că, în ciu
da caracterului său lacunar, el realizează o analiză destul de detaliată
a situaţiei politice din România în preaj ma insurecţiei, cît şi pentru mo
tivul că autorul este un personaj deosebit de tenace în a apăra interesele
Reichului şi care, în acelaşi timp, se bucura de influenţă pe lîngă vîrfurile
conducătoare naziste.
Starea de spirit antifascistă şi antihitleristă a celor mai largi cate
gorii sociale, a intregului popor român, a caracterizat şi armata română,
care s-a transformat treptat intr-o componentă a forţelor de rezistenţă
impotriva dictaturii şi a războiului hitlerist .
Iată de ce, concomitent cu urmărirea evenimentelor politice din
ţară, cu interpretarea stării de spirit a diferitelor categorii sociale şi
grupări politice, comandamentele germane au recurs la supravegherea
atentă a trupelor române, suspectind orice acţiune a acestora, îndoin
du-se de fidelitatea lor, preconizînd, din aceste considerente, intercalarea
lor pe front între unităţile germane. La 3 august 1 944, Grupul de corp
militar Kirchner, Secţia I-a, se adresa grupului de armată Wolner, in
formîndu-1 despre atitudinea militarilor români din Divizia de tancuri
19 Arhiva
politică a
Bd. VI.
20 Ibidem.

21 Ibidem.
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"România Mare" faţă de trupele germane23. Generalul Corne, coman
dantul Diviziei, - se arăta în documente - a dat dispoziţie ca tancurile
care se află în dotare să fie ocupate, în caz de luptă, de servanţi români.
Se relatează apoi că tancurile sînt atent supravegheate, şi păzite de
militari români, iar instructorilor germani li s-a făcut cunoscut că nu
mai este nevoie de serviciile lor. Un translator al Diviziei se informează
în continuare, ar fi comunicat unui locotenent colonel german, că "româ
nii ar fi primit ordin de a nu mai trage în avioane duşmane şi nici în
trupe care aterizează din avioane" 24. Comandantul de instrucţie la regi
mentul de tancuri al Diviziei "România Mare", căpitanul Bergman, fur
nizează şi alte informaţii care i se par lui suspecte : atitudinea ofiţerilor
români este apreciată ca fiind "deosebit de rezervată ", iar ofiţerii ger
mani "sînt mult mai atent supraveghea ţi " ; soldaţii români nu mai poartă
cămaşă şi pantaloni "ci asemănător cum o poartă ruşii, pe deasupra
pantalonilor şi încinşi cu centura", ceea ce ar putea fi un semn de recu
noaştere etc. La toate acestea, se adaugă cererea comandantului român
din Roman, adresată comandantului german local, ca în citeva ore să
comunice efectivul exact al trupelor germane combatante. Acest ultim
fapt relatat s-ar putea să fie "în legătură cu semnele amintite şi comen
tate mai sus, că din partea românilor ar exista preocupări, care sint în
dreptate împotriva aliatului german şi s-ar putea să fie în concordanţă
cu duşmanul. Pentru că s-ar putea ca timpul hotărît să fie foarte apro
piat" 25 (subl. n.).
In primele zile ale lunii august 1 944, serviciile militare şi diplo
matice germane din România au fost alertate de noul comandant al
Grupului de armate "Ucraina de Sud ", generalul Hans Friessner, căruia
i s-a părut n esigură situaţia atît pe front cît şi în spatele frontului. Deşi,
la plecarea din Berlin - cum singur mărturiseşte - Hitler îl sfătuise
să nu-şi ·facă grij i, deoarece "Mareşalul Antonescu ne este fidel. In spa
tele său stau, ca un singur om, poporul român şi armata sa", Friessner a
întreprins actiuni proprii de informare. La 1 august, însoţit de şeful sta
tului său maior, a plecat la Bucureşti, unde a avut convorbiri cu gene
ralii Alfred Gerstenberg, Erik Hansen şi ambasadorul Manfred von Kil
linger, care 1-au deceptionat pri n necunoaşterea realităţilor şi prin solu
ţiile nesatisfăcă toare pe care le propuneau. Gerstenberg, care-i făcuse
o impresie mai bună, i-a comunicat că o singură baterie de artilerie
antiaeriană ar fi suficientă . ,pentru a lichida orice lovitură de stat la
Bucureşti " . Ambasadorul Killinger. întrebat ce măsură preconizează pen
tru cazul unei crize de guvern în România, a răspuns cu naivitate : "Pînă
acum nici un fel de măsură", nici nu este de aşteptat vreo criză de gu
vern ( . . . 21l) .
Generalul Hansen, care ş i el făcuse . . o impresie nesatisfăcătoare "
lui Friessner, afirmă, într-o notă la memoriile sale, că el i-a declarat co22

Ibidem.

24

Ibidem.
Ibidem.

23

�5

Arhivele militare din Fn•ihurg AOK, B la/KTB nr. �. 58298/5.

26 HANS FRIESSNER, VERRATENE SCHLACHTEN. Die Tragodie der deut
schen Wehrmacht in Rumănien und Ungarn, Hamburg, 1956, p. 53-54.
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mandantului Grupului de armate "Ucraina de Sud" că " o răsturnare a
lui Antonescu este posibilă şi că informarea sa la Cartierul general al
Ftihretului a fost făcută cu această rezervă "27. Rămînînd la convingerea
că situaţia politică şi militară din România nu e sigură, generalul Fries
sner a adresat, la 3 august, o scrisoare personală lui Hitler şi Ribben
trop, prin care cerea să i se subordoneze toate trupele şi serviciile ger
mane din România şi să i se acorde dreptul de a organiza un sistem pro
priu de informare pe întreg teritoriul românesc. Această cerere a găsit
audienţă la O.K.W., care a încercat să obţină de la Hitler un ordin în
acest sens. Satisfacerea pretenţiilor lui Friessner - aşa cum remarca
generalul Gârbea, într-o discuţie cu Constantin Sănătescu - ar fi peri
clitat "mişcarea de desprindere de Germania"28• A survenit, însă la 5
august 1944, ultima întîlnire Hitler-Antonescu, în urma căreia, instan
taneu, Inaltul comandament militar german (O.K.W.) a respins propu
nerile ambiţiosului Friessner. Intilnirea Hitler-Antonescu, deşi s-a în
încheiat cu angajamente categorice din partea acestuia din urmă, a
calmat neliniştea Reichului. Generalul Spalke, ataşatul militar german
la Bucureşti, aprecia că, după această dată, în cercurile militare şi civile
româneşti, devenise vizibilă o "îmbunătăţire a situaţiei".
Fluxul informaţiilor, de · tot felul, de la serviciile germane spre
Reich a continuat, neîntrerupt, pînă la 23 August 1944. Astfel, într-o
notă informativă, privind situaţia politică din România, a Serviciului
Central de Siguranţă al Reichului (Reichsftihrer SS), din 5 august 1944,
se preciza : "Evoluţia politicii interne în ultimele 4 săptămîni arată clar
o trecere a întregii opoziţii spre stînga, cu aceasta preluarea conducerii
acestei opO?iţii de către Partidul Comunist"2!1.
Rezultă, aşadar, că serviciile de contrainformaţii germane erau la
curent cu progresele care se făcuseră pe linia coalizării forţelor demo
cratice şi patriotice, inclusiv cu rolul decisiv ce revenea partidului co
munist în cadrul acestui sistem de alianţe politice. In document se arată
că ·"se va încerca să se înfiinţeze sub conducerea comunistă un fel de
guvern al Frontului popular", al cărui scop ar fi obţinerea condiţiilor de
armistiţiu cu Uniunea Sovietic& şi de a influenţa opinia publică în
sensul că aceasta ,, ar fi garantul independenţei României ". Sînt evidente
referirile la constituirea Blocului Naţional Democratic şi la unele din
obiectivele din Declaraţia acestuia din 20 iunie 1 944. Ceea ce nu cunoş
teau serviciile de contrainformaţii germane, şi nu vor afla nici mai tîrziu,
era planul militar al insurecţiei, existenţa unei mişcări de rezistenţă,
condusă de comunişti, şi aflată într-un stadiu avansat al pregătirilor
pentru doborîrea dictaturii şi a ruperii alianţei cu Reichul. Aceasta re
zultă foarte clar din concluzia informării Serviciului Central de Sigu
ranţă hitleristă : ,.Acum, ca şi înainte, raporturile de putere politică se
află exclusiv în mîna mareşalului şi a armatei române. Opoziţia nu are
27 F:RIK HANSEN, însemnările memorialistice, la chestionarul Institutului dC'
istorie contemporană d i n Munchen.
Arhivele Federale Koblenz, fond 101 F.
roia 55.
28 Vezi "Magazin istoric", nr. 8/1979, p. 38.
29 Arhivele Militare din Freiburg. O.K.W./W.F.St. Sig. 988.

ACTUL DE LA 23 AUGUST 1944

267

în spatele ei încă o mişcare care să aibă posibilitatea de a smulge ma
reşalului puterea "3o.
In aceste condiţii - de relativă relaxare a forurilor politice şi
militare hitleriste - apare stranie telegrama lui Hitler, din 6 august
1 944, adresată Amiralului Mării Negre (A.S.M.) şi conducerii marinei de
război germane (S.K.L.), cuprinzînd ordinul de a lua unele măsuri
de precauţie pentru cazul în care România ar ieşi din război sau
s-ar organiza un " puci politic intern "31. In ordin se făcea referire la
atitudinea "labilă" a României, dar se preciza că "deocamdată nu există
nici un motiv" de temere. Oricum, acest ordin al Fiihrerului rămîne ciu
dat şi prin faptul că el n-a fost transmis celorlalte misiuni militare de
pe teritoriul României şi nici Grupului de armată "Ucraina de Sud".
La insistenţele ultimative ale reprezentantului P.C.R., ofiţerii anti
hitlerişti 1-au convins pe rege la 10-11 august, să accepte ziua de 26
august 1 944 c a dată a declanşării insurecţiei32. Cam î n acelaşi timp, l a
10 august, dovedindu-se încă o dată total neinformat, Killinger transmi
tea superiorilor săi de la Berlin următoarele : " Situaţia e pe deplin sigură.
Regele Mihai garantează alianţa cu Germania". Cîteva zile mai tîrziu,
la 1 5 august, după informaţiile lui H. Klugkist, consilier al legaţiei ger
mane la Bucureşti, colonelul Bauer, şeful Abwehr-ului din România, l-a
informat pe ambasadorul german că, pentru 26-27 august, regele ar fi
convocat un consiliu de coroană, la care urmau să participe ambii co
mandanţi ai armatei române, ce trebuiau să revină de pe front.
'Cu acest prilej ar fi urmat să se hotărască poziţia României faţă
de război:'!:!. Killinger a nesocotit şi această avertizare, deoarece informa
ţiile sale pe canalul Rodel indicau că mareşalul va continua "marşul"
alături de Germania3li. Dintr-o scrisoare a generalului C. Sănătescu, pu
blicată în Jurnalul de dimineaţă din 31 decembrie 1944, rezultă că
Eugen Cristescu, şeful Serviciului Special de Informaţii, a adus la cu
noştinţă lui 1. Antonescu şi ambasadorului Killinger, la 17 august 1944,
informaţii complete asupra acţiunilor politice care se întreprindeau, însă
n-a fost în măsură să furnizeze date asupra planului militar insurecţional.
Aceasta explică, după părerea lui Sănătescu, faptul că Antonescu şi
autorităţile germane n-au trecut la represalii35.
O relatare interesantă, dar evident greu de confirmat, făcea, în
1 952, fostul şef al Grupului de armate "Ucraina de Sud" - generalul
D. von Grolman - potrivit căreia, cu zece zile înainte de actul de la
23 August 1944, Andreas Schmidt a sosit în Germania, pentru a prezenta
un raport "amănunţit de situaţia creată în România". Neputînd fi intro
dus în audienţă la Hitler, a fost primit de Ribbentrop. Ministrul de
:JJ

Ibidem.

Arhivele Militare din Freiburg. O.K.W./W.F.St. Sig. 3/194-1.
Cf. VAST LE LTVEANU, Cu privire la începutul insurecţiei din august
1944. Despre preliminariile arestării lui Antonescu, în "Revista de istorie", t. 30,
nr. 9/Hl77, p. 1589.
33 Dr. H. KLUGK IST, însemnările memorialistic<', la chPstionarul Institutului
de istorie contemporană din MUnchen. Arhivele Federale Koblenz, fond 101 F.
nr. 62.
3-1 Arhivele Federale Koblenz, fond 101 F, roia 62.
35 Vez i : NICOLAE JURCA, Mişcarea socialistă şi social-democrată din Ro
m â n ia 1934-1944, Bucureşti, 1978, p. 178.
3!
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externe hitlerist - potrivit acestei ştiri - ar fi telegrafiat lui Killinger,
la Bucureşti, care a dat invariabilul răspuns - "poveste din Balcani".
"Dacă s-ar fi dat crezare lui Schmidt - e de părere Grolman - o în
treagă armată ar fi fost salvată şi n-ar fi ajuns 100 000 de oameni in
prizonierat datorită acestui eveniment"36• Această informaţie a apărut,
de fapt, în ziarul " Der Spiegel" din 7 mai 1949, sub forma unei relatări
a ginerelui lui A. Schmidt şi trebuie privită, deci, cu toată circum
specţia.
Din memoriile generalului Erik Hansen aflăm că, la 1 9 august
1 944, in preziua declanşării marii ofensive sovietice, Antonescu a avut
o întrevedere cu Cari Clodius, "super" ambasadorul german p este Kil
linger, prilej cu care mareşalul îi declarase ,,fără ocolişuri, într-o stare
de extremă agitaţie, că dacă cel puţin o divizie germană, pe cît posibil
o divizie blindată, nu era readusă neîntirziat, el va trebui, avind în
vedere marea ofensivă sovietică, iminentă după părerea lui, să-şi rezerve
libertatea de acţiune. Aceasta era, deci, o ameninţare nevoalată cu des
prinderea de Germania"37. Clodius a informat "cu maximă urgenţă" Mi
nisterul de externe german, iar Hansen autorităţile militare (pe Jodl).
Reacţia forurilor germane este astfel descrisă de Hansen : "Răspunsului
bombănit "Vom vedea ce se poate face... " etc. nu i-a urmat nimic ! Nu
a fost oprită şi adusă divizia care se găsea in curs de imbarcare (78) şi
nici măcar nu s-a pregătit intoarcerea altor trupe"38.
In zorii zilei de 20 august 1 944 s-a declanşat marea ofensivă sovie
tică in sectorul Iaşi-Chişinău, cu scopul de a încercui principalele forţe
ale Grupului de armate "Ucraina de Sud ". Incă din primele zile ale
ofensivei, trupele Frontului 2 ucrainian au rupt apărarea inamică pe
direcţiile principale ale celor două fronturi. In aceste condiţii grave,
Antonescu a plecat pe front, pentru a analiza cu Comandamentul ger
man măsurile ce se impuneau pentru a stăvili ofensiva sovietică. La
21 august mareşalul a avut o întrevedere cu Hans Friessner, coman
dantul Grupului de armate "Ucraina de Sud ", care i-a atras atenţia asu
pra zvonurilor care circulau cu privire la o pos ibilă schimbare a pozi
ţiilor României faţă de războrl!l. Antonescu a bagatelizat aceste zvonuri
şi a dat asigurări de loialitate. In cursul aceleiaşi zile, Antonescu a fost
informat, la Bacău, de generalul Gârbea, intors atunci din Germania, că
Hitler hotărîse să nu trimită nici măcar un soldat, toate rezervele fiind
îndreptate spre alte zone ale frontului. In schimb, aşa cum rezultă din
tr-o telegramă a lui Edmund Veesenmayer, şef SS aparţinînd Ministe
rului de externe al Reichului, Legaţia germană din Bucureşti continua
să dea asigurări guvernului român că sovieticii "n-au concentrat forţe",
de aceea nu poate fi vorba decît de "mici înaintări locale lipsite de
importanţă " "0• "Atunci a început - se afirmă, in acelaşi document - o
activitate politică febrilă în Bucureşti. Cererea de a schimba politica ro
mână a devenit generală". Numai că, va trebui să precizăm noi, E. Ve36 I-1. GROLMAN, însemnările memorialistice, la chestionarul Institutului de
istor i e contl'mporană el i n Milnchl'n. Arhivele Federale Koblenz fond 1 0 1 F. roia 62.

:n ERIK HANSEN, op. cit., I / 1 .
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esenmayer le cunoştea şi transmitea aceste informaţii, superiorului său,
la 30 august, din Budapesta, şi nu mai puteau fi citite decît istoricilor.
Rămîne însă valabilă afirmaţia lui că : "Speranţele germane (de a men
ţine România în alianţă cu Reichul n.n.) s-au bazat pe încăpăţînarea
mareşalului Antonescu şi pe puterea sa de comandă asupra armatei ro
mâne"41. Generalul Hansen îşi aminteşte, şi el, că, abia la 2 1 august, au
ajuns la Bucureşti : "primele zvonuri pesimiste" despre marea ofensivă
sovietică începută în aj un. Generalul Friessner " a refuzat în mod cate
goric (în ziua aceea, ca şi în următoarele două zile) " de a-1 informa, din
cauza pericolului de interceptare a informaţiilor4 2•
La 22 august 1 944, în plină derută provocată de marea ofensivă
sovietică, Antonescu s-a reîntîlnit cu generalul Hans Friessner, la Slănic
Moldova, unde se afla Comandamentul Grupului de armate "Ucraina de
Sud". De comun acord, cei doi au hotărît ca trupele germane şi române
să fie retrase pe linia fortificată Focşani-Nămoloasa-Brăila-Dunărea
maritimă, măsură care n-a mai putut fi pusă în aplicare43• In după masa
zilei de 22 august, reintors de pe front, Antonescu a avut succesiv, con
vorbiri cu Ion Mihalache, ca delegat al P.N.Ţ., P.N.L. şi P.S.D. şi cu
dr. Carl Clodius, cu care a abordat, problema eventualei ieşiri din răboi,
cu avizul prealabil al lui Hitler.
Intrerupem aici prezentarea evenimentelor ce au precedat istoricul
act de la 23 August 1 944, aşa cum se regăsesc ele în sursele germane, pen
tru a răspunde la interogaţia cu care am început aceste pagini : a cunoscut
Hitler situaţia din România şi pregătirile ce se făceau pentru ruperea
alianţei cu Reichul ? Fireşte că un răspuns tranşant, cum ar fi de dorit,
nu se poate da, fără a implica riscul de a nu exprima adevărul, adică
acel adevăr istoric obiectiv, care refuză aproximaţiile, dar implică rela
tivitatea. Aşa cum sperăm să fi rezultat din analiza pe care am întreprins-o, aparatul central al Reichului, precum şi Hitler personal, au
primit numeroase semnale din România, pe cele mai diverse canale,
despre starea de spirit a poporului român şi a armatei, potrivnică dicta
turii şi războiului, despre lupta de rezistenţă a forţelor democratice şi
patriotice condusă de Partidul Comunist, despre unele tatonări ale opo
ziţiei burgheze şi chiar ale guvernului pentru o eventuală încetare a
războiului şi încheierea armistiţiului cu Aliaţii. In schimb, forurile con
ducătoare hitleriste n-au

avut cunoştinţă despre existenţa unor forţe

naţionale organizate şi care elaboraseră un plan politica-militar concret
care viza răsturnarea guvernului antonescian şi ruperea alianţei nefaste
cu Germania. Ne întrebăm şi noi, în căutarea unui răspuns, - cum s-au
întrebat, cu detaşarea istorică, foşti diplomaţi şi militari germani cu mi40 Arhiva politică a Ministerului de Externe din Bonn, Abt. 1 A. Rumlinien
Allg. Sig. 103.
· 41 Ibidem.
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siuni în România44 - dacă această situaţie poate fi pusă numai pe seama
defecţiunilor serviciilor secrete de informaţif germane, ale căror relatări
au fost, adesea, lacunare şi contradictorii ? Răspunsul este categoric nu !
Prin canalele Abwehr-ului, condus succesiv de coloneii Rodler şi Bauer,
ale Misiunii militare germane, condusă de generalul Erik Hansen, ale
Comandamentului Grupului de armată "Ucraina de Sud", mai ales in
timpul zelosului general Hans Friessner ş.a., s-au transmis date şi infor
maţii care, evaluate, ar fi putut da indicii organelor de decizie hitleriste
asupra gravităţii situaţiei politico-militare din România. De fiecare
dată aceste avertismente au fost nesocotite şi anulate de o serie de fac
tori. In primul rînd, ambasadorul Manfred von Killinger, care se bucura
de influenţă la conducerea Reichului şi de increderea personală a lui
Hitler, n-a înţeles gravitatea situaţiei'•'\ bagatelizînd cu aroganţă aver
tismentele prin binecunoscutele sale calificative "prostii", "poveşti bal
canice" etc. Un alt factor care a anihilat suspiciunea şi reacţia Reichului
faţă de România a fost convingerea Fiihrerului că mareşalul Antonescu
este deplin stăpîn pe situaţie, că are în spatele său sprijinul poporului
şf al armatei. Pentru Hitler, aşa cum afirmă fostul diplomat german,
H. Klugkist, "Antonescu era egal cu România" "6. La aceasta se adaugă
încrederea pe care o avea Hitler faţă de Antonescu, pe care îl "preţuia
foarte mult ca om de stat şi conducător de armată"" 7 şi în a cărui loia
litate credea. Dacă avem în vedere faptul că Antonescu a invocat, drept
condiţie clauza de a nu fi obligat să întoarcă armele împotriva G ermaniei
sau mai tîrziu aceea de a obţine avizul lui Hitler, era j ustificată încre
derea dictatorului german. Un popor, însă, nu poate fi oprit să evite ca
tastrofa, pentru a menaja "onoarea mareşalului" . E ceea ce va spune şi
Iuliu Maniu, în depoziţia lui la procesul Antoneştilor : " ... nu poate fi
oprită naţiunea în calea ei, printr-un cuvînt de onoare dat de cineva,
fie el chiar prim-ministru sau mareşal "48.
Factorul decisiv care a împiedicat conducerea Reichului de a cu
noaşte pregătirile ce se făceau pentru declanşarea insurecţiei l-a consti
tuit însă temeinica ei pregătire politico-militară. Din relatările cu ca
racter memorialistic, rezultă că planul militar con�ret al insurecţiei era
cunoscut numai de reprezentanţii Partidului Comunist, ai Palatului şi
armatei. Celelalte partide membre ale
Blocului Naţional Democratic
(P.S.D., P.N.Ţ. şi P.N.L.) erau implicate doar în activitatea politică, ce
44 Intre anii 1952-1957, Institutul de istorie contemporană din MUnchen a
elaborat un chestionar pe care 1-a adresat unor foşti diplomaţi şi militari germani
care au activat în România in anii celui de al doilea război mondial, solicitindu-i
să răspundă la unele întrebări legate, îndeosebi, de actul de la 23 August 1944 .
. 45 ANDREAS HILLGRUBER, Hit ler, Konig Carol und Marschall Antonescu,
Die Deutsch-rumănischen Beziehungen 1938-1 944, Wiesbaden, ed. 2-a, 1965, p. 216.
46 Dr. H. KLUGKIST, însemnările memorialistice la chestionarul Institutului
de istorie contemporană din MUnchen. Arhivele Federale Koblenz fond. 101 f.
rola 62, p. 27-29.

47 I bidem.

48 Procesul marii trădări naţionale ... , p. 209.
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se desfăşura paralel cu cea militară şi aveau cunoştinţă doar în mare
despre pregătirile ce se făceau pentru răsturnarea dictaturii militaro
fasciste. Aceasta a asigurat deplina conspirativitate a acţiunilor şi a
creat situaţia de surpriză pentru aparatul politic şi militar al celui de
al III-lea Reich.
Declanşarea insurecţiei - surpriză totală pentru Reich. In cursul
dimineţii de 23 august, mareşalul Antonescu, reintors de pe front în
ziua precedentă, a convocat, la Snagov, o şedinţă restrînsă a Consiliului
de Miniştri, în cadrul căreia a adoptat o serie de hotărîri rezultate din
evoluţia situaţiei militare, ca urmare a puternicii ofensive sovietice la
aripa de sud a frontului sovieto-german şi pentru punerea în aplicare a
măsurilor stabilite la întîlnirea cu generalul Hans Friessner, comandantul
Grupului de armate "Ucraina de Sud". Măsurile adoptate, în flagrantă
contradicţie cu interesele superioare naţionale, vizau retragerea armatei
şi organizarea rezistenţei pe linia fortificată Carpaţii Răsăriteni-Focşani
-Nămoloasa-Dunărea maritimă, concomitent cu evacuarea instituţiilor
guvernamentale în Transilvania.
,
In timp ce se desfăşura şedinţa guvernului, a sosit la Snagov vice
preşedintele Partidului Naţional Liberal, Gheorghe Brătianu, ca repre
zentant ale P.N.Ţ., PN.L. şi P.S.D., cu misiunea de a face o ultimă în
cercare pe lîngă Antonescu pentru a-l convinge să iasă din Război49.
Referindu-se la această misiune a sa, în depoziţia la procesul din mai
1 946, Gheorghe Brătianu relata : D-nii Dinu Brătianu, Iuliu Ma
Petrescu - dl. Pătrr"ăşcanu era urmărit de poliţie
niu şi Titel
şi nu putea fi găsit - ca reprezentanţi ai partidelor din Blocul Naţional
Democratic, mi-au dat însărcinarea să mă duc la Snagov şi să vorbesc
cu dl. mareşal Antonescu, pentru încheierea imediată a armistiţiului, a
ceasta în urma evenimentelor petrecute pe frontul din Moldova ... Dl. ma
reşal Antonescu mi-a cerut asentimentul scris al şefilor opoziţiei, care
atunci reprezentau ţara, pentru ca să încheie armistiţiu!, în condiţiile
care erau cunoscute şi mi-a spus - îmi aduc aminte - că dacă va
obţine acest asentiment în scris, indiferent de părerea germanilor, el va
încheia armistiţiul50• Condiţia formulată de I. Antonescu, singura de
altfel, pentru a încheia armistiţiu! - "asentimentul scris" al şefilor
partidelor de opoziţie - era motivată prin aceea că " era vorba de o
răspundere istorică "51.
Intors la Bucureşti, Gheorghe Brătianu a obţinut promisiunea celor
trei şefi de partide ca, în cursul zilei, să elaboreze " asentimentul scris" .
C u această ştire, dar fără documentul solicitat de Antonescu, Gh. Bră
tianu s-a reintors, înainte de ora 15, la Snagov, avînd o ultimă între
vedere cu Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului de Miniştri.
In prima parte a zilei de 23 august, mareşalul Antonescu sub pre
siunea evenimentelor politico-militare care se precipitau, a întreprins
alte două acţiuni, relevante pentru deruta în care se afla, dar nesemnifi
cative pentru hotărîrea de a pune capăt războiului alături de Germania
hitleristă. A fost trimis un curier diplomatic la Stockholm pentru a duce
49

Libertatea, 5 septembrie 1944; Jw-nalul de dimineaţă. 11 ianuarie 1945.
Procesul marii tri1di1ri naţionale ... , p. 187.
51 Ibidem, p. 57.
50
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împuterniciri speciale ministrului României în capitala Suediei, F. Nanu,
în vederea negocierii aranaj amentelor de armistiţiu cu sovieticii, dacă se
menţineau condiţiile anterioare. Emisarul diplomatic a şi plecat spre
locul de destinaţie în cursul zilei52• In acelaşi timp, Ion Antonescu a
aprobat transmiterea unui mesaj la Ankara, adresat Aliaţilor occiden
tali, prin care solicita lansarea unui desant de trupe anglo-americane pe
teritoriul României, care i-ar fi facilitat, după părerea lui, luarea liber
tăţii de acţiune în vederea încheierii armistiţiuluiii3•
In cadrul intrevederii din dimineaţa zilei de 23 august cu Gheor
ghe Brătianu, Mihai şi Ion Antonescu "au avut iniţiativa" solicitării
unei audienţe la Palat şi au chiar telefonat în prezenţa liderului libe
ralii" . Generalul Emilian Ionescu, pe atunci adjutant regal, consemnează
acest episod : "La orele 10, sînt chemat la telefon de colonelul Davi
descu - şeful cabinetului militar al mareşalului - care mă anunţă
că Antonescu cere regelui o audienţă pentru ora 16. Raportez şi Mihai
acceptă. Peste cîteva minute - o nouă cerere de audienţă : de data
aceasta, din partea lui Mihai Antonescu, pentru ora 1 5,30. Răspunsul
regelui : Se aprobă !5'•. In aceste împrejurări şi ţinînd seama de per
spectiva reintoarcerii lui Ion Antonescu pe front şi de acolo la postul
său de comandă din Transilvania, pentru a nu pierde şansa arestării
sale la palat, regele şi apropiaţii săi, cu avizul Partidului Comunist, au
hotărît devansarea insurecţiei pentru acea zi de miercuri, 23 august.
In după-masa zilei au sosit, succesiv, la Palat, Mihai Antonescu, (la ora
1 5,30) şi Ion Antonescu (la 1 6,05) prilej cu care, pe baza planului întoc
mit de organizatorii insurecţiei, au fost arestaţi. In cursul aceleiaşi zile
au fost arestaţi alţi membri ai guvernului şi demnitari ai aparatului
dictaturii, convocaţi la palat sub pretextul unui consiliu de coroană.
Imediat după arestarea conducătorilor dictaturii militara-fasciste,
au sosit la Palat reprezentanţii Partidului Comunist, Lucreţiu Pătrăş
canu, Emil Bodnăraş şi Constantin Titei Petrescu, reprezentantul Par
tidului Social-Democrat.
In seara zilei de 23 august 1 944, imediat după arestarea membrilor
guvernului antonescian, regele, uzînd de prerogativele sale de şef al sta
tului, a semnat decretul nr. 1 6 1 9 prin care generalul de corp de armată,
Constantin Sănătescu era numit prim-ministru. Au urmat apoi o serie
de decrete, semnate de rege şi primul-ministru, prin care au fost numiţi
membrii guvernului şi alte persoane cu funcţii de răspundere. Guvernul
era compus din militari şi tehnicieni, avînd ca miniştri fără portofoliu
pe reprezentanţii celor patru partide care alcătuiau Blocul NaţionalDemocratic.
Declanşarea insurecţiei a constituit o surpriză totală pentru apara
tul militar şi civil hitlerist, ceea ce explică reacţia sa confuză şi tardivă,
dar disperată şi incapabilă să înăbuşe actul de voinţă al poporului ro
mân. E momentul să încercăm reconstituirea reacţiei hitleriste, cu aju·

52
53
54
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torul amintitelor surse germane. In memoriile sale, generalul de cava
lerie Erik Hansen, şeful fostei Misiuni militare germane din România,
relatează că primele zvonuri despre o posibilă răsturnare a lui Antones
cu i-au parvenit în j urul amiezii de 23 august, cînd 1-a căutat maiorul
Hinkeldey, ofiţer de stat major german repartizat pe lîngă generalul
Gârbea, şeful statului major român de legătură cu înaltul Comandament
al armatei germane (O.K.W.). Ofiţerul german, întors chiar atunci la
Bucureşti de pe front, unde îl însoţise într-o misiune pe generalul Gâr
bea, l-a întrebat pe Hanssen dacă considera posibil "că un alt general
bilitate o consideră exclusă, "deoarece nimeni n-ar risca aşa ceva, ţinînd
român ar putea să-1 răstoarne pe Antonescu printr-un puci ", pentru că
ar fi auzit un zvon în acest sens. Hansen a replicat că o asemenea pasi
seama de prestigiul şi autoritatea lui Antonescu "5n. Generalul german
consideră că a fost "o gravă greşeală " a sa că nu s-a gîndit că "acel"
general ar putea acţiona eventual la ordinul său din însărcinarea rege
lui, că n-a alarmat grupele şi serviciile germane de sub comanda sa şi
că n-a dispus retragerea lor în regiunile fixate pentru asemenea ca
zuri'". Erik Hansen consideră că nu poate fi "descărcat" de răspundere
nici chiar prin faptul că Legaţia germană şi Abwehr-ul - tot mai reti
cente faţă de el - nu 1-au informat despre "tratativele în curs, trădă
toare şi duplicitare" şi nici despre "întîmplările" din noaptea de 2 1/22
august 1 944. Respectivele "întîmplări " - însuşite ca atare şi de istori
cul vest-german Andreas Hillgruber - se referă la faptul că, în noaptea
respectivă, ia mănăstirea Ceahlău, care se afla în raza de acţiune a
unei brigăzi româneşti, ar fi avut loc tratative între un general sovietic
şi o delegaţie română. Această ştire - pe care surse româneşti n-au
confirmat-o ! - ar fi ajuns la cunoştinţa Legaţiei germane prin ataşatul
de poliţie Richter dar n-a parvenit Misiunii militare germane pentru
armata de uscat de sub comanda generalului Hansen5H. După acest zvon,
generalul Hansen a chemat totuşi pe conducătorii comandamentelor şi
serviciilor militare germane din Bucureşti, cărora le-a dat ordinul de
a fi "extrem de vigilenţi şi de a controla toate măsurile de alarmă pre
văzute", după care, în j urul orelor 1 3, le-a dat liber5!1• N-avem motive
să ne îndoim de veridicitatea acestei informaţii - tîrzii - pentru că,
în fapt, ea nu-i este favorabilă lui Hansen, potrivit opticii foştilor co
mandanţi militari germani.
In după masa aceleiaşi zile, după ora 1 6, lt. colonelul genist Rastel,
primul ofiţer cu operaţiile, i-a comunicat telefonic generalului Hansen
că în oraş circulă zvonuri despre arestarea lui Antonescu. Informat şi
rugat să controleze informaţia consilierul de legaţie, dr. Gerhard Stelzer,
a comunicat, la scurt timp, că "zvonul nu se adevereşte", deoarece el
56 Arhivele militare din Freiburg, fond NL 229, roia 61, (Răspunsurile sub
· formă de memorii, la întrebările Institutului de istorie contemporană din MUnchen,
ale generalului Erick Hansen).
57 Ţinînd seama de atacurile aeriene anglo-americane, cit şi de apropierea
frontului, Marele Stat Major Român şi Misiunea militară germană pregătiseră car
uere de refuaiu oe Valea Oltului, in zona Rimnicu VIlcea (Ibidem).
58 ANDREAS HILLGRUBER, op. cit., p. 221 şi p. 348, nota 74.
59 Arhivele militare din Freiburg, fond NL 229, rola 61 (memorii Erick
Hansen).
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a vorbit cu colonelul Radu Davidescu, şeful cabinetului militar al mare
şalului, care a explicat "rizind", că Antonescu s-a dus din proprie iniţia
tivă la Palat şi că eate aşteptat să se întoarcă60.
Rezultă că primele măsuri, dintre cele mai importante, din planul
insurecţional, se înfăptuiau cu succes, în timp ce serviciile de spionaj
şi comandamentele militare germane
recepţionau doar "zvonuri din
oraş ". Aceasta explică relativul calm din tabăra germană, unde totul
continua să se desfăşoare ca într-o zi obişnuită de război. La clubul ofi
ţerilor germani din Bucureşti, spre exemplu, prinţul Albrecht von Ho
henzollern, ataşat al Misiuni militare germane din România şi unchiul
regelui Mihai, făcea ultimele pregătiri pentru serata de adio organizată
în cinstea lui cu prilejul retragerii din funcţie, la care urma să parti
cipe şi generalul Hansen. In timp ce erau în toi pregătirile pen Lnt a
"petrece o seară deosebită - prin muzică - în cercul camarazilar",
iar orchestra militară interpreta "trio-ul pentru pian nr. 3 şi cvartetul
pentru coarde opu� 1 8 " s-a comunicat parola de alarmare a trupelor de
intervenţie61 .
Prima informaţie de natură să alerteze întregul aparat militar şi
civil german din Bucureşti a parvenit de la Eugen Cristescu şeful Ser
viciului Special de Informaţii, şi generalul Tobescu, inspectorul gene
ral al Jandarmeriei, care au intrat la bănuial� cînd Antonescu nu s-a
mai întors de la Palat. Ei au comunicat Legaţiei germane presupunerea
că mareşalul ar fi fost arestat62• in j urul orei 17, generalul Hansen a
fost convocat de urgenţă la Legaţie, pentru o convorbire " foarte gravă" .
Aici, l a Legaţia germană din Calea Victoriei, s e aflau "în mare agitaţie",
numai Gerhardt Stelzer şi Eugen Cristescu. Acesta din urmă 1-a infor
I:J.at pe Hansen despre bănuhila lui că Antonescu ar fi fost arestaţ pro
babil "de oameni din garda personală a regelui': şi că ar fi fost dus
într-o pivniţă a Băncii Naţiona�e. Au sosit, apoi, la Legaţiern, chemaţi de
generalul Hansen, amiralul Werner Tillessen, şeful Misiunii marine mi
litare germane, generalul locotenent Alfred Gerstenberg, şeful Misiunii
aeronautice şi comandant al apărării antiaeriene a regi).mii petroliere,
generalul dr. Karl Spalke, ataşatul militar german la Bucureşti. Aceştia
au hotărît să cheme de urgenţă pe ambasadorul Manfred von Killinger
care se afla, împreună cu domnişoara Hella Petersen (secretară şi arnan-·
tă) la Săftica. In j urul orei 1 9, a sosit la Legaţie şi ministrul plenipoten
ţiar al Reichului, care va trebui, sub impactul cu evenimentele, să re
nunţe la convingerea "că nici o frunză nu se mişcă in România fără
ştirea lui " şi la obişnuitele bagatelizări : "poveste balcanică" etc. După ce
a fost informat asupra situaţiei de către cei prezenţi, Killinger a comu
nicat mai întîi telefonic Ministerului de externe german despre eveni60 Ibidem.

GI Arhivele Federale din Koblenz, fond 101 F, roia 55, conf. 286-298. (Răs
punsurile sub formă de memoriu, la întrebările Institutului de istorie contempo
rană din MUnchen, ale fostului ataşat militar german la Bucureşti, prinţul A.lbrecht
Hohenzollern).
62 ANDREAS HILLGRUBER, op. cit., p. 216.
63 Arhivele militare din
Frelburg, fond NL 229, rola 61 (memorii Erick
Hanse:J ·
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mentele din Bucureşti şi a promis că-1 va înştiinţa imediat şi pe Hitlerw..
La rîndul său, generalul Erik Hansen a însărcinat telefonic pe ofiţerul
cu operaţiile din Serviciul care se afla la Academia de război să transmită
indicativul pentru ordinul de alarmare a trupelor şi să întocmească un
raport provizoriu către Inaltul comandament al armatei germane
(O.K.W.)65. Cum între timp autorităţile insurecţionale române au între
rupt firul telefonic oficial al Legaţiei, iar postul de radio se afla, "ca
de obicei '', la vila lui K illinger de la Snagov, a fost tăiată orice posibi
litate de legătură cu exteriorul. Generalul Gerstenberg, din biroul său
instalat lîngă Legaţie, a mai avut un timp legătură telefonică. De la
acest post telefonic, Gerstenberg va realiza, în j urul orei 20, "convorbirea
sa fatală " cu generalul Werner Kreipe, şeful Statului major al aviaţiei
militare germane (Luftwaffe) şi la care a participat şi Killinger66• Ger
stenberg a sugerat bombardarea şi ocuparea Bucureştiului, propunere
pe care Hitler o va accepta şi va da ordine corespunzătoare. La o j umă
tate de oră după aceasta, ofiţerul 1 din statul major al Misiunii militare
germane pentru armata de uscat a comunicat telefonic la Comanda
mentul Grupului de armate "Ucraina de Sud" că ceva nu este în regulă
cu mareşalul Antonescu şi cu vicepreşedintele Consiliului de MiniştriU7•
Cum informaţia era neclară, peste cîteva minute generalul Grolman,
şeful statului major al grupului de armate, a sunat pe comandantul Luft-·
waffei, generalul Gerstenberg, pentru a-i cere lămuriri. Acesta a con
firmat ştirea arestării lui Antonescu, dar n-a fost în măsură să dea,
încă, informaţii precise. Intre timp, la insistenţele generalilor şi diplo
maţilor adunaţi la Legaţie, Killinger s-a decis - aşa cum ne relatează
Erik Hansen - "să plece imediat la Palat, chiar fără instrucţiuni de la
Berlin, să ceară la rege o audienţă şi o explicaţie în legătură cu situaţia
creată"u�. Generalul Hansen nu împărtăşeşte afirmaţia istoricului vest
german Andreas Hillgruber potrivit căreia regele 1-ar fi chemat pe am
basadorul german în audienţăun. Această precizare se confirmă dacă
avem în vedere că adjutantul regal, colonelul Emilian Ionescu, surprins
de vizita intempestivă la Palat a "două persoane din corpul diplomatic"
(Killinger şi consilierul său, dr. Gerhard Stelzer), a fost nevoit să re
curgă, împotriva uzanţelor, la procedura de a-i identifica pe cei doi
diplomaţi germanii0• La această audienţă, desfăşurată între 20,30 şi 20,50,
au fost prezenţi, alături de rege, generalul Sănătescu, noul prim-ministru,
Grigore Niculescu-Buzeşti, ministru de externe, generalul Aldea şi cei
doi secretari particulari ai lui Mihai. Cu acest prilej , diplomaţii germani
aveau să afle că guvernul Antonescu a fost demis şi înlocuit cu un altul
şi că România era hotărîtă să iasă din războiul împotriva Naţiunilor
64
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Ibidem.
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Generalul Erick Hansen a afirmat că, despre această convorbire, a aflat
mai trziu, î:l timpul prizonieratului, şi nu ar fi fost de aootd cu ea, de:z
avuind-o (Ibidem).
67 General-maior EUGEN BANTEA, Insurecţia rom4nii tn jurnalul de riizboi
al grupului de armate germane "Ucraina de sud", Bucureşti, 1974, p. 20-21.
68 Arhivele militare din Freiburg, fond NL 229, rola 61
(memorii Etll:!il
Hansen).
61 ANDREAS HILLGRUBER, op. cit
p. 217.
7U Cf. EMILIAN IONESCU, op. cit., p. 106-107.
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Unite. Ambasadorul german era invitat să determine guvernul Reichului
să retragă imediat trupele germane din România, pentru a scuti cele
două armate de o grea încercare71. Audienţa s-a încheiat cu ameninţarea
lui Killinger : "Voi transforma România într-o baie de sînge ! " . Intr-o
telegramă către Ministerul de externe al Reichului, din 30 august 1 944,
expediată din Budapesta, Edmund Veesenmayer, şef SS, rezumă astfel
audienţa lui Killinger la Palat : "Plenipotenţiarul a făcut regelui violente
reproşuri şi a declarat că Germania nu poate accepta o schimbare a
politicii externe a României. Regele a replicat că trupele germane nu
mai apărau ţara şi de acum el trebuie să încerce să diminueze catastrofa
inevitabilă prin luare de contact cu inamicii. Impotriva trupelor ger
mane din România şi împotriva cetăţenilor Reichului din România gu
vernul român nu va întreprinde, de la sine înţeles, nimic"72.
U icMkkpen taliaţilorE
După audienţa lui Killinger la rege, ne informează Hansen, de la
Legaţie s-a transmis un ordin prin radio - printr-un ofiţer de la in
fonnaţii ce se afla acolo - către toate serviciile militare, prin care se
avertiza că "ieşirea apropiată a României din război nu înseamnă, încă,
război contra armatei germane", se ordona însă trupelor să-şi asigure
adăposturile, să se apere în caz de atac şi la nevoie să se retragă "spre
ieşirile răsăritene, respectiv sudice ale Carpaţilor"7:�.
Incepind cu ora 22, posturile de radio româneşti au difuzat în
repetate rînduri, Proclamaţia regelui, prin care se aducea la cunoştinţa
ţării şi opiniei publice mondiale victoria istorică a poporului român care
s-a descătuşat de dominaţia fascistă şi a hotărît să-şi restabilească inde
pendenţa. "Oricine s-ar împotrivi hotărîrii noastre libere luate - suna
ca un verdict istoric proclamaţia - şi care nu atinge drepturile nimănui,
este un duşman al neamului nostru". Proclamaţia regelui către ţară a
spulberat ultimele "nedumeriri " ale forurilor hitleriste în legătură cu
răsturnările ce se produseseră în capitala României. Jurnalul de război
al Inaltului comandament al armatei germane a sintetizat corect obiec
tivele Proclamaţiei : " ... România a acceptat tratativele de armistiţiu ofe
rite de Rusia, Anglia şi America. Aliaţii ar fi recunoscut nedreptatea
Dictatului de la Viena, în urma căruia li se smulsese românilor Transil
vania. Alături de Aliaţi, şi cu ajutorul lor, armata română va trece gra
niţele impuse la Viena. Dictatura ar fi luat sfîrşit şi cu aceasta orice
asuprire"74. Şeful Misiunii militare germane pentru armata de uscat îşi
aminteşte că atunci cînd s-a transmis Proclamaţia şi a fost comunicată
componenţa noului guvern, unul din m embrii Legaţiei ar fi exclamat :
"Ah, lista o cunoşteam de mult ! " . Alt prilej de reflecţii amare pentru
Hansen : " şi pe mine mă lăsaseră într-o totală ignoranţă despre aceste
lucruri "75,

71 Arhivele militare din Freiburg, fond NL 229, rola 61 (memorii Erick,
Hansenl şi ANDREAS HILLGRUBER, op. cit., p. 217.
72 Arhiva politică a Ministerului de Externe din Bonn (Politisches Archiv
des Auswlirtifen Amtes), Rumănien, dos. 103.
73 Arhivele militare din Freiburg, fond NL
229, rola 61 (memorii Erick
Hansenl.
74 Arhivele militare din Frelburg, O.K.W./WFSt/Msg, 130/1-16.
75 Arhivele militare din Freiburg, fond NL 229, rola 61 (memorii Ericlq
Hansen).
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La scurt timp după difuzarea Proclamaţiei, Grigore Niculescu-Bu
zeşti, proaspătul ministru de externe, a invitat pe consilierul Legaţiei
germane, dr. Stelzer, şi i-a făcut cunoscut, în mod oficial, ruperea rela
ţiilor diplomatice dintre România şi Reich76• Totodată, ministrul de ex
terne român a oferit, din nou, posibilitatea ca trupele germane să se
retragă, dar "s-a plîns deja cu privire la ostilităţile germane" din zona
Băneasa. Declaraţia regelui, făcută ministrului plenipotenţiar von Kil
linger, invocată şi în convorbirea Niculescu-Buzeşti-Steltzer, că "îm
potriva trupelor germane în România este de la sine înţeles, că condu
cerea română nu va întreprinde nimic", avea drept scop să întîrzie reac
ţia germană, să dea răgaz forţelor insurecţionale să perfecteze măsurile
militare ce se impuneau, cu atît mai mult cu cit insurecţia fusese de
vansată cu cîteva zile. Istoricul militar - generalul Eugen Bantea ::...._
avansează şi alte ipoteze care au şansa validării77. Din aceste conside
rente, remarca istoricului vest-german Andreas Hillgruber că, intre de
claraţiile autorităţilor române şi proclamaţia regelui existau "aparent"
contradicţii78, este logică. Dar, dincolo de aceste consideraţii, vom reţine
faptul că "oferta română", de a accepta posibilitatea retragerii trupelor
germane din zona Capitalei, a provocat puternice controverse in tabăra
generalilor germani, aflaţi in izolare de trupele lor la sediul misiunii
diplomatice. Convins tot mai mult, din "ştirile care soseau la Legaţie",
că întreaga populaţie a salutat uşurată "încheierea iminentă a păcii" şi
că "a vorbi de un puci este absurd", generalul Hansen a adoptat o ati
tudine mai realistă, pronunţîndu-se pentru retragerea trupelor. "Am co
municat intenţia şi părerea mea - afirmă Hansen - domnilor V. Kil
linger, Clodius (sosit şi el între timp), Tillessen, Gerstenberg şi Spalke,
pe care i-am întrunit. Toţi au fost de aceeaşi părere şi m-au aprobat in
toate privinţele"79• G erstenberg va afirma, mai tîrziu, in prizonierat,
chiar lui Hansen, că el n-ar fi fost prezent la această primă parte a
intrunirii şi nu şi-a dat acordul pentru retragerea trupelor. Un lucru
este cert că, la propunerea lui Hansen, s-au raliat amiralul Tillessen şi
ataşatul militar, generalul dr. Karl SpalkeBO. O altă linie care s-a con
turat, indeosebi după directiva lui Hitler de
la miezul nopţii de 23
spre 24 august, a fost aceea reprezentată de generalul Gerstenberg,
care considera că răgazul acordat de autorităţile române trebuie folosit
pentru pregătirea represaliilor împotriva insurecţiei.
La ora 22,25, ambasadorul Killinger a avut o convorbire telefo
nică cu generalul Grollman, şeful statului major al grupului de armate
"Ucraina de Sud", pe care 1-a informat despre arestarea lui Antonescu,
despre audienţa la rege, cît şi despre faptul că instituţiile germane din
Bucureşti erau înconj urate de trupe româneşti81. In această situaţie, ge76 Arhivele militare din Freiburg, fond NL 229, rola 61 (memorii Erick
Ha:1scn\: ANDREAS HILLGRUBER, o p. cit., p. 217.
7 7 Cf. general-maior EUGEN BANTEA, op. cit., p . 26-27.
78 Cf. ANDREAS HILLGRUBER, o p. cit., p. 217.
7U Arhivele militare din Freihun�. fond NL 229, roia 61 (memorii Erick
Ha:1scn); vezi şi ANDREAS HI LLGRUBER, o p. cit., p. 218.
80 Arhivele
militare din Freiburg, fond NL 229, roia 61 (memorii Erick'
Hanscn).
01
C f. general-maior BUGEN BANTEA, op. cit., p. 22.
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neralul Hans Friessner, încălcîndu-şi competenţele, şi-a subordonat, cu
de la sine putere, toate trupele şi serviciile germane din România, după
care i-a comunicat lui Hitler. In convorbirea Hitler-Friessner, de la
ora 23,25, acesta din urmă l-a informat pe Fiihrer
despre preluarea
conducerii tuturor trupelor germane de pe teritoriul României, a propus
transferarea urgentă în interiorul arcului carpatic "a tot ce mai putea
fi salvat ca oameni şi material" şi organizarea acolo, în acest teritoriu
controlat de armatele hortyste, a unui front de apărare82• Hitler a con
firmat măsurile luate de Frlessner şi a promis transmiterea unei di
rective.
In noaptea de 23 august au sosit primele ştiri despre evenimentele
din Capitală, la Ploieşti şi Constanţa, zone de o importanţă strategică
deosebită, apreciate ca atare şi în planul militar al insurecţiei. La Plo
i eşti, colonelului Neuman, şeful sectorului pentru aviaţia de vînătoare,
Gerstenberg i-a comunicat "scurt şi agitat" că "ambasadorul von Killin
ger şi el personal au fost chemaţi seara tîrziu la regele României unde
li s-a declarat că România încetează războiul şi că trece de partea alia
ţilor şi Antonescu ar fi arestat". Generalul Gerstenberg adăuga că au
fost asiguraţi că nu s e vor întreprinde acţiuni militare împotriva lor,
dar să se ia măsuri urgente pentru retragerea trupelor germane din Ro
mânia. Colonelului i s-a ordonat să fie pregătit de alarmă şi să-i trans
mită, prin mij loacele cele mai rapide, veşti83• La Statul Major al Marinei
de Război (Marine Verbindungsstab) din Constanţa ştirea, "surprinză
toare că România a propus armistiţiu!", a fost primită de la Grupul de
armate "Ucraina de Sud". In timp ce de la grupul de armate se dădeau
asigurări că "noul guvern nu va întreprinde nimic împotriva Germa
niei", trupele române încercuiau sediul statului major al marinei ger
maneM.
Semnificativă şi relevantă pentru confuzia şi deruta cu care a fost
receptată la comandamentele superioare germane insurecţia română este
şi relatarea feldmareşalului Weichs, comandantul armatei germane pe
frontul din Est, prezent în acele zile la Cartierul general din Prusia.
"La Comandamentul superior al armatei, Keitel şi Jold - relatează
Weichs - n-au luat la început în serios informaţiile primite. Totuşi, se
bănuia însă declanşarea în est a unor mişcări în spatele frontului "8:i. Şi
fostul feldmareşal hitlerist îşi aminteşte: "Am fost întrebat cîte trupe
voi putea pune la dispoziţie din cele aflate în subordinea mea, pentru a
restabili poziţia Germaniei în România şi în spatele frontului. După
aprecierea situaţiei din Balcani, am raportat că aş fi putut pune la dis
poziţie un batalion care în acel moment era disponibil. S-au mulţumit
şi cu aceasta şi batalionul a fost trimis pe calea aerului în Români a"�n.
82 Arhivele federale Koblenz, fond 101 F, rola 55, cmf. 57 (Ră s punsuril e
sub
formă de memorii, la întrebările Institutului de istorie contemporană dia IVIUnclwn,
'lle generalului Friessner)
83 Arhivele militare din Frc i b u r g AOK (raportul colonelului Neuman, p. 7).
84 Arhivele militare din Freiburg, OKW/WRSt., sig. 988 (Raportul final al
comandamentulu i marinei militare-sud privind Pvacuarea Dobrogei).
85 Arhivele federale din Koblenz, fond 101 F, rola 55, cmf. 82-8!1. (Răspun
surile, sub formă de memorii, la întrebările Institutului de istorie co:1tem porană
din MUnchen, ale feldmareşalului Fr. von Wcichs).
.
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Ibidem.
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La miezul nopţii de 23 spre 24 august a fost transmis telefonic,
prin generalul Walther Wenck de la O.K.W., ordinul Fiihrerului "de a
doborî puciul, a captura pe rege şi camarila de la Palat şi de a constitui
un nou guvern în frunte cu un general filogerman, în caz că mareşalul
Antonescu nu mai e de găsit"87. Directiva lui Hitler a declanşat întregul
aparat militar german în încercare disperatii. de a înăbuşi insurecţia, de
a schimba cursul evenimentelor din România. La ora 1 noaptea, gene
ralul Friessner făcea cunoscut că, din acel moment, ia în subordine, din
ordinul Fiihrer-ului, comandamentele şi trupele Wehrmachtului, precum
şi de SS şi poliţie, i nclusiv toate organizaţiile germane din România88•
La circa o oră ( 1 , 55), generalul Friessner ordona tuturor forţelor ger
mane de pe teritoriul Români ei să înceapă executarea directivei date de
Hitler. Generalul Gerstenberg a fost însărcinat ca, în consens cu amba
sadorul german, să asigure executarea ordinului8!1. "Cu aceasta - va
spune Hansen - eu am fost practic scos din comanda mea, ceea ce mi
s.-- a confirmat în mod expres in convorbirea telefonică cu Friessner în
cUmi.neaţa zilei de 24 august... "oo. De altfel, aşa cum constatase şi prinţul
Albercht Hohenzollern, Friessner şi-a manifestat, încă de la preluarea
Gomenzii grupului de armate, re·· erve faţă de şeful misiunii militare
pentru armata de uscat şi preferinta pentru Gerstenberg, intrigant şi
ros de ambiţia de a j uca un rol mai important. In j urul orei 2, în noaptea
de 23 spre 24 august, au sosit la Palat generalul Erik Hansen şi Alfred
Gerstenberg, pentru a discuta cu primul ministru Sănătescu şi ministrul
de externe Grigore Niculescu-Buzeşti problema retragerii trupelor t:er
mane. !n m emoriile sale, Hansen descrie astfel audienţa la Palat : . . o 1.1 n i'\
un s ; \ J u t oficial, dar corect, am tratat, în special eu, cu dînşii. Punctul
rri n-� : pal 1-au constituit modalităţile unei eventuale retra�ri libere, ime
di uLe şi asigurate a trupelor germane"U1. Primul ministru român le-a arl.us
la eunoştinţă că, în noile condiţii, este necesar să dea dispoziţie ca tru
pele germane să părăsească teritoriul Români ei, renunţînd la orice osti
litate. După ce s-a consultat telefonic cu Legaţia, Hansen şi Gerstenberg
s-au declarat de acord să procedeze aşa cum li se ceruse şi au promis că
vor informa - dacă li se vor asigura cabluri telefonice - O.K.W. şi pe
Reneralul Frie>sner, .care puteau decide92• Cînd Niculescu.... Buzeşti s-a plîns
din nou de faptul că trupele germane de la Băneasa au deschis focul,
G er.stenberg s-a oferit să se deplaseze, dacă i se va permite, în tabăra
germană, pentru a da dispoziţie trupelor să înceteze ostilităţile. "După
o oarecare ezitare - îşi aminteşte Hansen - generalul Sănătescu s-a
d eclarat dispus să-1 ducă acolo, într-o maşină românească, însoţit de un
o fiţer român ". Ineălcîndu-şi "cuvîntul de militar", ajuns în tabăra hitle87 ArhiVl'l<' m i l itare din Frdburg, OKW/WFSt./Msg 103/1-16; vezi şi gene
ra) - J n;-t i . >r EUGEN BANTEA, op. cit., p. 38.
� 8 lJocumC'n!e priui n cl isto1 ia militară a poporu lui român 23-31 au gust 1944,
\'oi. J , Bucureşti, 1'177, p . .J.G .
W

!U

Hanscn).

I bidem, p. 50; Arhivele nii l i tare din F1·eiburg, OKW/WFSt/Msg 130/1-16.
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ristă, Gerstenberg a arestat pe colonelul Valeriu Selescu şi pe căpita
nul Bogdan Florescu şi a trecut la executarea ordinului lui Hitler93•
Reintors la Legaţie, Hansen, a întocmit un raport asupra situaţiei
politica-militare, aşa cum se contura după convorbirile de la Palat. Ra
portul se încheia cu recomandarea de a folosi oferta română, "căci, ţi
nînd seama de situaţie, eu nu vedeam nici o altă posibilitate rezona
bilă". Acest raport, completat cu informaţii care nu puteau fi comunicate
telefonic din cauza pericolului de interpretare, a fost dus, în cursul nop
ţii, de un ofiţer la staţia telex de la Băneasa, de unde a fost comunicat
O.K.W.-ului, care 1-a recepţionat la ora 4 , 1 5. Raportul se încheia cu
menţiunea că pregătirile pentru respingerea insurecţiei sînt efectuate
" în limita posibilităţilor" . Generalul Hansen afirmă că ar fi făcut această
menţiune numai pentru a nu trezi "brusc" impresia unui refuz "net"
de a executa ordinul lui Hitler94. Conţinutul aproximativ al acestui telex
a fost repetat de Hansen şi în convorbirea sa, de la ora 3,30 cu generalul
colonel Alfred Jold, şeful Statului Major General al O.K.W. La insis
tenta generalului Hansen de a se primi oferta de retragere fără luptă,
Jold s-a eschivat de la un răspuns, mulţumindu-se să spună : "Voi ra
porta corespunzător Fi.ihrer-ului"!l:i. O altă convorbire telefonică s-a rea
lizat - prin cablurile asigurate de autorităţile române - la ora 4,05,
între Friessner, aflat la Slănic Moldova, şi Hansen, care a repetat ceea
ce-i transmisese şi lui J old, că nu dispune de suficiente forţe pentru a
ocupa Bucureştiul şi a înlătura noul guvern. Hansen a precizat că aceasta
era şi opinia lui Killinger, Clodius şi Gerstenberg. Deşi Friessner a evi
tat să dea un răspus, " impresionat" de argumentele lui Hansen, a dispus
contramandarea măsurilor ordonate şi a cerut prin şeful său de stat
major, Comandamentului suprem al Werhmachtului o hotărîre a Fii
rer-ului96. In dimineaţa zilei de 24 august, ora 5, 00, generalul J old
transmitea că directiva lui Hitler rămînea în vigoare. Rezultă că Fuhrerul
îşi însuşise propunerea lui Gerstenberg, transmisă prin generalul Kreipe
în seara zile de 23 august, de a ocupa Bucureştiul. Gerstenberg a primit
ordinul să declanşeze acţiunea şi în acelaşi timp i s-a încredinţat şi
misiunea de a protej a producţia de petrol şi transportul prin conductă
şi cale ferată spre Giurgiu şi să asigure în continuare transportul pe
Dunăre şi expedierea de uleiuri minerale pe calea ferată, via Braşov.
De asemenea, trebuia să pregătească preluarea întreprinderilor şi a
producţiei de petrol de către trupele germane97• La ora 5,25, în dimi
neaţa zilei de 24 august, s-a transmis prin conducerea marinei de război
S .K.L. (Seekriegsleitung), Amiralului Mării Negre - A.S.M. (Admira!
93 Arhivele militare elin
Freiburg, AOK (Raportul colonelului Neuman, p.
7) ; vezi şi "Magazin i storic", nr. 7-8 iulie-august 1969, p. 29-30.
114 Arhivele militare din
Freiburg, fond NL 229, rola 61 (memorii Erick
Hansen) şi OKW/WFSt!Mag 130/1 - 1 6 ; vezi şi ANDREAS HI LLGRUBER, op. cit.,
p. 25-26.

95 Ibidem.
�16 Arhivele

militare din Freiburg, fond NL 229, roia 6 1 (mPmorii Erick
Hansen). ArhivPle federale Koblenz, fond 101 F, roia 55, cmf. 286-298, (mPmorii
A. Hohenzollern) : ANDREAS HILLGRUBER, op. cit., p. 25-26 şi FL. CONSTt\N
TINIU, MIHAIL E. I ONESCU, op. cit., p. 2000.
lnArhivele militare din Freiburg, OKW/WFSt/Msg. 130/1-16; vezi şi AN
DREAS I II LLGRUBER, op. cit., p; 25-26.
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Schwarzen Meeres), ordinul Ftihrer-ului pentru ocuparea şi păstrarea
portului Constanţa98. Aşadar, pe măsură ce percepea, tardiv şi confuz,
realitatea politica-militară din România, conducerea supremă a Reich
ului, deşi viza ca obiectiv principal al represiunii Bucureştiul, extindea
contramăsurile asupra altor zone vitale din aria insurecţiei : Valea Pra
hovei şi Constanţa cu litoralul Mării NegreW. In dimineaţa zilei de 24 au
gust avea să înceapă confruntarea decisivă dintre forţele insurecţionale
române, care încă din seara zilei de 24 august blocaseră obiectivele ger
mane şi participaseră la alte acţiuni militare, şi trupele Werhmachtu
lui german care mai încercau să schimbe cursul evenimentelor. Declan
şarea revoluţiei de eliberare socială şi naţională, antifascistă şi anti
imperialistă a constituit o surpriză totală pentru forurile hitleriste care,
cuprinse de panică şi îngrij orare, au dezlănţuit acţiuni de mare an
vergură impotriva actului de voinţă al poporului român.
In zorii zilei de 24 august 1 944, începînd cu ora 4 dimineaţa, for
ţele insurecţionale române (unităţi militare şi formaţiuni ale gărzilor
patriotice) au lansat atacul asupra obiectivelor germane din Bucureşti,
vizînd printr-o acţiune ofensivă continuă, zdrobirea forţelor inamice. La
ora 5, 1 0 în dimineaţa aceleiaşi zile, şeful statului major al Grupului de
armate germane "Ucraina de Sud", generalul D. von Grollman, a ordonat
generalului locotenent de aviaţie Alfred Gerstenberg să dezlănţuie asal
tul împotriva capitalei României. La ora 6 dimineaţa, forţe ale Werh
machtului din tabăra militară germană de la Băneasa, cărora li s-au
alăturat trupe sosite din spaţiul Ploieşti, puse sub comanda lui Gersten
berg, care reuşise, călcîndu-şi cuvîntul de onoare, să treacă peste liniile
româneşti, au pornit marşul împotriva Bucureştiului, încercînd să pună
în aplkare directiva lui Hitler, comunicată la mi eml nopţii. Optimismul
lui Gerstenberg, potrivit căruia noului guvern român - considerat de
el o "mică clică", "îi tremură pantalonii de frică" - avea să se destrame
de la primele confruntări cu forţele insurecţionale, care au oprit înain
tarea grupării hitleriste1°0. La sugestia comandantului Luftwaffei (aviaţia
germană) din România, făcută încă în seara zilei de 23 august genera
lului Werner Kriepe, la ora 1 0 dimineaţa (după sursele germane ora 1 1,
neconcordanţa rezultă, probabil din decalaj ul orar) a fost declanşat ata
cul aerian german asupra Bucureştiului. In raportul său, colonelul Neu
man, şeful sectorului pentru aviaţia de vînătoare din zona petrolieră a
Văii Prahovei, d escrie plastic atmosfera din tabăra germană în orele ce
au premers raidurile aeriene germane.
"Mă duc - va scrie colonelul hitlerist - la postul de comandă al
generalului şi-1 găsesc bine dispus şi pătruns de importanţa misiunii sale.
La el se afla un ofiţer superior SS (generalul SS Hoffmeier - n.n.) care
avea probabil de îndeplinit o misiune d in partea armatei pe teritoriul
petrolifer. ( . . . ) Ambii, Gerstenberg şi ofiţerul SS, erau nerăbdători să
!TJ A rh iveh• militare d i n FrPiburg, OKW /WFSt/Mag 130/1-16. (Extras d i n jur
nalul dP război a l Coman d a mentul ui SupPrior a l armatPi gPrma n P, voi. IV) ; Idem,
OKW /Sig. !JBB (Raportul f i n a l a l Comand amentul u i m arim•i m i l i tare-sud, privind
Pvacuarr>a Dobrogei, p . -1).
00 C f. general-maior EUGEN BANTEA, op. cit ., 40-4 1 .
IOU General-ma im· EUGEN BANTEA, Insurec ţ i a română în jurnalul de război
aL grupului de armate germa n "Ucraina de Sud", l!JH, p. 1 3 1 .
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înceapă atacul" 101. Raidurile aviaţiei hitleriste, concretizate în circa 150
d e misiuni ele luptă c u avioane d e diferite tipuri, a u distrus sau avariat
Teatrul Naţional, Opera, corpuri ale Palatului regal, Ateneul Român,
Athenee Palace, alte obiective, printre care şi unele germane {"căminul
germanilor elin Reich ", un adăpost militar ; o bombă a căzut în apropie
rea Legaţiei germane, producînd panică în rîndul personalului civil şi
militar refugiat aici)102• Bombardamentul german avea drept scop -:
cum remarca consilierul de legaţie H . Klugkist în însemnările sale me
morialistice - "de a-i constrînge din spaţ.iul aerian, pe românii nesu
puşi pentru a renunţa la rezistenţă" 103• Altfel spus, forurile militare ger
mane urmăreau să producă panică şi derută, să anihile7e forţele insurec
ţionale şi să restabilească dominaţia germană. Bombardamentele tero
riste germane n-au reuşit, însă, să înfrîngă rezistenţa Bucureştiului in
surectional şi nici chiar să producă pagube materiale la nivelul scontat.
Această realitate o va recunoaşte şi istorkul vest-german Andreas Hill
gruber, care afirmă că acest atac - în comparaţie cu bombardamentele
grele ale Aliaţilor din aprilie 1944 - n-a produs pagube deosebite, dar
din punct de vedere politic "a fost o mare prostie" 104. Acest efect, con
trar celui aşteptat, îl remarcă şi unii militari şi diplomaţi germani aflaţi
în acel timp în misiune in România. Generalul de cavalerie Erik Han
sen, şeful Misiunii militare germane din România (Deutsche Heeresmi:>
sion - D . H.M.) - care evaluase mai realist situaţia şi se pronunţase
pentru retragerea trupelor germane fără luptă - aprecia, în memoriile
sale, că atacurile aeriene au fost " fără rezultat şi politic fatale", prin ele
"nu s-a cîştigat absolut nimic şi a fost pierdut totul ". Fulgerător, re
cunoştea el, . ,s-a intors atitudinea tuturor cercurilor populaţiei împotriva
noastră " lO:J. Re ferindu-·se la acelaşi atac aerian şi la consecinţele sale,
prinţul Albrerht von Hohenzollern, fost ataşat al Misiunii militare ger
mane din România, consemna, in memoriile sale, ostilitatea populaţiei
şi a armatei române faţă de forţele Wehrmachtului. "In ziua de 24 august
(august -- n.n.) după amiaza - îşi aminteşte A. von Hohenzollern avioanele germane au bombardat capitala ţinVnd evident şi spre palatul
regal. Românii au fost foarte revoltaţi după această situaţie, iar noi, cei
din "Ambasador ", n-am mai putut ieşi" 106. La rindul său, colonelul Neu
man care, după mărturiile sale, ii atrăsese atenţia lui G erstenberg că
.. ura dezlănţuită este un sfetnic rău", afirmă că "după atacul asupra
Palatului regal din Bucureşti români.i au luat atitudine ostilă (faţă de
noi), dezarmind soldaţii germani " 107. Din punct de vedere militar, atacul
aerian german a fost in mare măsură un eşec, artileria atiaeriană şi
Ar h i v d 0 militm·e el i n Freiburg, l\OK (Rnportul colon elului Neuman, p. 9).
JU2 A rhiv<'le militare din Fre ib u rg, OKW/West/Msg, 130/1-10 (Extras d i n jur
nalul clP război al Comandamentului su p e rior al armatei germane•, vo l . IV, 1-22
V 19·1 5 ) ; Arh i v e l e m i l itare> el i n K ob l e n z Auswiirtiges A m t Rumanien, dos. 10:J ;
ANDREAS I II LLGRlJ B F:R,
Hitl er, Konir; Carol
u n el M n nchall A n tonescu. Die
dcutsch -rwnănischen I3ezi "hu naen 1938-l'JH, Wiesbat.!P n , Pcl . a 2 a, 1965,· p. 220.
O
! J Arhivele Federale d i n KoblP:1Z, fon :i 101 F, nr. 62 (m e m or ii dr. H. KlugJOI
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lO t 1\ NDREAS HI LLGRUBER, op. c i t . , p. 220.
J U5 A rh i ve l e m i l ilare din Frl'iburg, fond NL 229, r o ia 61 (memorii Hansen\.
J UG Arhivde Fc>derale din Koblenz, fond 101 F, rola 55 (memorii Hohenzol-
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aviaţia de vînătoare română zădărnicind acţiunile aviaţiei hitleriste. Re
ferindu-se la eficacitatea artileriei antiaeriene româneşti, colonelul Neu
man, aflat pe linia frontului, era nevoit să recunoască faptul că aceasta
" n-a stat degeaba, a făcut şi ea treabă. Nu mai existau legături (cabluri)
telefonice intacte, toate legăturile cu serviciile de comandă superioare
erau întrerupte şi erau total izolaţi de unităţile noastre la cel mai înde
părtat punct de emisie" 10R. Atacul grupării hitleriste de la nord de Bucu
reşti, reluat o dată cu raidurile aeriene, a întîmpinat o puternică ripostă
din partea trupelor româneşti, fiind oprită în încercarea de a pătrunde
în Capitală. La ora 1 1 ,30, în cursul zilei de 24 august1 generalul Gersten
berg rap.orta grupului de armate germane "Ucraina de Sud " că împo
trivirea românilor era foarte îndîrj ită şi că nu se poate pătrunde in
oraş IO'l_ In consecinţă, · grupul de armate trimite, pe calea aerului, trei
compani i de pază aerodrom, specializate în acţiuni de comando şi re
presalii110. · Cum şi aceste a.iutoare s-au dovedit insufici ente, la ordinul
Inaltului Comandament al armatei germane (O.K.W.), feldmareşalul Fr.
von Weichs, comandamentul armatei germane pe frontul de est, a trimis
în sprijinul grupării Gerstenberg batalionul nr. 4 de paraşutişti din fai
moasa divi z i e Brandenburg. Această divi7ie şi unităţile din componenţa
sa erau subordonate direct Abwehr-ului (Serviciul de informaţii şi con
traspionaj al Werhmachtului) şi acţiona în Balcani împotriva luptei de
rezistenţă de aici, fiind specializată in acţiuni antiinsurecţionale. Bata
lionul de desant, adus din spaţiul Belgrad-Zemun a fost transportat cu
avioane " Gigant" pe aeroportul Otopeni, sosind chiar în spaţiul de luptă
şi împărtăşi.nd, deci, soarta trupelor germane din această zonă 1 1 1 .
· "De soarta avionului trimis nu a m mai aflat nimic - va scrie feld
mareşalul Weichs - ; cercetările au rămas fără succes, cred că pînă la
urmă acesta a fost distrus în timpul sau imediat după ateri?:area sa pe
teritoriul României " 1 12• Cu tot sprijinul primit şi în care se puneau spe
nmţe de reîntoarcere a situaţiei, încercarea grupării Gerstenberg de a
pătrunde în Bucureşti a fost zădărnicită. Aşa cum rezultă din Jurnalul
de război al Comandamentului superior al armatei germane, generalul
Gerstenberg raporta, la 25 august, că situaţia era gravă1 13• O grupare
militară hitleristă, constituită din efective ale Comandamentului german
al oraşului Bucureşti, pusă sub comanda colonelului von Werder, a reuşit
să se retragă în afara oraşului şi să atace din direcţia Jilava spre nord.
Şi această grupare a trebuit să se retragă, cînd s-a văzut în faţa tancu
rilor româneşti ! "'.
11l7

!08

Ibi dem, p. H.
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100 General-maior EUGEN B A N TEA, op. cit., p. 7 0 .
I lO Arhivele militare elin Fr c i b u rg , OKW/West/Msg 130 / 1 - 1 6 ; general-maior
EUGEN B A N T E A , op. cit., p. 70.
11 t I b idPm; Arhiv<'ll' federale d in Koblcnz, fond 1 0 1 F. rol.a 55, co;1 f. 82-89
(memori i \ <:> fl'l d m are�alul u i Fr. von Wci c h s ) ; ANDREAS HILLGRUBER, op. cit.;
p . 220.
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II J LLGRUBER, np. cit., p. 220.
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In ziua de 24 august, după atacul aerian dezlănţuit de aviaţia ger
mană, s-a confirmat starea de beligeranţă cu Germania printr-o decla
raţie ofic;ială de război a guvernului român, difuzată prin radio şi publi
cată în presa din 25 august. Starea de război dintre România şi cel de
al III-lea Reich s-a instalat, de facto, încă din seara zilei de 23 august,
cînd întreaga armată română a întors armele, au fost blocate obiectivele
germane, gărzile hitleriste au fost alungate din întreprinderile petroliere
şi s-au înregistrat pretuti ndeni ciocniri. Drept răspus la declaraţia gu
vernului român, ordinul Fi.ihrerului din 24 august 1 15 a fost completat
printr-o instrucţiune a şefului Inaltului comandament al armatei ger
mane (O.K.W.) din 25 august, potrivit căreia întreaga Românie a fost
declarată teritoriu de operaţii al armatei de uscat şi generalul Erik Han
sen era subordonat Grupului de armate "Ucraina de Sud" 1 16.
Concomitent cu luptele eroice ce se
duceau de trupele române
pentru a apăra porţile Capitalei de atacurile hitleriste din zona de nord
a Bucureştiului, s-a trecut la lichidarea focarelor de rezistenţă germane
din interiorul oraşului. In baza ordinului Comandamentului militar al
Capitalei, emis în seara zilei de 23 august, s-a realizat cu maximă ur
genţă încercuirea obiectivelor germane şi s-a trecut, apoi, la asaltarea
lor într-o anumită succesiune, urmărindu-se asigurarea superiorităţii de
foc, fracţionarea trupelor hitleriste şi izolarea lor de comandamentele
superioare117. Printre primele obiective germane atacate de forţele in
surecţionale, în dimineaţa zilei de 24 august, a fost Comandamentul Mi
siunii germane pentru armata aerului din Splaiul Independenţei. Bari
cadaţi în clădire, dotaţi cu mitraliere şi arme automate, hitleriştii de
aici au opus o puternică rezistenţă. După cîteva atacuri repetate, rezis
tenţa militară germană a fost lichidată, luîndu-se numeroşi prizonieri1 1B.
La 30 august, din Budapesta, Edmund Veesenmayer, diplomat SS, in
forma Ministerul de externe al Reichului în legătură cu situaţia de la
acest obiectiv german : "Misiunea aviatică a opus rezistenţă şi a avut
mari pierderi prin aruncătoare de mine şi canonadă MG grea " 119. In
după amiaza zilei de 24 august, ostaşii români au atacat Misiunea mili
tară germană pentru armata de uscat, care-şi avea sediul la Şcoala supe
rioară de război. Aici se afla o puternică grupare hitleristă formată din
ofiţeri superiori, şefi ai unor servicii speciale, soldaţi, funcţionari etc.
Alături de colonelul von Stetten şi locotenent colonelul von Otterstedt,
115 Pri n tP l egr ama ad resată cl t· H i tl er Rl'ichsfUhrerului HimmlPr şi retrans
Imsa unor î n alte comandamentc m i l itare în ziua dP 24 august 1944 se dădeau ur
mătoarele i n strucţ i u :-� i militare grupului de a r m ate .,Ucraina de Sud" : ,.Coma:l
dantul suprem al grupu lui de n rma te primeşte î m pute rn i ci re de a face uz de toate
forţPle şi m i j l oacele de luptă alP părţilor d i n Wehrmacht şi d i n Waffcn SS, precum
�i forţpJt• d i spon i b ile alt> unităţilor şi form aţiunilor germane d i n afara Wehrmacht
ului, serviciile civi!C' şi ale NSDAP-ului german şi ale celorlalţ i gPrmani din Reich
şi d i n grupul l'tn ic, pentru m P :-t ţ i n Prea linişti i , securităţii ordinei in România şi
pentru rPspingerea u :1ui a t a c al Rus i ei SovieticP" (Arhivele Federale din Koblenz,
NS, dos. � 78 ).
116 Arhivl'I P Federale el i n Koblenz. NS, dos. :J R ; ArhivP!t• m i litare d i n Frf'i7
burg, OKW/Wcst / 1\lsg. 103/ 1 - 1 6 ; i\NDREAS HILLGRU BER, op. cit. , p. 220.
1 11 C f. Au!]ust '44, culc!]ere d e studii, Bucureşti , 197 1 , p . 155-158.
1 1 8 /bi df'17l, p. 1 �9.
l l !J Arhivele Federale din Koblenz, Auswărtiges Amt Rumanien, dos. 103.
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se afla şi locotenent colonelul genist Rostel, acel care-I informase, în
după masa zilei de 23 august, pe generalul Hansen despre zvonurile care
ar circula în oraş în legătură cu arestarea lui Antonescu. Acest suspicios
şi nevrotic ofiţer german - care, în timpul prizonieratului, va ajunge
într-un sanatoriu de boli nervoase - s-a dovedit deosebit de activ, ce
rîndu-i cu insistenţă generalului Hansen să dea ordine de acţiune şi să
preia comanda 120• Şeful Misiunii militare germane se afla izolat la lega
ţie, incapabil să întreprindă vreo acţiune eficace. Rezultă că acţiunile
întreprinse de Comandamentul militar al Capitalei pentru izolarea gru
purilor germane şi tăierea legăturilor lor cu comandamentele hitleriste
dădeau rezultate. Acelaşi Rostel a recurs la măsura distrugerii arhivei
Misiunii militare germane pentru armata de uscat, după care a încercat,
în noaptea de 24 spre 25 august - subprotecţia bombardamentelor ger
mane -, să treacă peste liniile româneşti în tabăra hitleristă de la nord
de Bucureşti121• Cu toată riposta inamicului în ziua de 25 august, spre
amiază, şi acest focar de rezistenţă german a căzut. Prinţul Albrecht
von Hohenzollern, prezent în aceste zile la Bucureşti, rezuma astfel reac
ţia grupării hitleriste de la Misiunea militară germană pentru armata
de uscat : "Ofiţerii, funcţionarii şi conducătorii speciali rămaşi la Aca
demia de război au încercat să se apere, apoi să evadeze, dar, după
scurt timp, au fost împrăştiaţi, prinşi şi arestaţi" 1 22. Comandamentele şi
unităţile române au îmbinat cu iscusinţă încercuirea focarelor de rezis
tenţă germane cu folosirea forţei, dar şi a avertismentelor prin parla
mentari, reuşind, în unele cazuri, să determine grupări, subunităţi şi
servicii germane să se predea, evitîndu-se vărsările de sînge 12:1• Aşa s-au
petrecut lucrurile şi la hotelul "Ambasador", unde se aflau încartiruiţi
un mare număr de ofiţeri ai Wehrmachtului. In după-amiaza zilei de
24 august, o delegaţie de ofiţeri români s-a prezentat la hotel şi a cerut
ofiţerilor germani asediaţi să se predea, arătîndu-le că orice rezistenţă
era lipsită de perspectivă. Cum aceştia au refuzat, în ziua de 25 august
două tunuri antitanc au fost orientate spre hotel, iar un pluton de in
fanterie s-a desfăşurat în poziţie de luptă. Episodul luării în captivitate
a ofiţerilor şi subofiţerilor germani de la "Ambasador" este în detaliu
şi plastic descris de fostul ataşat militar. A. von Hohenzollern, aflat şi
el în incinta hotelului. " In sfîrşit, a apărut personal generalul coman
dant al trupelor teritoriale - îşi aminteşte A. von Hohenzollern - şi a
cerut să vorbească cu ofiţerul german cu cea mai mare vechime în ser
viciu. Acesta era un colonel mai bătrîn, foarte înalt, care nu aparţinea de
noi, dar care înnoptase la "Ambasador ". S-au dus lungi tratative, noi
între timp trebuia să ne facem bagajele. După un timp, colonelul ger
man a fost rechemat şi generalul român ne-a ameninţat că va da ordin
să se tragă cu tunurile dacă nu ne predăm imediat" 12·". Colonelul Schwi
ckert, cel mai în vîrstă ofiţer de la "Ambasador" şi care îşi asumase
comanda, a cerut ofiţerului român care avea comanda să-1 conducă la
120 Arhivele Federale din Koblenz, fond 101 F., rola 55, conf. 286-298.

121

Arhivele militare din Freiburg, fond NL 229, rola 61.
Arhivele Federale din Koblenz, fond 101 F, rola 55.
l2J August '44, p. 160.
124 Arhivele Federale din Koblenz, fond 101 F, rola 55.
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Legaţie, pentru a obţine aprobarea generalului Hansen. "Eu am apro
bat în mod expres propunerea - va mărturisi Hansen - şi am luat
asupra mea întreaga răspundere (anume) de a da satisfacţie cererii ro
mâne şi am ordonat să se procedeze corespunzător : hotelul era încon
j urat, printre altele, cu arme de tot felul ; ofiţerii etc. aveau numai arme
de foc de mînă, situaţia era fără nici o perspectivă şi rezolva, după pă
rerea mea, nişte pierderi complet fără sens" 125. In felul acesta au fost
dezarmaţi, capturaţi şi trimişi în prizonierat ofiţerii germani încartiruiţi
la hotel "Ambasador ". Pînă la 26 august 1 944, capitala ţării era practic
curăţată de trupele hitleriste.
După stingerea focarelor de rezistenţă hitleristă din interiorul ca
pitalei, trupele române au continuat luptele pentru înfrîngerea grupării
germane din zona Băneasa-Otopeni de sub comanda generalului Ger
stenberg care, deşi considera situaţia acum "gravă", iar executarea ordi
nului Fi.i.hrerului o condiţiona de " aducerea de arme grele şi trupe expe
rimentate în lup te" 1 21i, nu renunţase încă la încercarea aventuristă de
a străpunge porţile capitalei. In tabăra generalului Gerstenberg era, însă,
acum, " o atmosferă tristă ", iar "nervii tuturor erau aşa de întinşi ca ai
unm· coarde de vi ori " ; aroganţa şi optimismul comandamentului Luftwaffei
pălise. "L-am întîlnit pe generalul Gerstenberg - va scrie, în raportul
său, colonelul Neuman - şi aproape că nu l-am cunoscut. Sudoarea rece
îi acoperea fruntea " 1 27. Atmosfera din tabăra germană s-a mai "înviorat"
la ve5tea venirii locotenent colonelului de aviaţie Rainer Stahel, apreciat
ca " expert în înăbuşirea acţiunilor insurecţionale". In dimineaţa zilei de
26 august, S tahel a sosit, pe calea aerului, direct de la Varşovia, unde
conduscse reprimarea insurecţiei poloneze, ca împuternicit special al
lui Hitler, şi a preluat comanda grupării hitleriste de la nord de Bucu
reşti. Stahel preluase conducerea în împrej urări dramatice, cînd dispozi
tivul acestei grupări era străpuns în mai multe puncte, iar aj utoare de
la divizia a 5-a de artilerie antiaeriană de la Ploieşti nu se mai puteau
primi, fiind angajată şi aceasta în lupte cu forţele insurecţionale ro
mâne 1�s. Această realitate a fost consemnată prompt de documentele
militare germane : "Generalul Stahel care tocmai sosise nu şi-a făcut
nici un fel de iluzie şi a dat de ştire că singurele măsuri (ce s-ar putea
lua - n.n.) ar fi acelea de a rămîne pe poziţie" 129. Numai că Stahel,
neputînd păstra poziţiile şi neprimind întăriri, a incercat, în noaptea de
27 spre 28 august, într-o acţiune disperată, să se retragă spre nord. La
28 august, gruparea hitleristă Stahel-Gerstenberg a fost interceptată
şi capturată în comuna Gherghiţa (pe rîul Prahova) de către trupe ale
Armatei a 4-a române, care se repliau pentru concentrare de pe frontul
din Moldova. In aceste condiţii, cînd in zona Bucureşti nu mai existau
inamici, capitala României - centrul vital al insurecţiei - se afla in
afara oricărui pericol. Generalii Alfred Gerstenberg şi Rainer Stahel au
125

·
Arhivele m ilitare din Freiburg, fond NL, rola 61.

126 Arhivele militare din Freiburg, OKW/Msg 130/1-1 1 .
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128 Ibidem;

Arhivele militare din Freiburg·, AOK (Raportul col{melului Neuman, p . 11).
cf. GHEORGHE ZAHARIA. Capitularea de la Gherghita, in
"Magazin istoric", nr. 7-8/1969, p. 50.
129 Arhivele militare din Freiburg, AOK (Raportul colonelului Neuman; p. 17).
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fost capturaţi şi trimişi ca prizonieri, pentru început, într-un lagăr im
provizat de lîngă Spitalul militar din Bucureşti. Aici îi va întîlni prinţul
Albrecht von Hohenzollern, căruia fostul şef al Luftwaffei îi va implora
aj utor. Generalul Gerstenberg "a fost deosebit de amabil (nu amabili
tatea caracteriza relaţiile dintre ei în timp de libertate - n. n.), stătea
pe patul săi şi · se întreba dacă regele nu ar putea face ceva pentru ei,
lucru de care eu mă îndoiam " l:lO, notează, în memoriile sale unchiul su
veranului român.
Aşa cum am subliniat, capitala fusese curăţată de hitlerişti pînă
î n dimineaţa zilei de 26 august. Singurul loc unde se mai afla un nu
măr apreciabil de personal civil şi militar german era sediul Legaţiei
celui de al III-lea Reich în România, de pe Calea Victoriei, care însă
nu mai reprezenta un focar de rezistenţă (ea fusese înconjurată şi blo
cată încă din seara zilei 'de 23 august), ci mai degrabă avea înfăţişarea
unui vas în derivă, pe care s-au aciuit ultimii naufragiaţi. In virtutea
legilor internaţionale, Legaţiei germane i s-a respectat dreptul de extra
tetitorialitate, chiar şi după instalarea de facto şi de jure a stării de
război dintre cele două ţări. "Legaţia însăşi (în care, pe lîngii personalul
auxiliar militat, se mai găseau încă numeroşi membri ai tuturor celor
lalte servicii) - precizează Erik Hansen - a fost respectată ca extra
teritorialitate pînă la 2 septembrie" l:l 1 • Informaţii despre starea de spirit
care domnea la reprezentanţa diplomatică germană, în prlme1e ore după
declanşarea insurecţiei, aflăm de la A. von Hohenzollern, care fusese
chemat, în j urul orei 1 9, la Legaţie din ordinul lui Erik Hansen. După
ce 1-a informat despre arestarea lui Antonescu, generalul i-a cerut lui
Hohenzollern să rămînă la dispoziţia lui "pentru că se considera că eu,
în calitate de unchi al regelui, aş putea exercita influenţă asupra lui, lu
cru de care eu m-am îndoit de la început" i:12. Referindu-se la deruta,
confuzia şi panica ce stăpîneau personalul militar şi politic german,
A. von Hohenzollern notează : "Nu trebuie să subliniez neapărat că la
ambasadă domnea o atmosferă apăsătoare. In timpul şederii mele acolo
am avut impresia că cei de faţă optau pentru două altrenative. Hansen,
Tillesen optau pentru o retragere onorabilă şi o despărţire loială - atît
cît se mai putea în situaţia ce se crease ( . . . ). Cealaltă grupare (în frunte
cu Gerstenberg - n.n.) se gîndea, �n primul rînd, la petrolul românesc,
fără de care nu am fi putut continua războiul şi de aceea căuta să
găsească o soluţie de a tămine în România, cu toată situaţia creată. Prin
ce mij loace se putea realiza acest lucru, Cînd frontul deja se spărsese,
nu ştia să spună nici unul dintre ei" 13:1• Informaţii detaliate asupra si
tunţiei de la Legaţia germană oferă H.M. Maschke, fost consilier eco
nomic la .reprezentanta diplomatică germană din Bucureşti în anii 1 9401 944 şi pe care actul de la 23 august îl surprindea luînd cina într-un
r.estaurant din Bucureşti. Nevoit să se adăpostească de bombardamentul
german care - după propriile mărturisiri - "a durat, cu puţine intre
r:uperi, toată ziua (24 august) şi toată noaptea următoar-e" - a sosit la
ambasadă abia în ziua de 25 august. In clădirea şi curtea ambasadei se
·
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aflau dej a, după afirmaţiile sale, adunate circa 500-600 de persoane,
pentru care nu mai existau posibilităţi de cazare. Numărul celor ce s-au
refugiat aici a crescut considerabil după ce autorităţile române au făcut
cunoscut că cetăţenii germani care nu se aflau în posesia unui permis
eliberat de poliţie, pe baza unei înregistrări speciale, vor fi internaţi. In
aceste împrejurări, "o parte din oameni dormeau în grădină, o altă parte
în automobile care mai erau din abundenţă la dispoziţie". Dintre "per
sonalităţile" din aparatul militar şi diplomatic german care se aflau,
în totală izolare, la Legaţie, vom aminti pe generalul de corp de armată
Erik Hansen, şeful Misiunii militare germane pentru armata de uscat,
amiralul Werner Tillesen, şeful Misiunii marinei militare germane în
România, generalul dr. Karl Spalke, ataşatul militar german la Bucureşti,
dr. Karl Clodius, ambasador, director ministerial, dr. Gerhardt Stelzer,
consilier de legaţie etc. şi, fireşte, baronul Manfred von Killinger, am
basador al Reichului acreditat la Bucureşti. Killinger, omul de încredere
al lui Hitler, cel despre a cărui misiune în România, Fuhrerul considera
că trebuie să depăşească atribuţiile unui obişnuit reprezentant diploma
tic, a fost totalmente copleşit şi paralizat de evenimente. Mai activi
s-au dovedit Karl Clodius care încă înainte de actul de la 23 august
devenise un "super ambasador", peste Killinger, şi consilierul Stelzer,
care s-a mai ocupat de unele probleme ale Legaţiei şi au mai avut ra
porturi cu noile autorităţi române. Problemele militare le-a girat, în con
tinuare, generalul Erik Hansen, dar, izolat în ambasadă, " nu putea să
dea ordine, pentru că nu mai avea o privire de ansamblu asupra eveni
mentelor şi nici posibilitate de a se deplasa" 13". Pe de altă parte, el a
fost puternic afectat de faptul că Jold, Friessner şi Gerstenberg au între
prins acţiuni militare fără a ţine seama de recomandările sale, "încît
pe drept cuvînt el s-a considerat destituit". "Generalul Hansen - con
chide A. von Hohenzollern - exista acum numai pentru el însuşi şi de
aceea stătea imobilizat în ambasadă. El se considera, probabil, în cali
tatea sa de şef al Misiunii militare germane, ca fiind şi sub protecţia
internaţională a corpului diplomatic " 1:15• Hansen a dat un " ordin sever"
personalului din Legaţie prin care se interzicea folosirea armelor de foc,
pentru a evita măsuri de represalii din partea autorităţilor române. Ami
ralul Tillesen rămăsese, cum fusese de altfel în timpul întregii sale
misiuni, un element de decor.
La 25 august, cînd Maschke sosea la Legaţie, H. Klugkist, consilier
şi referent pentru problemele economice, împreună cu secretarul de
legaţie Schober se pregăteau să plece în Germania cu documente " im
portante ale ambasadei " . Acţiunea acestor funcţionari diplomatici na
zişti a reuşit. In afara cîtorva alarme aeriene, prilej uite de zborurile
avioanelor anglo-americane care bombardaseră obiectivele militare ger
mane din zona aeroportului Băneasa-Otopeni, pînă la 31 august nu
s-au înregistrat evenimente deosebite la sediul misiunii diplomatice ger
mane. In noaptea de 31 august spre 1 septembrie - după afirmaţia lui
Maschke - paza poliţiei din faţa căldirii Legaţiei germane a fost re133 Ibidem.
134

135

Ibidem.
Ibidem.
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trasă şi i.I;rlocuită cu "civili înarmaţi, care purtau căşti de oţel germane
cu inscripţia P " , adică cu luptători din formaţiunile gărzilor patriotice.
"ln zorii zilei de 1 septembrie am fost informaţi - continuă Maschke că trebuie să evacuăm clădirea ambasadei şi că vom fi mutaţi la şcoala
"Mihai Viteazul". Ştirea ne-a fost adusă de ministrul de interne român
care era însoţit de şeful poliţiei din Bucureşti. Pentru îndeplinirea aces
tui .or-din, trupele române puternic înarmate au ocupat poziţii de luptă
în toate colţurile ambasadei şi supravegheau evacuarea. Acesta a fost
momentul în care ambasadorul german Manfred Freiherr von Killinger
s-a împuşcat, după ce o împuşcase înainte pe secretara sa, domnişoara
Petersen". Referindu-se la acelaşi episod, generalul Hansen afirmă cate
goric, în dezacord cu istoricul vest-german Andreas Hillgrubert:16 - şi
evident şi cu studiile româneşti m - că sinuciderea lui Killinger ar fi
avut loc " indiscutabil" în ziua de 2 şi nu în ziua de 1 septembrie. Re
memorînd ultimele secvenţe din viaţa legaţiei germane, Erik Hansen
scri e : "In zorii acelei zile (2.9) m-am trezit speriat de cele două împuşcă
turi din camera de alături şi imediat după aceasta a intrat un domn în
civil cu noua banderolă - probabil Bodnăraş însuşi - în camera mea
şi mi-a arătat cele două cadavre. (Fotografiile lui van Killinger şi ale
domnişoarei Petersen a trebuit să le autentific în ziua următoare la
Tecuci)" 138. După sinuciderea lui Killinger, Clodius şi-a asumat sarcina
reprezentării intereselor germanilor internaţi. Intre timp, consecinţă a
instalării stării de război dintre România şi Germania, conducerea Rei
chului a încredinţat ministrului Suediei la Bucureşti, Patrik de Reuters
wârd, apărarea intereselor germane. Imbarcaţi în autobuze, trataţi "co
rect, dar rece", cum se exprimă adesea memorialiştii germani, prizonierii
de la Legaţie au fost evacuaţi la Şcoala "Mihai Viteazul", de unde, după
triere, au luat drumul lagărelor, încheindu-şi, aşa cum se cuvenea, ca
riera militară şi diplomatică.
După eşuarea tentativei hitleriste de a înăbuşi în sînge insurecţia
din Capitală, înaltele comandamente militare germane au încercat să-şi
menţină poziţiile în alte zone vitale ale ţării, printre care un loc deosebit
îl ocupa, în planurile lor militare, perimetrul petrolier al Văii Prahovei.
Prin lupta eroică a soldaţilor şi muncitorilor înarmaţi, pînă la 31 august,
întreaga zonă a Ploieştiului şi Văii Prahovei a fost curăţată de trupele
hitleriste. Din divizia a 5-a artilerie antiaeriană germană de la Ploieşti
au mai rămas nişte j alnice grupuri de soldaţi care, după tot felul de
peripeţii, au reuşit să treacă Carpaţii, sub amepinţarea bastonului co
mandantului de divizie. In raportul colonelului german Neuman este
plastic descrisă această "retragere" fără glorie : "Comandantul diviziei era
rănit şi nu mai putea conduce retragerea. El le-a spus oamenilor săi că
sint liberi să rămînă sau să plece ( . . . ). Cu cîţiva oameni întreprinzători
din toate gărzile şi de toate armele, el a reuşit să-şi ţină coloana strînsă,
să o ameninţe şi să facă la nevoie uz de baston, nimeni nu i-a luat-o
137 Studiile istoriografiei noastre plasează acest ,.eveniment" In ziua de 30

136

Cf. ANDREAS HILLGRUBER, op. cit., p. 225-226.

august. ln ce ne priveşte, optăm pentru data propusă de Maschke, care se dove
deşte un bun cunoscător al situaţiei de la Legaţia germană şi cu un simţ acut al
orientării In timp.
136 Arhivele militare din Freiburg, AOK (Raportul colonelului Neuman, p. 25).
le
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mai tîrziu în nume de rău" 1 :l9. Prin această victorie a forţelor insurecţio
nale asupra trupelor Wehrmachtului din Valea Prahovei au fost dejucate
planurile militare hitleriste de a păstra această importantă zonă strate
gică, s-a dat o puternică lovitură Reichului din punct de vedere al ali
mentării maşinii sale de război cu carburanţi, s-au salvat de la distrugere
instalaţiile petroliere. Distrugerea bazinului petrolier românesc - va
recunoaşte H. Klugkist, fost consilier economic al Legaţiei germane a fost pregătită, în situaţia unei retrageri, dar din cauza dezordinii ge
nerale nu s-au dus la îndeplinire cele prevăzute". Bătălia din zona pe
troliferă s-a încheiat cu deschiderea arterelor de comunicaţii de pe Valea
Prahovei pentru trupele române şi sovietice care se îndreptau spre Tran
silvania.
Intre 23 şi 31 august 1 944, trupele române şi masele populare au
eliberat, prin lupte eroice, întreg teritoriul patriei controlat atunci de
guvernul român pînă la linia de demarcaţie vremelnică din podişul Tran
silvaniei.
Epopeea din august 1944 a reprezentat expresia cea mai înaltă a
luptei de rezistenţă a poporului român împotriva dictaturii şi fascismului,
triumful actului de voinţă al naţiunii române împotriva oricărei domi
naţii străine, hotărîrea sa nestrămutată de a-şi edifica un destin istoric
conform cu aspiraţiile sale de libertate.

DIE ANTIFASCHISTISCHE UND ANTIIMPERI:ALISTISCHE
REVOLUTION VOM 23 AUGUST 1944
FUR SOZIALE UND NATIONALE BEFREfUNG
IM LICHTE NEUERER ARCHIVSTUDIEN
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die Arbeit bringt neue Details uber die Vorgeschichte des 23 Au
gust 1 944 aufgrund von grăsstenteils unverăffentlichten Archivdokumen
ten aus der B.R.D. Die Bedeutung dieser Originaldokumente, die von
zivilen Institutionen und Militărbehărden oder von Geheimdiensten stam
men sowie Memorialistik von deutschen Diplomaten und Militărs, die
oft unmittelbar in die Ereignisse verwichelt waren, umfassen, besteht
in erster Reihe darin, dass sie die Art und W eise erklăren, wie diese die
Aktion des bewaffneten Aufstandes einschătzten und wie sie darauf
reagierten.
Der Regierung des Dritten Reiches lag sehr viel daran, das strate
gisch wichtige Gebiet Rumăniens, sein Erdăl und Getreide sowie das
rumănische Militărpotential unter Kontrolle zu halten. Daher wurden
die Plăne "Margarethe I" und "Margarethe II" zur vollstăndigen Beset
zung des Landes durch Hitler - Deutschland ausgearbeitet, aher dann
doch nicht verwirklicht.
Anfang August 1 944 berichteten die deutschen Informationsdienste
tiber die Verschiebung der gesamten Opposition nach links und dass die
Ftihrung der Opposition von der Kommunistischen Partei ubernommen
wurde.
Was die deutschen Abwehrdienste nicht wussten und auch spăter
nicht erfahren sollten, war sowohl dar militărische Plan des bewaffneten
Aufstandes als auch das Vorhandensein einer Widerstandsbewegung, die
von Kommunisten geftihrt wurde und deren Vorbereitungen zum Sturz
der Diktatur und zur Loslăsung vom Reich sich schon in fortgeschrit
tenem Stadium befanden.
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Die Arbeit fiihrt die Ereignisse bis zum 22 August 1944. Die Ar
chivdokumente beweisen, dass die deutschen Geheimdienste den faschis
tischen Befehlsorganen Indizien iiber die ernste politisch-militărische
Lage in Rumănien lieferten. Allerdings wiirde die Auswertung dieser
Informationen durch den deutschen Botschafter Manfred von Killinger
vereitelt, der sie arrogant bagatellisierte. Ein anderer Faktor, der das
Misstrauen und die Zweifel Hitlerdeutschlands gegeniiber war die Uber
zeugung des "Fiihrers" , dass Marschall Antonescu vallstăndig Herr der
Lage sei und dass er sich auf die Unterstiitzung des Valkes und des
Heeres verlassen kănne.
Der Hauptfaktor, der die Reichsleitung daran hinderte, die Anzei
chen des bewaffneten Aufstandes zu erkennen, lag in seiner griindlicl;len
politisch militărischen Vorbereitung So wurde die vollstăndige Geheim
haltung der Aktionen sowie das Uberraschungsmoment dem politisch
militărischen Apparat des Dritten Reiches gegeniiber gesichert.

ELEMENTE DE EVOLUŢIE
IN PORTUL POPULAR BARBATESC
DIN VALEA DIMBOVIŢEI SUPERIOARE
ŞI: LEGATURA LUI CU ZONA BRAN
de OLIVIA MORARU, LIGIA FULGA

In contextul" dinamicii sociale actuale, se impune formularea per
spectivelor maj ore de cercetare a culturii populare româneşti, dintre care
un aspect important se referă la analiza sistematică, bazată pe criterii
ştiinţifice, a fenomenului etnografic contemporan şi valorificarea acestor
rezultate din punctul de vedere al sociologiei culturii!.
In domeniul culturii populare asistăm azi la o serie de mutaţii
fără precedent în istoria societăţii noastre, atît de ordin cantitativ cît
şi calitativ, fenomen ce determină în mod necesar remodelarea structurii
rurale . tradiţionale.
Spre deosebire de epocile anterioare cînd acest proces se desfăşura
mai lent, în etapa în care ne aflăm, considerăm oportună analiza ele
mentelor de evoluţie semnificative pentru ritmul şi amploarea acestor
mutaţii, şi totodată revelatorii şi în urma studierii morfologiei costumului
popular. Manifestări ale acestei evoluţii comunică şi portul popular băr
bătesc din Valea Dîmboviţei superioare. ln speţă, satele cercetate au
fost Tătărani, Gheboien i , Bărbuleţ, Malu cu Flori, Lăicăi, Pucheni, Ce
tăţeni etc.
E ştiut faptul că portul popular, nu numai femeiesc ci şi cel băr
bătesc s-a dezvoltat prin două modalităţi principale : fie prin evolutie
internă, ceea ce înseamnă adaptarea continuă şi permanentă la un anumit
mod de viaţă, conform cerinţelor sociale istoriceşte determinate, fie prin
acceptarea unor modificări sub influenţă eterogenă. Cînd aceste influenţe
nu alterează fundamental morfologia iniţială a portului se remarcă un
fenomen de contaminare; în cazul în care a avut loc un contact mai

îndelungat poate interveni fenomenul de substituire2.

Desigur, evoluţia portului popular trebuie legată de schimbările sur
venite în caracterul producţiei de bunuri. Produs pentru necesităţile ma
teriale imediate şi stringente, costumul popular se confectiona initial dP.
1

2

ION VLADUŢIU, Etnogrufia românească, Bucureşti, 1974, p 4 34 .
Arta populară românească, (colectiv), Bucureşti, 1969, p. 354-355.
. ·
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membrii comunităţii rurale respective in cadrul economiei naturale în
chise:-!, posibilităţile de comunicare cu limbaj ul vestimentar al altor
aşe�ări şi zone fiind foarte limitat şi redus.
Contadul masiv însă cu limbajele eterogene urbane locale, orientale
şi occidentale, cu elementele viitoarei culturi moderne a inceput în se
colul al XVIII-lea, s-a intensificat in cel următor\ ca in ultimele două
decenii ale secolului XX, ritmul de pătrundere să se accelereze vertigi
nos, fapt, de altfel, consemnat de cercetările efectuate în zona Dîmbo
viţei superioare în toamna anului 1965.
Referitor la cauzele principale care au generat unele direcţii de
evoluţie a portului popular bărbătesc din z0na respectivă, amintim deci
contactul relativ indelungat al culturii rurale tradi1Ji.onale cu elemente
urbane, articole sau piese manufacturate, ulterior industriale de serie
mare, acceptate în primul rînd din raţionamente economice şi de insta
larea unui comportament vestimentar dictat de conţinutul modei ; modi
ficări în costum, în cazul nostru, se datoresc şi contaminărilor reciproce
survenite în urma relaţiilor de contiguitate stabilite îotre oierii transil
văneni, c� practicau intens transhumanta pe meleagurile dîmboviţene, la
sfîrşitul secolului al XVIII-lea şi întreg cursul secolului al XIX-lea, şi
mul de Muscel. In sfîrşit, în etapa actuală, aspectele privind evoluţia
costumară devin deosebit de pregnante, cu implicaţii mult mai complexe
cauzate de modificări ale vieţii social-economice ce restructurează la toate
nivelele vechiul sistem tradiţional.
Desprinderea elementelor evolutive se susţine prin analiza părţilor
componente de costum bărbătesc din zona Dîmboviţei superioare, abor
dare ce oferă posibilităţi în evidenţierea aspectului diacronic suferit în
timp de unele categorii vestimentare. Se poate remarca, astfel, perfec
ţionarea tehnicii şi utilizarea de noi materiale şi culori ce antrenează
concomitent o evoluţie în ornamentică şi cromatică ; de asemenea, sînt
ses izabile substituiri de accesorii sau piese complementare cît şi modi
ficări, sub raport terminologie, ale unor denumiri d� piese. Insă schimbă
rile suferite şi tendinţa unor elemente de a subzista s-au găsit într-o
opoziţie care le-a obligat să se adapteze anumitor condiţii6. Apar simul
tan elemente tradiţionale care se păstrează. De fapt, ele reprezintă ele
mentul de stabilitate. de permanentă, în cazul portului bărbătesc craiul
pieselor de bază - cămaşa şi pantalonul - şi elemente uşor susceptibile
la modificări şi influenţe diverse ce pot fi numite în termeni structu
rali, variabile costumare (cromatică, accesorii, materie primă etc.).
Din punct de vedere metodologie, pentru a releva aspectul diacronic
care ne preocupă, trebuie precizat că e nevoie să stabilim cele două, co
ordonate temporale pe care le luăm ca puncte de referinţă, anume tim
pul trecut şi timpul prezent, distincţie făcută de altfel şi de subiecţii
anchetaţi.
3 TANCRED BANAŢEA NU. Portu� popular românesc,

Bucure�ti, 1965, p. 25.

GEORGETA STOICA, Integrarea artei poptilare româneşti în
v ia ţă contem poran, Î:1 C um i i a va , XJI (Muzeul judeţ<'an Bra�ov).
4

modul

de

5 C . CONSTANTINESCU-MIRCEŞTI, Păstoritu� transhumant şi implicaţ iile lui
în Ţara Românească .5 i Transi�vania, BucurPşti , 1975, p. 59.
6 GEORGETA STOI CA, Podoabe popu�are româneştt, Bucureşti, 1976, p. 15.
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Cl:l aj utorul materialului ilustrativ (stampel'e pidorului Ca-rol Popp
de Szathmary şi tablourile lui Nicolae Grigorescu) cit şi informaţiile
sparadice găsite în diferite publkaţii, putem reconstitui, în ansamblu,
configuraţia costumului bărbătesc din Valea Dîmboviţei superioare la
sfîrşdrt:u� secolului al XIX-lea, retrospectivă n·eeesară pentru elucidarea
problemati.cii noastre. De pildă, aflăm că în: acea perioadă, costumul
bărbătesc se· compunea din " căciulă sau pălărie, cămaşă înrîurată, bete
sau chimix ca c:ingătoare; lăibărică, mintean, zegb:e, manta, pieptau; ca
j oc mare· sau mic. La picioare sînt cioareci albi şi strîmţi peste care se
dă cămaşa, opinci încălţate peste obiele sau nojiţe, cizme e>ri ghete"7:
Ţinînd cont de această delimitare diacronică, vom putea distinge
mai multe tipuri succesive de costum corespunzătoare cu tipologia fie
cărei piese componente, studiată în mod separat. Aşadar elementele de
evoluţie vor fi urmădte prin analiza categoriilor vestimentare ale costu
mului bărbătesc care sînt ordonate astfel :
l. Acoperămîntul capului
2. ·cămaşa
3. Pantalonul
4. Cingătorile
5. Incălţăminb�a
o. Haine de deasupra

1 .0. Acoperămîntul capului. In istoria sa, portul bărbătesc constituit
tipuri, a evoluat prin menţinerea pieselor de bază la care însă con
cură şi restul pieselor complementare, care au calitatea să sublinieze
mai pregnant tipurile ş.i variantele de costum conturate în timp. Aaope,
rămîntul capului la bărbaţi, definit ca accesoriu în componenţa respec
tivului costum, este reprezentat de pălărie purtată vara şi de căciulă,
iarna. Pe lîngă faptul că ele indică un semn distinctiv al vîrstei, al situa
ţiei matrimoniale şi sociale, aceste elemente de costum s-au transformat
cu timpul, cristali7îndu-se în mai multe tipuri care desigur au perioada
lor de relativă existenţă vestimentară ; de pildă, un tip a dispărut deja
la· începutul secolului al XIX-lea, altul semnifică un port profesional,
acela al păstorilor ardeleni veniţi în Valea Dîmboviţei în secolele trecute,
alte tipuri de pălării atestă o modă de tip urban ce pătrunde din ce
în ce mai mult în mediul' rural.

ln

Informaţiile primite pe teren cît şi literatura de specialitate ne
conduc la următoarea tipologie :

l. l . Pălăria mică de pluş sau fetru de culoare neagră, cu calota
rotundă mică, j oasă, cu marginile drepte şi relativ mari. Acest gen de
pă-lărie la modă la sfîrşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al
XX-lea se purta nu numai de bărbaţi ci şi de femeile mai instărite, în
zilele de sărbătoare, peste maramă, O informatoare· din satul Rîul Alb
de Sus ne afirmă că acum 70-80 ani putea fi văzută în găteala capului
o astfel de pălărie mică de pluş "ca de om " (bărbat, n.n.)>l.
1

C. ALESSAN DRESCU, Dicţionarul

ucografic

al judeţului

8 I n f. PREDA VASI LICA, 31 ani, loc. Riul Alb de Sus;

1893, pp. 231-232.

Jlfuscel,

BucurPşti,
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Această pălărie de fetru se purta de femei şi în sudul Ardealului,
mai ales în zona Sibiului, Făgăraşului şi Branului, fiind un indiciu al
influenţei exercitate de portul " ungurenilor" pe versantul sudic al Car
paţilor ce modifică semnificativ elementul tradiţional local.
1 . 2 . Al doilea tip este reprezentat de pălăriile m ocăneşti, tot cu ca
Iota rotundă dar cu boruri mici şi îndreptate în j os, numite in zona
Dîrnboviţei superioare "ciobăneşti" sau " moiceneş ti " deoarece erau aduse
de la Moieciu, din ţinutul învecinat al Branului9. Această pălărie este
tipi-că pentru portul "ungurenesc ", fiind acceptată de portul muscelean
în perioada de înflorire a transhumanţei transilvănene dar potenţată şi
de exercitarea păstoritului de către localnici. Avînd rol distinctiv în
portul profesional, această piesă de costum se menţine pînă astăzi, consti
tuind un element de vitalitate in evoluţia costumului popular bărbătesc.
1 . 3. In a doua j umătate a secolului al XX-lea este caracteristică
pălăria cu baruri mari, din pluş, fetru sau postav de culoare neagră sau
cafenie. Considerăm că s-a dezvoltat pe linia primului tip, de factură
tradiţională, deoarece menţine, în ansamblu, modelul de bază al tipului
iniţial, interven ind schimbări secundare, anume plierea calo tei în inte
rior. In acest context amendăm afirmaţia făcută de unii etnografi după
care primul tip prezentat a fost înlocuit cu pălăria mocănească purtată
de păstorii ungureni, un grup marginal în comparaţie cu "pămîntenii"
ce nu putea să substituie definitiv primul tip ci cel mult să coexiste,
aşa cum s-a remarcat mai susto.

. Acest gen de pălărie răspîndit în zona cercetată o numim pălărie
-'- standard, produs industrial de serie generalizat acum în toate mediile

r u rale supuse intens procesului de urbanizare. Pe teren s-au întîlnit lo
calnici care purtau astfel de pălării, fie cu calota înaltă, rotundă, fie cu
calota pliată în i nterior.
Căciulile, de asemenea, se disting în trei tipuri care au avut pe
rioade de viabilitate relativă.
1 . 1 . Căciula rotundă reprezin tă elementul traditional specific zonei
Mu.scel. Stampele lui Carol Popp de S z athmary ilustrează răspîndirea
acestui tip la sfîrşitul sec. al X IX-lea. Şi acum se înregistrează reminis
cenţe prin purtarea acestei căciuli de către bătrîni i din zonă. Era confec
ţionată din blană de "astragan " sau de miel, neagră sau albă, de către
cojocarii din comuna Malu cu Flori.
1 . 2. Căciula mocănească, d e formii j oasă, retezată, numită în zonă
căciulă cu fund cu " părcani ", cum se spune şi la Sibiu1 1, intră în com
ponenţa costumului ungurenilor care încă persistă atîta timp cît ocupaţia
( oieritul) se desfăşoară.
1 .3. Căciula ţuguiată sau cu moţ capătă în zonă, în etapa actuală,
cea mai mare răspîndire ; este îndeosebi purtată de tineret, categorie so
cială mai sensibilă la modă, la elementele novatoare ce îşi fac apariţia
în port.
l n f. FI LOFTEL\ MARIN, 56 a n i , loc. M a l u cu Flori.
FI. BOBU FLORE..<;;C U, Portul popul ar din Muscd, (Caiete d e artă populnră),
Bucureşti, 1958, p. 8.
11 I n f. ION MITRESCU, loc. Măneşti.
!l
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De fapt, căciula cu moţ nu mai individualizează o zonă etnogra
fică, apare generalizată ca un fenomen de evoluţie în dezvoltarea acestui
element de costum.
2.0. Cămaşa. In ceea ce priveşte cămaşa bărbătească din zona Dîm
boviţei superioare apar trei tipuri :
2. 1 . Cămaşa cu mineca largă numită în literatura de specialitate
cămaşa "bătrinească" (denumirea ne trimite nu numai la purtătorii ei
ci şi la faptul că a reprezentat tipul de bază, tradiţional în zona Dim
boviţei superioare, în secolul al X IX-lea). Structura morfologică s-a
menţinut pe linia iniţială, anume "trupul cămăşii" ţine de la brîu pînă
in spate la brîu in care se taie gulerul şi gura. De trupul cămăşii se
prind 5 foi iar mineca este alcătuită dintr-un elin şi j umătate numit
"altoi" 13.
2 . 2. Cămaşa cu manşetă numită local cu "brăţară" sau " cu mineca
cu ben ţi" are acelaşi tip structural de croi (trup şi 4 foi), cu deos·ebirea
secundară că spatele e dublat interior de o platcă numită în zonă "plan" i'.
Este un tip mai nou, de influenţă urbană ce se face simţită începînd cu
primele decenii ale secolului XX. De fapt, în unele zone subcarpatice
(zona Jiului de Sus) acest gen de cămaşă se numea şi "nemţească".
După cum se poate deduce, tipul structural morfologic al cămăşii
bărbăteşti evoluează mai lent, trupul cămăşii păstrînd aceeaşi formă
iar elementele secundare (ciinii, terminaţia mînecilor etc.) nu reuşesc
să modifice structural tipul de bază. In schimb, elemente de evoluţie în
dezvoltarea cămăşii bărbăteşti se pot distinge la nivelul materialului
folosit la confecţionarea ei, antrenînd modificări evidente atît în croma
tică cît şi în ornamentică. De pildă, înainte cele două tipuri se făceau
din pînză de cînepă, în special în sec. al XVIII-lea, şi de bumbac, mai
ales cînd la sate pătrunde masiv importul de bumbac15. Pînza era ţesută
în război in 2 iţe in gospodăria ţărănească. Ca decor in contextura pînzei,
se urzeau pe margine dungi galbene-portocalii. In cămaşa bărbătească,
mai reţinută la ornamentare decit cea femeiască, aceste dungi sint mai
evidente iar culoarea lor apare
mai pregnant, subordonînd celalalte
ornamente, inclusiv " cheiţele ". Femeile lucrau "cheiţe" în diferite mo
tive cum sint de pildă. cel numit "în boabe" "luceafărul", "greabănul
peştelui ", ., puiculiţe", , . în picioruşe " 16.
Incepind mai ales cu secolul al XX-lea apare tendinta ca pinza
pentru cămăşi să nu mai fie lucrată în gospodăria rurală ci să fie cum
părată de la oraş, pînză simplă de bumbac, dispărînd deci marginile gal
bene-portocalii care aveau, in parte, rolul de a caracteriza portul băr
bătesc din MusceL
Modificări în cromatică se remarcă nu numai prin dispariţia dun
gilor galben-portocalii ci şi prin reducerea gamei coloristice care devine
196!1, p. 3 7 1 .
I n f NISTOR MI HAI, 4 8 a n i , Joc. Bărbuleţ.
1 4 GH. FOCŞA ,
Evoluţia portului popular î n zonn Jiu lui de Sus, (Caiete de
artă populară), Bucureşti, 1958, p . 4 1.
15 GH. FOCŞA, Op. cit. p. 47.
16 Inf. SALOMIA STOICA, 77 ani şi ANICA 1 . BANUŢEANU, 76 ani, loc.
Bărbuleţ.
12
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monocromă (alb) şi chiar inexistentă la cămăşile de lucru, lipsite, de
altfel şi. de ornament. Cămaşa cu platcă, de pildă, nici înainte· nu pre
zenta un alt decor decît dantela ataşată la poale.
" lnainte se coseau la un fir cu mătase, cu fir ş·i cu fluturi. Cele
cusute la un fir se numeau cămăşi cu flori " 17 ; acum se cos cu mătase
albă, de către femei localnice angaj ate cu munca la domiciliu de către
Cl'>operativele de artizanat. In schimb, se respectă dispoziţia ornamentală
tradiţională a motivelor ornamentale ; cămaşa cu mînecă largă denumitli
în publicaţia din 1 893 cămaşă " înrîurată" se regăseşte din punct de ve
dere decorativ în afirmaţia informatorului Mihai Nistor din comuna
B"ă rbuleţ care, de asemenea, o numeşte cămaşă cu " rîuri"" la gură, piept,
mineci ceea ce semnifică de fapt motivele predilecte ca " oboarele ", "mei
cu cu colţi ", cu "muşte sărite", cu "calea rătăcită " , cu "păsărele", cu
" trandafiri" .
.
tn concluzie, putem conchide c ă aceste cămăşi bărbăteşti s e simplifică ornamental iar motivele, deşi păstrează aceeaşi dispoziţie, apar
cusute doar cu mătase albă.

2.3. Existenţa cămăşii cu "barbure" denumită local "poienerească"
este pe deplin motivată de stabilirea populaţiei ardeleneşti transhumante
în zona subcarpatică, care şi-a păstrat elementele de port specifice zonei
de unde a plecat.
In etapa actuală, toate cele trei tipuri de cămăşi bărbăteşti de
factură tradiţională mai pot fi văzute doar sporadic la bătrtni sau
în
zilele de sărbătoare ; sînt substituite din ce în ce mai mult de cămaşa::
standard, de influenţă urbană.

3.o-. Pwntalonul. Un as-pect ce poate ilustra o evoluţie a acestei
piese vestimentare este, ca şi în cazul cămăşii, materialul folosit la
confecţionarea lor. Se purtau cioarecii tradiţionali din dimie albă dată
la piuă la Malu cu Flori, confecţionaţi apoi de croitorii dil'! sat20. Acest
mod de procurare exemplifică mecanismul economiei naturale închise
care îşi satisfăeea necesităţile în interiorul mediului rural. Cioa�ecii se
purtau. şi vara, însă pentru acest anotimp erau făcuţi din· "bumbac ţesut
dezlînat, , . în ochiuri " din năvădeală, de cînd se ştie aşa se îmbrăca"21•
3.2. In portul popular, elementul nou ce pătrunde în, lumea satului
este determinat şi de existenţa u nor momente festive (nunţi, botezuri,
hora, tîrgurile) sînt un fel de " scene" care permit etalarea noutăţii în
faţa într:egii colectivităţi. Comunitatea rm·ală, mai ales categ.o ria tinerilor,
manifestă o dorinţă de nonconformism în comportamentul vestimentar
preluînd rapid noutatea care se generalizează cu timpul şi la celelalte
categorii de vîrstă. Un asemenea caz poate fi exemplificat şi prin exis
ten.ţa unui nou tip de pantalon, diferit de cioareci, făcut din postav alb
numit "şai" cumpărat de ţăranii localnici de la Braşov22, important cen
tru meşteşugăresc şi comercial cu puteri de iradiere în toate zonele roJ n f. SALOMJA D. NICA, 7-l ani, loc. Tă.tă ran i .
V<:>zi nota 7 .
19 I n f. NJSTOR 1\I I HAJ, 48 a n i ,
loc. Bărbuleţ.
20 Ini. FILOFTEJA MARIN, 56 a n i , loc. Malu cu Flori.
21. Vezi nata 19.

17
18

22

Idem.
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:măneşti. Pantalonii dio. ",ş ai" .erau prevăzuţi cu manşetă j os şi erau puţin
:mai la:rgi .Cile cît cioarecii. Se reroareă de fapt o modă de influenţă urbană
ee modifi(!ă treptat vestimentaţia rurală de tip tradiţional. Astăzi, ambele
tipuri de pantaloni încep să fie substituite într-o măsură relativ mare de

pQ:r:Ualonul-standa.rd.
4.0. Ci;n.gător.i le. Evoluţia lor oferă cîteva tipuri deosebite prin teh
nică, dirn.ensiuni, sisteme cromatice şi ornamente. Piesele cu caracter
deco,rativ dar şi funcţional ce completează portul bărbătesc sînt betele şi

cb.imir:ul.
4. 1 . "Bărba.ţii se încingeau peste mij loc pe deasupra cămăşii cu

bete ţesute din lînă de culoare roşie şi .albă de preferinţă. Betele înainte
se ţeseau în casă in război de bete sau în războaie normale de ţesut, însă
c_u i,ţe şi spete mai mici şi se bate cu un cuţit ue lemn"2:1.
lncă se mai ţes bete şi astăzi, dar nu numai din lînă ci şi din ca
toane ş.i bobine de aţă, cu aceleaşi motive ornamentale "în suveici ",
"pr.escura"., .,ochiuleţe", " tăbliţe ", " oboraşe" ; se ocupă cu ţesutul betelor
în special femei angajate la domjciliu (ex. Alexandrina Sandu din co
muna Malu cu Flori) de către cooperativele de artizanat.
Referitor la cromatică se observă o simplificare, lipsind acum firul
auriu existent înainte în decorul betelor de veche tradiţie.
4.2. Peste bete se punea chimir din piele, lucrat fie de pielarii
din Malu cu .F1ori, fie cumpărat de la oraş, din tîrg de la Cîmpulung24
de la meşteşugari specializaţi.
"Chimirul sau cureaua lată s-a dezvoltat mai ales în zonele mun
toase uode alături de păstorit se practica şi exploatarea pădurilor. Dez
vo'l.tarea chimirelor se datoreşte şi faptului că în buzunarul cu care sînt
prevăzute se adt'ipăstea iasca, amnarul şi punguţa cu bani "2:;.
In momentul în care cămaşa tradiţională este înlocuită cu cămaşa
standard se păstrează uneori chimirul iar betele se p oartă şi acum în
zilele de sărbătoare împreună cu cămaşa tradiţională. De asemenea, şi
ungurenii se încingeau cu brîu iar deasupra cu chim.ir din piele cu
motive ornamentale, numit de
urtlitorii lui chimir cu "flori" adus de
la Braşov, din părţile Ardealului 6.
4.3. Ca piesă cu funcţionalitate curentă, persistă cureaua care acum
ca şi înainte .avea rol de susţinere a pantalonului, fără aspect decorativ.

E

5.0. 1ncălţtimintea completează costumul bărbătesc la care se con
staU\, de asemenea, o evoluţie din punct de vedere morfologic şi tipologie.
Deşig)..lr, în primul rînd amintim tradiţionalele opinci care au constituit
sute de ani piesa de bază pentru încălţămintea ţăranului român. · După
materialul folosit la .confecţionarea lor se disting 2 feluri de opinci.
5 . 1 . Opinci din piei de vacă, tăbăcite în casă, deci se prelucrau în
gospodărie, prevăzute cu un ciucure în vîrf şi legate cu "tks1ni" for
mate din fire de lînă neagră toarsă, de capră. Pînă la începutul secolului
al XX-lea se purtau numai opinci din piele - declară informatoarea
Salomia Nica din comuna Tătlirani.
23 V�zi nota 20.
24 Idem.
25 Arta popuLarlf românească, Bucureşti, 1969, p. 384.
� Jnf. ION MITRESCU, corn. Măneşti.
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5.2. După această perioadă se constată o modificare în ceea ce
priveşte materialul de confecţionat ; anume, îşi fac apariţia opincile de
cauciuc care au rămas în opinia locuitorilor mai tineri ca element de
tradiţie : "de cînd se ştie aşa se îmbracă"27.
5.3. Din seria articolelor de încălţăminte care se purtau nu numai
în trecut dar şi în etapa actuală în zona Dîmboviţei superioare, o pon
dere însemnată o au scarpeţii atestaţi de subiecţi de cea 100 ani, ca
apariţie, alături de opinci. Spre deosebire de opinci care devin uitate,
scarpeţii cunosc o mare răspîndire fiind folosiţi atît la muncile de cîmp
şi în j urul casei (în acest caz erau confecţionaţi din piele şi postav), cît
şi pentru lucrul la pădure, fiind de cauciuc28•
O dată cu modificarea structurii rurale datorită noilor factori mo
delatori ce tind spre urbanizarea treptată a satului, se dezvoltă între
prinderi specifice, de factură urban-meşteşugărească ; în acest context,
amintim cooperativa
meşteşugărească din comuna Cetăţeni care pro
ducea scarpeţi în serie şi îi comercializa la tîrgurile apropiate (Lăicăi)
dar şi la Sibiu, Braşov şi alte oraşe din Moldova2!1.
5.4. Pe lîngă scarpeţi, în ultimele decenii ale secolului XX cîştigă
tot mai mult teren alt gen de încălţăminte, de import urban, standard,
anume ghetele, bocancii, pantofii. Se înscrie în fenomenul general de
contaminare, de asimilare a factorului eterogen, nespecific structurii ru
rale tradiţionale. Ne confirmă informatoarea Filofteia Marin din comuna
Malu cu Flori : "Azi se poartă ghete, bocanci, pantofi vara, altă dată
opinci cu ciorapi din lînă şi obiele"3o.

6.0. lmbrăcămintea de deasupra. Evoluţia în timp la îmbrăcămin
tea bărbătească se poate observa uşor la piesele vestimentare purtate
deasupra vara sau iarna. Unele piese de port au dispărut în a doua j u
mătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, altele
sînt pe cale de dispariţie, în schimb unele cuceresc astăzi teren conside
rabil. Producţia de haine în zona Muscel-Dîmboviţa era în plină dez
voltare în secolul al XIX-lea, după cum se afirmă într-o publicaţie : "Ţe
săturile de lînă pentru fabricarea dimiilor, săricilor, plocadelor, scoar
ţelor şi a altor haine ţărăneşti precum şi a pînzei de cînepă, in, bumbac
şi chiar a borangicului sînt făcute de femeile din zonă"31.
Evoluţia unui port poate fi lămurită şi prin denumirile pe care
le-au avut sau le au actualmente anumite piese vestimentare. De exem
plu, lăibărica a dispărut ca termen fiind înlocuită cu vestă, termen ce
face parte din limbaj ul standard comun mai multor medii sociale. Pe
de altă parte, termenul de lăibărică, atestat ca provenind din săsescul
LeibeP2, ne sugerează un împrumut din portul ardelenesc facilitat de
ungurenii cu care convieţuiau alături.
27

inf. NIŢA FILOFTEIA, 40 ani, loc. Tătărani.

28 Inf. CONSTANTIN C. IOAN, 42 ani, loc. Cetăţeni.

29 Idem.

31 DIMITRIE PETREANU, Manual de geografia judeţului Muscel, Bucureşti,

JO

Vezi nota 20.

1889, p. 28.
32 ZAMFIRA MIHAIL, Terminologia portului popular românesc din perspec
tivă etnoZingvistică comparată sud-est europeană, Bucureşti, 1978, p. 132.

303

PORTUL POPULA:Il DIN DtMBOVIŢA ŞI BRAN

Laibărele sînt piesele care au suferit cele mai multe schimbări pri
vind morfologia. Laibărul drept, de veche tradiţie, foarte discret orna
mentat, este mai obişnuit portului bărbătesc din zonele Bran, Muscel,
Prahova:tl. Pe lîngă faptul că s-a schimbat denumirea veche, tradiţio
nală, a acestei piese, se remarcă şi o evoluţie în materialul de confec
ţionat. Inainte se lucrau din postav prelucrat în gospodărie iar în ulti
mele decenii erau confecţionate din postav de lînă de cumpărat3".
Minteanul a reprezentat un element costumar tipic pentru portul
bărbătesc din zona cercetată care acum a dispărut complet fiind substi
tuit cu paltonul de factură orăşenească. Minteanul ca croială avea guler
şi se încheia pînă sus, tip considerat de Gh. Focşa ca fiind mai evoluat.
Ca material se folosea dimia lucrată în casă care apoi era dusă la piuă
la Malu cu Flori. In zona, de asemenea, subcarpatică, a Jiului de Sus
acest tip de mintean era numit "sibienesc", semn ce poate presupune o
influenţă ardelenească produsă în aceleaşi condiţii ca şi în zona Dîm.:.
boviţei superioare35•
" Peste mintean, iarna purtau bărbaţii zeghe din dimie colorată
natural"36• Aceeaşi denumire la acelaşi tip de haină lungă, ţesută în
gospodărie şi dată la piuă, frecventă atît în zona Braşovului, cît şi în
cea a Dîmboviţei şi a Prahovei, confirmă şi în acest caz legătura per
manentă ce a existat între cele două versante ale Carpaţilor. Actualmente;
această piesă este dispărută din repertoriul vestimentar bărbătesc.
Tot în timpul iernii, bărbaţii purtau cojoace de oaie cu mîneci,
ornamentate foarte discret, cît şi pieptare, fie înfundate ce se deschideau
pe umăr şi sub braţ, fie pieptare despicate în faţă37. Aceste haine de
blană îşi modifică în schimb croiala, renunţînd la cea tradiţională, împrumutînd modele de tip urban.
7.0. Din analiza elementelor ce compun morfologic portul băr
bătesc din Valea Dîmboviţei Superioare, observăm că aceste piese pre
zintă o serie de aspecte comune cu portul bărbătesc din zona Bran, simi
litudinile sau identităţile costumare găsindu-şi explicaţia în însuşi pro
cesul de evoluţie a celor două porturi populare din aceste zone limitrofe,
care au suferit aceleaşi transformări şi prefaceri dictate de împrejurări
şi condiţii economice şi social-politice apropiate.
Desigur că portul popular bărbătesc din zona Bran38, cît şi cel din
zona Dîmboviţei prezintă mărci de diferenţiere specifice oricărei zone
etnografice distincte, însă se ştie că tradiţia locală, norma comunitară
nu este imuabilă, statică şi lipsită de procesualitate diacronică, ci, dim
potrivă, se adaptează noilor condiţii, îşi remodelează conţinutul şi modul
de manifestare in funcţie de modificările intervenite in desfăşurarea
istoriei vieţii sociale. In acest sens, un rol important îl au legăturile sau
relaţiile de comunicare stabilite între zonele învecinate, de peste Car·

33 HEDWIG-MARIA FORMAGIU, Portul popular din România, Catalog tipologie, Bucureşti, 1974, p. 143.
34 Inf. NISTOR MIHAI, 48 ani, loc. Bărbuleţ.
35 GH. FOCŞA, Op. cit. p. 76.
30 Inf. FILOFTEIA MARIN, 56 ani, loc. Malu cu Flori.
:n Inf. SALOMIA D. NICA, 74 ani, loc. Tătărani.
• 38 GEORGETA STOICA, OLIVIA MORARU, Portul popular din zona Bra n, tn
Studii şi comunicări, Muzeul Satului şi de artă populară, Bucureşti, 1981.
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tradiţiei locale pe linia
sale fireşti . Aşa explicăm evoluţia comună a portului popular
bărbătesc din aceste zone etnogr.afice, prin legăturile cultural-economice
cu Ţara Românească şi Transilvania, cu Braşovul, puternic centru co
mer-cial secole de-a rindul, un rol deosebit avîndu-1 tîrgurile anuale, bîl
darile, nedeiJ:e:ln, care constituiau puncte de contact cu negustorii din
Ţara Romimească şi M u n t en i a , cu meşteşugarii din satele, oraşele şi zo
nele vecine, mărfurile şi deci articolele de port vehiculîndu-se în ambele
direcţii, permanent. Se adaugă, de asemenea, procesul roirii populaţiei
spre Ţara Românească şi invers, în secolele trecute, proces care a faci
litat contacte şi influenţe semnificative în domeni.ul portului popular,
introducînd noi piese vestimentare în configuraţia costumului. Insă, rolul
hotărîtor în materializarea concepţiilor populare privind portul 1-au avut
schimburile comerciale dintre cele două zone, peste care s-a suprapus
influenţa mediului urban, în perioadele mai recente, care au asigurat o
parte din materia primă şi a oferit posibilitatea de comparaţie între di
ferite piese vestimentare.
pa.ţi în cazul de faţă, care restructurează sensul

evolu.ţiei

8. ConcLuzie. Se constată modificări în structura rurală tradiţională.
Trecerea de la un m od el cultural la altul a avut loc printr-o evoluţie
lentă, progresivă, fen-omen de a:ltfel, observat şi în urma analizei portului
p&pular bărbătesc din zona Dimbov:iţei superioore .şi zona Bran. Asistăm
azi la o nouă configuraţie oostumară ce decurge din însăşi restructurarea
modului de viaţă tradiţional specific c om un ită ţ ilor rurale din ţara noastră.
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IOAN MOŞOIU, Branul şf

Club, România, 1930.

Cetatea Brunulu1, Bucureşti, Asociaţia Turist

ZUSAM MENFASSUNG

Die Verfasser haben die Entwicklung der mănnlichen Trachtteile
vom Obernen-Dîmboviţa Tal erforscht, dureh eine grtindliche Analyse
der Bestandteile: Hemd, Hosen, Rock u.s.w.
Man hat die Schnittănderungen, die eneuen Arbeitsmethoden, die
neue Stoffe und Farben verfolgt, die alle eine starke Evolution des
Schmuckes und der Farbe zeigen.
Man kann einige Ersetzungen des Zubehăres oder nebensăchlichen
Trachtteilen erwăhnen, manchmal auch eine nueue Terminologie der
Bestandteile.
Der Grund dieser Anderungen ist : der lange Kontakt der volksttim
lichen Bevălkerung mit den neuen stădtlichen Elemente, mit den neuen
Industrieerzeugnisse, manchmal weil sie billiger waren ; die Trachtănde
rungen erschienen auch wegen
dem Kontakt der siebenbtirgerischen
Schăfer die ins Dîmboviţa Tal wăhrend des XVIII und des XIX Jahrhun
dert zegen und dort eine andere Trachtsmode schauten.
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OLIVIA MORARU, LIGIA FULGA

Fig. 1. Port popular specific din Valea
Dmboviţei superioare.

Fig. 2. Bărbaţi îmbrăcaţi in port popular

,.ungurenesc" specific oierilor transilvăneni.

PORTUL POPULAR DIN DIMBOVIŢA ŞI BRAN

Fig. 3. Femei lucrînd la războiul de ţesut.
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OLIVIA MORARU, LIGIA FULGA

Fig. 4. Femeie pieptănind fuiorul de cinepă.

PORTUL POPULAR DIN DlMBOVIŢA ŞI BRAN

Fig. 5. Scarpeţi încălţăminte purtată de localnici, expuşi spre vinzare la Urg.
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de DORINA NEGULICI

ezvoltarea forţelor şi relaţiilor de producţie în evul mediu,
D înflorirea
meşteşugurilor şi comerţului, integrează Transilvania,

începînd cu veacul al XV-lea, curentelor novatoare care cuprind întreaga
Europă. ţara Bîrsei şi cu precădere centrul ei economic Braşovul, cu
nosc de acum încolo o înfloritoare viaţă meşteşugărească. In pofida vici
situdinilor istorice, aici se dezvoltă şi se fructifică zestrea moştenită în
domeniul producţiei materiale, într-o variată gamă de produse a căror
faimă a depăşit cu mult perimetrul oraşului. Interesate de produsele
braşovene au fost în primul rînd Ţara Românească şi Moldova, după .
cum ne-o dovedesc numeroasele privilegii acordate de domnii acestora
începînd cu secolul al XIV-lea, registrele de vamă ale oraşului, socotelile
şi bilanţurile breslelor. A existat, de altfel, de-a lungul întregii noastre
istorii, o interdependenţă economică a ţărilor române, căci dacă Transil
vania aproviziona cu produse meşteşugăreşti Moldova şi Ţara Rom�neas
că, acestea din urmă au constituit principalele surse de materii : prime
pentru atelierele transilvănene. Rolul Braşovului medieval în schimburile
economice reciproce ca şi în circulaţia valorilor materiale şi culturale
este deosebit.
La adăpostul masivelor ziduri de cetate, beneficiind de autonomia
acordată, de confirmarea privilegTilor legate de exercitarea activităţii
meşteşugăreşti, de interesul manifestat pentru viaţa orăşenească din par
tea puterii centrale, începînd su veacul al XV-lea are loc un proces
amplu de proliferare a Oranşelor meŞleŞugăreşti.
Prima formă de organizare a meşteşugarilor braşoveni, a fost cea
a blănarilor la 1 420, după care apar breslele lăcătuşilor, cizmarilor, croi
tarilor, pielarilor şi curelarilor, a fierarilor, ţesătorilor şi mănuşarilor, ală
turi de meşteşugurile din sectorul alimentar - măcelari, brutari, fran
zelari, turtari, morari.
Paralele cu statuarea diferitelor bresle, apar precizări privind gama
de produse ce urma să facă obiectul unei anume meserii ceea ce va ac
celera procesul de delimitare a competenţelor, proces ce continuă şi în
secolele XVI-XVIII, cînd vor fi atestate breslele arcarilor, aurarilor,
alămarilor, frînghierilor, postăvarilor, tunzătorilor de postav, a ţesăto
rilor de pînză, butnarilor, strungarilor în lemn, turnătorilor de cositor,
cuţitarilor, sitarilor, olarilor, găitănarilor, năsturarilor, strungarilor în
os etc.
-

·
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Numărul mare al meşteşugarilor şi ponderea in ansamblul econo
miei oraşului le-au conferit dreptul de a ocupa funcţii administrative
şi politice. Unii dintre ei ajung membri în sfatul orăşenesc, alţii vor
ocupa cea mai înaltă demnitate a oraşului, cea de j ude regal. Tot ei sint
cei care au ridicat zidurile, bastioanele şi turnurile de apărare care le-au
fost apoi incredinţate pentru întreţinere şi ca locuri din care in vremi de
restrişte trebuiau să ţină piept duşmanului. Ele poartă denumiri con
forme cu ale meseriilor constructorilor lor : bastionul ţesătorilor, al aura
rilor, fierarilor, postăvarilor, funarilor ş.a.
In zorii epocii moderne, o dată cu accentuarea destrămării relaţiilor
de tip feudal şi pătrunderea crescindă a formelor noi de tip capitalist,
breslele se dovedesc din ce în ce a fi tot mai perimate constituind deja
o piedică în evoluţia firească a noilor relaţii de producţie şi a caracte
rului omogen al pieţii interne. Mai ales după anul 1 848 îşi pierd cu totul
rolul stimulator şi rezistă cu greu pînă la 1 872 cînd vor fi desfiinţate
oficial, pentru a face loc dezvoltării sistemului de manufactură şi fabrică.
Braşovul, centru economic cu vechi tradiţii se va adapta noului
sis tem şi va deveni încă de acum un centru industrial al cărui rol în
economia românească cunoaşte un curs ascendent.
Alături de documentele de arhivă privitoare la activitatea desfă
4
: şurată de meşterii braşoveni au ajuns la noi şi o bună parte a produselor
' lor, datorită pasiunii şi abnegaţiei colecţionarilor din prima jumătate a
\
. acestui secol, iar din 1950 prin activitatea de cercetare ştiinţifică, de
depistare şi achiziţionare desfăşurată în cadrul Muzeului Judeţean
Braşov.
Tot în anul 1 950, ca sediu al noii instituţii culturale braşovene a
fost desemnată clădirea fostei primării sau Casa Sfatului. Clădirea repre
zintă unul dintre cele mai importante monumente istorice ale oraşului,
ea fiind menţionată documentar la anul 1420 ca sediu al breslei blăna
rilor. Pe parcursul veacurilor, datorită numeroaselor incendii şi cutre
mure, edificiul necesită refaceri care vor modifica aspectul şi compoziţia
iniţială. In urma lucrăTilor de refacere desfăşurate între anii 1 770-1 774,
clădirea primeşte aspectul actual, cu excepţia a·coperişului care se păs
trează în forma actuală abia din anul 1 9 1 0.
Timp de peste cinci secole, Casa Sfatului a îndeplinit funcţia de
sediu administrativ şi j udecătoresc al Ţării Birsei, a fost sediul Consiliu
lui Comunal şi al Centumviratului, a fost locul unde Mihai Viteazul, în
marea sa împlinire, a convocat între 1 2- 1 5 martie 1 600 dieta Transilva
niei şi tot din acest loc, românii braşoveni vor cere în primăvara anului
revoluţionar 1 848, drepturi pentru naţiunea lor. In piaţa care o încon
j oară s-au desfăşurat demonstraţiile pline de entuziasm şi elan patriotic
prilejuite de Unirea cea Mare de la 1 Decembrie 1 9 1 8. Ea a fost şi mar
tora manifestaţiilor îndreptate împotriva arbitrarului dictat de la Viena
din 30 august 1 940.
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COLECŢIA OBIECTELOR DIN COSITOR
Produsele meşterilor cositorari, organizaţi în breaslă la 1568 (sta
tutele ei datînd însă din anul 1 572), au o valoare istorică şi artistică
deosebită. Ele păstrează mărci de meşter,!_ - elemente de autenticitate,
de identificare ş1 incadrare în epocă. Se păstrează printre altele o can
delă comandată de Constantin Brîncoveanu vestitului meşter Georg
May II la 1691 lucrată in autentic stil românesc. Dintre cănile de cositor
se remarcă cea oare reprezintă în gravură Poarta Ecaterinei, datată la
1 668 (Poarta Ecaterinei sau Poarta Valacce, una dintre cele patru căi
de acces în cetatea Braşovului, care fă·cea legătura cu cartierul Şchei ;
se mai păstrează astăzi turnul exterior ridicat în 1 559, avînd drept orna
ment stema oraşului în stil Renaştere) şi cea care are gravată pe corp
cetatea Braşovului, datată la 1 790. Reţine atenţia şi platoul ornamental
al cărui cîmp central reprezintă în relief cetatea Ntirnberg.

Fig. 1 Cană

Fig. 2 Can ă
ele cosi tor, 1790

de cositor, 1688

Fig. 2 Tin cup,
1790

Fig. 1 Tin cup,
1688

Fig. 3 Platou cositor, sec XVIII
Fig. 3 Tin tray, XVIIIth century
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Fig. 4 Cană cositor, sec. XV
Fig. 4 Tin cup, XVth ccntury

Fig. 5 Cană

cositor, sec XVII I

Fig. 5 T i n cup, XVIIIth

Fig. 6. Candelă, 1 69 1 , executată la Braşov pentru doamna

century

Maria,

soţia lui Constantin B rînc ove a nu
Fig. 6

Icon lamp, 1671, manufactured in Braşov for Lady Maria,
the wife of Constantin Brâncoveanu
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Fig. 7 Platou cositor, sec. XVIII
Fig. 7 Tin tray, XVIIIth century

Fig. B Castron cositor, 1701
Fig. B Tin tureen, 1701

Fig. 9 Platou cositor, sec. XVIII
Fig. 9 Tin tray, XVIIIth century
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Fig. 10 Capac cană de cositor,
sec. XVII
Fig. 10 Tin cup Jid, XVIIth century
Fi g. I l Pahar din nucă de cocos
cu ferecătură de cositor, sec. XVIII

Fig. Il Tin coated coconut cup,
XVIIIth century

Fig. 12 Platou cositor, 1767
Fig. 12 Tin tray, 1767
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Fig. 13 Bidon cositor, 1696

Fig. 13 Tin can, 1696

Fig. 14 Bidon cositor, sec. XVIII
Flg. 14 Tin can, XVIIIth century
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COLECŢIA OBIECTELOR DIN ARGINT
Printre cele mai dezvoltate meşteşuguri orăşeneşti se numără cel
al argintăriei sau aurăritului. Breasla aurarilor este atestată la Braşov în
anul 1 5 1 1 . Calitatea produselor meşterilor aurari dată atit de tehnica de
turnare cît şi de cea a ornamentării le-a impus pe piaţa externă. Se
păstrează pocale, areesorii de vestimentaţie - brîie, paftale, nasturi -,
obiecte de uz casnic. Colecţia este întregită de produse de a<:elaşi fel
provenind din alte ateliere transilvănene sau chiar din ţările române.

Fif. lS Pahar din argint aurit,
·

poansonat, 1619 .

FIJ. lS Stamped golden sllver

cup, 1619

Fig. 16 Pahar cu capac,
argint aurit, 1674
Fig. 16 Golden silver lidden cup,
1674
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Fig. 17 Pahar din argint

sec. XVII I
Fig. 17 Silver cup,
XVIIIth century

Fig. 18 Pafta aurită, sec. XVIII
Fig. 18 Gold coated buckle, XVIIIth century
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Fig.

19

Fig.

Pafta cu pietre semipreţioase,
sec. XVIII

19

Semiprecious stone buckle,
XVIIIth century

Fig. 20 Ace pentru prins marama,
sec. XVII I
Fig. 20 Kerchief needles, XVIIIth
century

Fig. 2 1 Pafta din argint filigranat, pietre semipreţioase, sec. XVIII
Fig. 21 Filigree silver buckle with semiprecious stones, XVIIIth century
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Fig. 22 Pafta din argint, cu aplicaţie de sidef, sec. XVIll
Fig. 22 Mother-of-pearl coated silver buckle, XVIIIth century

Fig. 23 Pafta din argint aurit, sec. XVIII
Fig. 23 Golden silver buckle, 1771

Fig. 24 Pafta, sec. XVII
Fig. 24 Buckle, XVIIth century
11

-

Cd. 1181
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Fig. 25 Pafta argint aurit, sec. XVIII
Fig. 25 Golden silver buckle, XVIIIth century

Fig. 26 Fructieră argintată, sec. XVIII
Fig. 26 Silver fruit dish, XVIIIth century
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Fig. 27 Brîu, sec.
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Fig. 27 Girdle, XVIIIth century

·

..f.

Fig. 28 Brîu, sec. XVII I
Fig. 2 8 Girdle, XVIIIth century

Fig. 29 Brîu, sec. XIX
Fig. 29 Girdle, XIXth century

D. NECJOLICI

TIPARE SIGILARE
O altă categorie de obiecte cu valoare în studierea vieţii economico

sociale din perioada secolelor XVIII-XIX o constituie sigiliile. Remarca
bilă este la aceasta arta gravurii în metal sau lemn, artă în care meşterii
braşoveni erau renumiţi.

Fig. 30 Sigiliu de meşter butnar,

sec. XVII I

Fig. 3 0 Cooper master seal, XVIIIth century

Fig. 31 Sigiliul breslei geamgiilor,

1702
Fig. 31 Glaziers' guild seal, 1702

Fig. 32 Sigiliul breslei olarilor,

1819
Fig. 32 Potter's quild seal, 1819
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Fig. 33 Sigiliul breslei ţesătorilor
de in, 1733
Fig. 33 Flax weavers' guild seal,
1733

Fig. 34. Sigiliu privat, sec. XIX
Fig. 34 Private seal, XI Xth century

Sigiliu de meşter argintar,
sec. X'VUI
Fig. 35 Silversmith seal, XVIIIth
century

Fig. 35

Fig. 36

Sigiliul vecinătăţii de jos
a străzii Porţii

Fig. 36 Gate Street Lower
Neighbourhood seal
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COLECŢIA DE ARME
O bună parrte a armelor din colecţie reprezintă opere ale meşterilor
arcari, scutari, săbieri şi săgetari. Turnarea fontei pentru armele de foc
a cunoscut la Braşov cea mai mare dezvoltare din întreaga Transilvanie.
A existat aici un adevărat arsenal pentru armata regală şi un adevărat
depozit de armament pentru Ţara Românească şi Moldova.
Se întîlnesc în expoziţiile din Casa Sfatului şi de la Bastiortul ţe
sătorilor (unul din cele şapte bastioane care flancau zidurile cetăţii şi
care se mai păstrează aşa cum a fost renovat la 1 753) arme albe
săbii, lănci, arbalete, buzdugane dar şi multe arme de foc, începînd cu
ţevi de archebuze şi pînă la pistoale sau mecanisme pentru astfel de
arme. Interesante sînt şi armurile şi obiectele de harnaşament expuse.

Fig. 37 Coi f cu apărătoare pentru
git din zale, sec. XV
Fig. 37 Knitted neck guard
helmet, XVth century

Fig. 38 Armură, sec. XV
Fig. 38 Armour, XVth century
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Fig. 39 Cămaşă de zale, sec. XV

.

Fig. 39 Knitted shirt, XVth century
Fig. 40 Arbaletă cu tolbă pentru
săgeţi, sec. XV
Fig. 40 Crossbow with arrow
quiver, XVth century

Fig. 41 Buzdugan, sec. XV
Fig. 41 Mace, XVth century

Fig. 42 Pavăză transilvăneană,
sec. XVI
Fig. 42 Transylvanian shield,
XVIth century

'•
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Fig. 43 Ţeavă arhebuz, sec. XV
Fig. 4 3 Archebus Stock,
XVth century

Fig. 46 Pistol, sec. XVI I I
Fig. 4 6 Pistol, XVIIIth century

Fig., :44 .Pistol cu cremene, sec. X V I I
Fi g. 44 Quartz pistol, XVI I th
century

Fig. 47 Toc pentru praf de puşcă,
sec. XVI I I
Fig. 4 7 Gun powder case,
XVI I I th century

Fig. 45 Pistol cu cremene, sec. XVI I I
Fig. 4 5 Quartz pistol, XVII I th
century

Fig. 48 Puşcă, mecanism cu cremene,
Fig. 48. Quartz mechaqism gun,
XVI I Ith century
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COLECŢIA OBIECTELOR DIN LEMN
In domeniul prelucrării lemnului, a existat un număr mare de
ramuri specializate. Pe lîngă ratari şi dulgheri - atestaţi din secolul al
XIV-lea - iau fiinţă breslele tîmplarilor ( 1 520), a butnarilor ( 1523),
strungarilor în lemn (1536), a căror activitate este strîns legată de dez
voltarea generală a oraşului. Foarte căutate erau produsele rotarilor
căruţaşi care confecţionau vestitele căruţe de tip tabarit necesare cam
paniilor militare, care pentru transportul mărfurilor, trăsuri.
Dintre produsele meşterilor in lemn, care se păstrează în colecţia
muz'elului braşovean, reţin atenţia lăzile de breaslă datînd din perioada
secolelor XV-XIX şi care reprezintă, aproape fiecare, un stil artistic,
obiecte de mobilier, firme comerciale, convocatoare de breaslă. Tot aici
se află şi "omuleţul din lemn", figurina montată in 1 69 8 la clopotul orar
din turnul Casei Sfatului, pentru a bate numărul orelor.
Fig. 49 Ladă de breaslă, sec. XV

Fig. 49 Guild trunk, XVth century

Fig. 50 Lada breslei cositorilor, 1573
Fig. 50 Tinsmiths' guild trunk, 1573
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Fig.

oţ

Lada breslei croitorilor, 1689

Fig. 51 Tailors' guild trunk, 1689.

Fig. 52 Lada breslei covrigarilor, 1835
Fig. 52 C racknel cooks' guild trunk, 1835.
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Fig. 53 Ladă breaslă, sec. XVII
Fig. 53 Guild trunk, XVIIth century

Fig. 54 Lada breslei butnarilor, 1799
Fig. 5 -1 Coopers' guild trunk, 1799
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Fig. 55 Statuc•tă prov en ind de la
ceasul d i n turnul Casei Sfatului,
S!'C.

Fig. 5;1 StatuPtte
in

XVI I

Fig. 56 Spetează de scaun, 1706
Fig. 56 Seat brack, 1706

from the clock
the city Hall tower,
XVIIth ceiltUry

Fig. 57 Firmă ele măcelari, 1 7 10

Fig. 57 Butcher's sign, 1710
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COLECŢIA DE ORFEVRERIE ŞI PRODUSE DIN ARAMA
Meşterii fierari organizaţi în breaslă la anul 1 4 7 8 (aveau datoria
de a apăra cetatea din bastionul care le purta numele, situat pe locul
Arhivelor Statului de astăzi), se specializează în lăcătuşi, potcovari, cuţi
tari ş.a. Asemenea celorlalţi meşteşugari ei sînt adevăraţi artişti într-ale
meseriei. Produsele lor : lacăte, zăvoare, nenumărate tipuri de chei,
ferecături pentru lăzi, ornamente utilizate în decorarea clădirilor etc.,
sînt nu numai foarte ingenioase dar şi elaborate.
La fel se p.vezintă produsele meşterilor alămari, organizaţi în breas
lă în anul 1 554. Intre obiectele de aramă se remarcă două tăvi pentru
uz casnic, ornamentate cu bogate arabescuri şi cu inscripţii de tipul scrierii
cufi combinat cu obişnuita scriere arabă, aj unse la noi prin filieră tur
cească.
Aceste colecţii, mărturii peste veacuri ale unei intense vi�ţi mate
riale şi spirituale trăită de Braşov, completează în chip fericit patrimo
niul Muzeului Judeţean (arheologic, numismatic, de artă plastică şi et
nografic). Ele constituie valoroase materiale pentru studiul istoriei locale,
pentru organizarea de expoziţii temati·c e, racordînd această importantă
instJ.ituţie cu largi reverberaţ.ii educative la viaţa spirituală a ţării.

Fig. 58
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Fig. 58-65 Chei, ornamente pentru broaşte de porţ i, ciocan de poartă, lacăt,
sec. XVI-XV I I I

Fig. 58-65

Keys, gatelock ornaments, gate hammer, padlock, XVIth-XVI I Ith
centuries

Fig. 6 1

Fig. 62
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Fig.

64

Fig. 63
Fig.

65
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Fiu. 66 Mojar, sec. X V I I

Fig. 67 Mojar, sec. X V I I

Fig. 6 6 Mortar, XVI Ith century

Fig. 67 Mortar, XV I I th century

Fig. 68

Fig. 69

Fig. 68-72 Produse ale breslei arămarilor, sec. XVI I -X I X
Fig. 67-72 Coopersmiths' guild products, XVI I -X I Xt h centuries
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Fig. 7 1

Fig. 70

Fig. 7 2

21 - C•da U81
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Fig.
Fig.

Fig. 74

73

73-74 Platouri de aramă de provenienţă orientală, sec. XVI
Fig. 73-74 Oriental copper trays, XVIth century

CEASURI
Colecţia de ceasuri cuprinde aproape toate genurile, începînd de la
ceasurile cu mecanism de lemn (secolul XV), pînă la cele de buzunar
lucrate in argint sau argint aurit, cu cadrane emailate şi frumos decorate,
specifice secolului al XIX-[ea.

Fig. 76 Ceasuri de buzunar, sec. XIX
lsm pentru
Fig. 75
ceas, din lemn, sec. XV
Fig. 75. Wooden clock
mechanism, XVth century

I'ig. 76 Pocket watches, XIXth century
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COLECŢIA OBIECTELOR DE IMPORT
Alături de produsele braşovene se mai păstrează şi o serie de
obiecte - porţelanuri, ceramică, faianţă, stidă, pipe, tabachere, arme
de provenienţă central şi vest europeană - ateliere vieneze, italiene,
germane, englezeşti, franceze şi de provenienţă orientală. Prezenţa lor
este explicată de numeroasele relaţii comerciale pe care le-a întreţinut
Braşovul cu zonele amintite şi de faptul că aici a existat un număr
relativ mare de colecţionari de "antichităţi".

Fig. 77

Fig. 78

Fig. 77-82 Porţelan, faianţă, sticlă opalină de provenienţă central
europeană, sec. XVIII-XIX
Fig. 77-82 Porcelain, faience, opaline glass ware of central European sourcP,
XVIIIth-XIXth centuries
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Fii.
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Fig. 82

81

Fig. 83 Arc tătărăsc cu săgeţi,
sec. XV
Fig. 83 Tatar bow, w i th arrows
XVth century

Coif cu apărătoare de zale,
ornament aurit, provenienţă
orientală, sec. XVI
Fig. 84 Knitted guard, gold coated
ornament helmet of oriental sourte,
XVIth century

Fig. 84
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Fig. 85 Scăriţă de şa, provenienţă
orientală, sec. XVI

Fig. 86 Apărătoare de braţ,
ornament aurit, provenienţă
orientală, sec. XVI
Fig. 86 Gold coated ornament arm
guard, of oriental source,
XVIth century

Fig. 85 Oriental stirrup,
XVIth century

Fig. 87
Fig. 87...;.8
... 9 Tabachere din argint, sec. XIX
Fig. 87-89 Silver tobacco boxes, XIXth century
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Fig. 88

Fig. 89
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Fig. 90

Fig. 9 1

Fig. 92

Fig. 93

Fig. 90-93 Pipe din chihlimbar şi os, sec. XIX

Fig. 90-93 Bone and amber pipes, XIXth century

CRAFTS IN MEDIEVAL BRAŞOV
The development of the forces and relations of production in the
Middle Ages, the flourishing of the trade and crafts, allowed Transylvania
to take its share in the novating trends involving the whole Europe.
Henceforth, the Barsa Land, and most notably its economic centre,
Braşov, run in a period of prosperous craftsmanship.
Despite the historical vicissitudes, it was here that the dowry in
herited in the field of material produdion developed and fructified itself
in a varied range of products whose fame passed well beyond the peri
meter of the town . The first to be interested in Braşov-made products
were Moldavia and Wallachia, as it has been proved by the numerous
privileges licensed by their voivodes beginnirig with the 14th century,
the custom registers of the town, the accountings and balance sheets
of the guilds. Besides, in the course of our whole history, the Romanian
Countries permanently remained economically interdependent, as Tran
sylvania supplied with handkraft goods both Moldavia and Wallachia,
these latter being the main sources of raw materials for the Transylvan
ian workshops. Medieval Braşov played a special râie in the reciproca}
economic exchanges, as well as in the circulation of material and cul
tural values.
Sheltered inside the massive walls of the fortress, deriving advan
tage from the self-governing right granted, from the confirmation of the
privileges related to the craftmanship, and from the interes the central
authority was showing in urban life development, an extensive process
of guild pro1iferation takes place, beginning with the 1 5th century.
The first guild in Braşov was organized in 1420, by the furriers,
and that was followed by the guilds of the locksmiths, shoemakers,
tailors, curriers and strap-makers,
blacksmiths, weavers and glovers,
together with those acting in the food sector : the guilds of the butchers,
bakers, white-loaf makers, flat-cake makers, and millers.
Parallel to the foundation of various guilds, specifkations are issued
concerning the range of products that were to be assigned to a given
trade and, thus, the process of competency determi'n ation is speeded up,
throughout the 1 6th, 17th, and 1 8the centuries as well, when the guilds
of the bow makers, goldsmiths, brass hammerers, repe twisters, cloth
weavers, cloth shearers, coopers, tissue weavers, wood turners, tin mould
ers, cutlers, sievers, potters, lace makers, button makers, bone turners,
&c., have been attested.
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The great number of craftsmen and their share in the whole of the
town economy granted them the right to occupy political and administra
tive functions. Some of them become members in the town council,
others work their way up to highest office in the town, namely the
royal j udge. They erected walls, bastions, and defence towers, the admi
nistration subsequently entrusted to them to keep and face the enemy
in distress times. The buildings were given the guild-names of their
erectors : the weavers' bastion, the goldsmiths' bastion, the blacksmiths'
bastion, the cloth-makets' bastion, the rope-twisters' bastion, &c.
At the break of the modern epoch, when feudal relations gradually
perish and new, capitalist forms progressively overcome, the guilds Iose
their actuality and already appear as an obstade in the natural evolu
tion of the labour relations and interna! market homogenization. After
1 �48, especially, their stimulative power completely wears down, and
the hardly resist till 1 872, when they are officially abrogated, to give way
to the development of the factory-based system.
As an economic centre With established reputation, Braşov adapted
itself to the new system, becoming an industrial centre with increasing
weight in the Romanian economy.
Together with the archives docutner\'ts concerning the Braşov arti
sans' activity, a great deal of their products also carne to us, due to
the passion and abnegation of the art collectors, during the first half of
our century, and to the scientific research activity (tracking down and
acquisition) carried on in the History Museum of Braşov, since 1950.
Iri 1 950, the History Museum bas been assigned the former mayor
alty, or the City Hali building. This is one of the most important his
torkal monuments of the town, being documentary attested in 1 420,
as furriers' guild headquarters . The numerous fires and earthquakes
that occurred in the course of time imposed .certain restorative work to
be done, which modified the outer appearance and initial composition of
the building. EX'Cept for the roof, whose present-day aspect dates from
1 9 1 0; to the building i.s given the existing configuration after the resto
ration between 1 770-1 774.
For more than five centuries, the City Hali remained the adminis
trative and j udiciary centre of Barsa Land : the Communal Council and
the Centumvirate resided there, and it was there that Michael the Brave
convoked the Diet of Transylvania, between the 1 2th-1 5th of March,
1 600; also, the Romanians from Braşov gathered there to ask for the
rights of their nation, in the spring of the revolutionary year 1 848. The
enthusiastic patriotic meetings occasioned by the Great Union on De
cember 1 st, 1 918, took plac� in the square surrounding the City Hall.
This square also accom�Ktated the demonstra:tions against the arbitrary
dictate from Vienna, on August 30th, 1 940.
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THE COLLECTION OF TIN OBJECTS
The tinsmiths' guild was organized in 1 568 ; however, specific re
gulations are issued in 1 572. The tinsmiths' products have an outstand
ing historical and artistic value. They can be authenticated, identified
and dated due ta the master's stamps they bear. Among other tin objects,
an icon lamp is preserved, worked in authentic Romanian style, that
was ordered by Constantin Brancovea111.u ta the famous master Georg
May II, in 1 69 1 . From among the tin j ugs, remarkable is the engraved
one representing the Ecaterina's Gate, or the Forta Valacce, one of the
faur entrance points in the fortress of Braşov, which opened the way to
the Sebei ward, dated 1 688 (nowadays, only the outer tower still exists,
erected in 1 559, bearing the arms of the town in Renaissance style}, and
the engriwed one bearing the Braşov fortress on its body, dated 1 790.
The decorative plateau, whose central field represents, in relievo, the
fortress of Ni.irnberg, draws attention, too.
THE COLLECTION OF SILVER OBJECTS
The silver- and gold-ware trade counts among the most devE!loped
urban trades. In Braşov, the goldsmiths' guild is attested in 1 5 1 1 . The
high quality of the gold-ware, both due to the casting technique, and
the ornamentation work, imposed them on the external market. Goblets,
clothing accessories, girdles, buckles, buttons, household obj ects are pre
served. The collection is completed with similar obj ects coming from
other Transylvanian workshops, or even from the Romanian countries.
SEAL MOULDS
Seals are another category of objects having significant value in
studyfng the economic and social life of the 1 8th and 1 9 th centuries.
Remarkable are the wood or metal engravings, which made the Braşov
craftsmen famous.
THE COLLECTION OF ARMS
The collection mostly includes bows, arrows, swords, and shields by
local mas ters. Braşov was the main fire arm iron casting centre of Transyl
vania. An arsenal for the royal army and arm stocks for the Romanian
countries were piled up there, too.
The exhibitions from the City Hali and the Weavers' Bastion (one
of the seven bastions flanking the walls of the fortress, which is still
kept as it was restored in 1 7 53} feature side arms (swords, spears, cross
bows, maces), as well as numerous fire anrts, such as archbus barrels1
pistols, or mechanismes for similar weapons. Displayed are some interest
ing armours and also harnessing accessories.
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THE COLLECTION OF WOODEN OBJECTS
In the field of wood processing, several specialized branches exist
ed. In addition to wheelwrights and carpenters (attested in the 1 4th
century), the j oiners' guild ( 1 520), coopers' guild ( 1 523), and wood tur
ners' guild (1 536), whose activity is closely related to the general de
velopment of the town, come into being. · Much appreciate were the
products of the wheelwrights--carters, such as the Taborite-type carts,
used during rnilitary carnpaigns, which rnade them farnous, the rner
chandise carriages, and coaches.
Arnong the wooden iterns collected in the Braşov Museurn, of spe
cial interest are the guild trunks dating frarn the 1 5th- 19th centuries,
rnost of thern illustrating a different artistic style, the furniture, the
carnrnercial signs, the guild summons. Included in the same collection
is the 'wooden little rnan', the figurine mounted on the hour bell, in '
1 698, to beat the top of the hour.
THE COLLECTION OF GOLD, SILVER AND COPPER WARE
The srnith master's guild carne into being in 1478. The blacksmiths
had the duty to defend the fortress from their bastion, which was situa
teci in the place of the present-day State Archives. The rnasters specia
lized themselves, becorning locksrniths, farriers, or cuttlers. Like the other
craftsmen, they were real artists. Their products, such as padlocks, or
namental locks for trunks, building ornaments, &c., are very ingenious
and elaborate state-of-the-art obj ects. Similar quality have the products
of the brass-smiths, whose guild was founded in 1554.
From among the copperware, two household trays are remarkable,
decorated with rich arabesques and Kufic type letterings, associated with
the usual Arabic inscriptions, which carne to us through Turkish chan
nels.
CLOCKS AND WATCHES
The collection of clocks and watches comprises almost all known
types, beginning with wooden mechanism clocks (from the 1 5th cen
tury), up to silver or gold coated silver pocket watches with beatifully
decorated enamelled dials, illustrative for the 1 9th century.
THE COLLECTION OF IMPORTED OBJECTS
In addition to the locally made obj ects, a series of various obj ects
porcelain, ceramic and earthenware, glassware, pipes, tobacco boxes,
and arms (from Viennese, Italian, German, French and Oriental sour
ces) -, are also kept. Their presence is due to the many comrnercial
relations which Braşov maintained with the above menti.oned zones,
as well as to the fairly great number of 'antiques' colectors that lived
here.
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All these collections, everlasting proofs of the intense material and
spiritual life of Braşov lead, fortunately complete the patrimony of the
Braşov History Museum (comprising archaelogical, numismatic, art, and
ethnographic departments). They constitute valuable supplies for the lo
cal history study, for the organization of thematic exhibitions, thus con
necting this important institution, with comprehensive educational va
lencies, to the spiritual life of the country.
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CATALOGUL HARŢILOR VECHI (SEC. XVI-XVIII)
AFLATE IN COLECŢIA MUZEULUI JUDEŢEAN
BRAŞOV
de MARIUCA RADU

O componentă esenţială a activităţii muzeale o constituie desigur
cercetarea ştiinţifică îmbinată cu valorificarea patrimoniului şi concre
tizată în elaboraTea unor cataloage de colecţii.
In acest sens, Muzeul j udeţean Braşov cuprinde cole<:ţii de o mare
valoare istorică, documentară şi artistică, între care se numără şi colec
ţia de hărţi vechi {sec. XVI-XVIII). In număr de 53, acestea provin din
două colecţii particulare\ aparţinînd cunoscuţilor oameni de cultură şi
animatori ai vieţii mu2eale braşovene din perioada interbelică ; este vorba
de Julius T-eutsch2 şi D.Z. Furnică3, aceştia d onîndu-le Muzeului Ţării
Bîrsei şi Tespectiv Muzeului "Astrei "4
•

•

•

•

Domeniul geografiei istorice a fost destul de puţin . abordat. Desigur
că autoritatea în materie rămîne Marin Popescu-Spineni, care s-a ocupat
in lucrările sale, România în istoria cartografiei pînă la anul 1 600, vol. 1 ,
Bucureşti, 1 9.38 ş i volumul mai recent România i n izvoare geografice şi
1 "Cole�;ţlonarea de hărţi a inceput cu multe secole In urmă. Le putem găsi
biblioteci şi arhive dar şi tn colecţiile particulare. Din cauza d!strugerilor repe
tate . şi chiar a dispariţiei lor, hărţile au devenit rarităţi de mare valoare". Carto-

in

. ·gratlhta .hungarica, 1. ·Magyarorszcig Ferkepei a XV1 es . XVII; Szazadbdl fakszimtle
kiadosban osszeâ!litotta Nemes Clara;- Karten, Ungarns aus dem 16, und 17. Jahrhu_n
dert Faksimileausgabe zusammengestellt von KLARA NEMES, Magyar Helikon Car
tographia, 1972 (studiul introductiv, p. 3).
·

.

2 Mitteilungen des Burzenlănder săchischen Museums, Heft 1--4, Braşov, 1937,
p. 123-125.
3 SANDA MARIA BUTA, Vechi colecţii care stau la bazele muzeului din
Braşov, tn Cumidava, IX-1, Braşov, 1976, p. 179-187.
4 Col ecţiile celor două m\lll:ee braşovene constituie nucleul patrimonial al
Muzeului j udeţean : BNlşov, lmb9tlţit subs�nţtal ln cei 39 de ani de existem,ţă.
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cartografice, Edit. ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1978, numai de
acele hărţi străine şi autohtone referitoare la spaţiul carpato-danubiano
pontic. Pe aceleaşi coordonate, dar de această dată limitate la spaţii regionale, mai amintim lucrările lui Constantin C. Giurăscu, Ştiri despre

populaţia romdnească a Dobrogei în hărţi medievale şi moderne, Muzeul
regional de arheologie Dobrogea, Constanţa, 1966
deanu,

şi a Anei Teşu-Tur

intitulată : Oltenia - geografie istorică în hărţile secolului al

XVIII-lea, Edit. Scrisul românesc, Craiova, 1 975.
Pentru Braşov şi Ţara Birsei, cercetătoarea Minerva Nistor, aduce
o contribuţie deosebită în studiul : Braşovul în izvoare cartografice şi

iconografice (sec. XV-XIX), dar aşa cum este firesc, locul important
este ocupat de stampele şi planurile care prezintă oraşul în

diferitele

etape de construcţie, hărţile neavînd in acest context decit rolul de a
suplini lipsa acelor documente legate de mai puţin cunoscutele inceputuri
ale oraşului Braşov.
Pentru hărţile reprezentind alte teritorii decît ale ţării noastre,
materialele de specialitate (exceptind istoricul cartografiei) sînt quasi
inexistente. Singurele materiale depistate sint : catalogul

cercetătoarei

maghiare Nemes Clara, Cartopraphia Hungarica, voi. 1, referitor la hăr
ţile sec. XVI-XVII, privind Ungaria şi ţinuturile vecine, dînd însă şi o
serie de date privind activitatea unor cartografi sau şcoli cartografice
celebre, precum şi o serie de dicţionare, ca : Meyers Konversation Lexi

con, Leipzig, 1 889 şi Brockhaus' Conversation - Lexicon, Leipzig, 1 882
(ambele în cite 16 volume). Dicţionarele ne-au folosit alături de Atlasul

istoric, Editura d idactică şi pedagogică, Bucureşti, 1 971, in

identificarea

teritoriilor sau provindilor istorice ale căror gran_iţe nu mai corespund
cu cele de astăzi.
•

•

•

Prin intocmirea acestui studiu introductiv am căutat să ne situăm
de această dată pe poziţia istoricului-geograf. Scopul pe care ni l-am
propus c onstă in principal în a semnala aceste hărţi atit specialiştilor
cît şi marelui public, deci de a le valorifica din punct de vedere patri
monial şi în al doi'lea rind de a scoate la lumină acele aspecte legate de
istoria universală in general şi de istoria patriei in special.
•

•

•

Dar mai intii, pentru redarea unei imagini cit mai complete despre
hărţi, este necesară o scurtă incursiune in istoria cartografiei.
Această ştiinţă, al cărui fruct il constituie harta, este izvorltă din
setea de cunoa.ştere a omului, din dorinţa ardentă de a-şi autodepăşi
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condiţia. "Harta - scria George Vâlsan - este un prilej de gîndire
personală. Ea lasă fiecăruia libertatea de gîndire pe care nu ţi-o lasă in
aceeaşi măsură rîndurile unei cărţi unde eşti legat cel puţin în timpul
citirii de cuvintele şi felul de j udecată al autorului ":;.
Hărţile apar, desigur sub o formă primitivă (împletituri de scoici
cu liane, pietre cioplite) încă din cele mai vechi timpuri. Dovezi în
acest sens ne aduc etnografii care au constatat aceste manifestări "car
tografice" la popoarele din Australia, Oceania şi Insulele Polinezieneli.
Pentru antichitate se impun grecii, întemeietorul cartografiei fiind
considerat Hecateu din Milet (sec. VI î.e.n.), iar culmea acestei ştiinţe
(cu toate greşelile care se vor transmite Evului Mediu) este atinsă de
învăţatul alexandrin Claudius Ptolemeu (sec. II e.n.). Geographia sa ne
dă date preţioase şi coordonate destul de exacte, inclusiv despre loca
lităţile vechii Dacii.
Romanii, mari cuceritori, interesaţi în menţinerea vastului lor im
periu, preiau de la greci doar latura practică a problemei, lăsîndu-ne o
bogată informaţie geografică sub forma itinerariilor, descrierilor isto
rica-geografice, a hărţilor schematice, de forma Tabulei Pcmtingeriene 1 .
Evul Mediu, în schimb, care şi-a întors ochii de la observarea na
turii, a însemnat în ceea ce priveşte harta un pas înapoi faţă de anti
chitate. Mapamondurile, ovale sau pătrate, aveau în centru Ierusalimul
sau Roma, ca axă orizontală Marea Mediterană, iar ca axă verticală linia
Thanais (Don) - Nil. Paradisul se găsea în dreapta. Erau reprezentate
foarte schematic Africa, Asia şi Europa, iar părţile îndepărtate nu erau
reprezentate - nu se ştia nimic despre ele, deci nu interesau. Monştri
şi scene biblice împodobeau aceste fanteziste hărţi, suplinind lipsa in
formaţiilor. Mapamondurile erau în orice caz un rău tovarăş pentru coră
bierii care se avehturau spre ţinuturi necunoscute8.
Mapamondurile erau şi o reflectare a gîndirii schematice a evului
de mijloc, cînd "dincolo de ei, oamenii luau contact cu realitatea fizică
prin intermediul unor abstracţii mistice şi pseudo-ştiinţifice, natura fiind
GEORGE VA LSAN, Noţiuni de cartografie, Bucurc�ti, 1930, p. G.
N. FRADKIN, Din istoria hărţii, Bucureşti, 1961, p. 15-1 8 ; GEORGE V AL
SAN, op. cit., p. 9-10.
7 VINTILA MIHAILESCU, Geografie teoretică. Principii fundamentale. Orien
tare generală în ştiinţele geografice, Bucureşti, 1968, p. 53 ; MARIN POPESCU-SPI
NENI, România in izvoare geografice şi cartografice, Bucureşti, 1978, p. 80-81, 84.
coperiri geografice, Bucureşti, 1971, p. 38-39; Meyers Konversation Lexicon, vol. 5,
Leipzig, 1889, p. 756, capitolul Cartographia (inelusiv schiţa mapamondului).
8 G. Vâlsan, op. cit . , p. 10; G. Goldenberg, S. Belu, Epoca marilor descope
riri geografice, Bucureşti, 1971, p. 38-39; Meyers Konversatton Lexicon, vol. 5,
Leipzig, 1889, p. 75S, capitolul CtJTlographla.
5

G

23

- C-da 11 81

M. RADU

354

compusă din cele patru elemente - pămîntul, apa, aerul şi focul. Vi
ziunea asupra universului grefată pe miturile antice personifică forţele
naturii într-o ciudată cosmografie : cele patru fluvii ale paradisului (Ti
gru, Eufrat, Gange, Nil) şi cele patru vînturi"9•
Datorită corăbierilor catalani, genovezi şi veneţieni care navigau
de-a lungul ţărmurilor în vederea găsirii sau stabilirii de debuşee comer
ciale, apare portulanul, care nu era o hartă propriu-zisă, ci, mai degrabă
o descriere în cuvinte a coastelor şi porturilor, un fel de ghid care
dădea d�stanţele, obstacolele şi căile posibile de traversare1°.
Portulanul dă o imagine corectă a Mării Negre, Mediteranei şi ţăr
murilor Atlanticului, cu forme şi distanţe mult mai apropiate de adevăr
decît hărţile an tice. Singura lor mare greşeală este că reprezintă tot
cuprinsul hărţii pieziş, astfel că Marea Neagră este arătată mult mai la
nord (Londra apm'e astfel în dreptul gurilor Dunării). Eroarea vine din
faptul că pe atunci nu se cunoştea abaterea acului busolei de la direcţia
N/S (declinaţia magnetică a fost descoperită mult mai tîrziu) 11•
Marile descoperiri geografice îmbinate cu efervescenţa Renaşterii,
un puternic impuls cartografiei.
Posibilitatea cunoaşterii de
noi ţinuturi cumulată cu setea de îmbogăţire (aurul, argintul, mirode
niile), apariţia noilor teorii asupra Pămîntului, nevoia de hărţi tot mai
complete, mai exacte, izvorîte dintr-o necesitate practică, au dat o lovi
tură mortală vechii cartografii. Hărţile se schimbau necontenit, căci
geografii se luau la întrecere în toate centrele de cultură din apus să
facă harta cea mai bună şi deci cea mai folositoare, cea mai căutată.
Cartografia începe din nou a fi studiată şi ia avînt12•
au dat

De-a lungul secolelor XVI şi XVII apar tot mai multe hărţi bazate
nu pe speculaţie ci pe măsurători, producîndu-se o adevărată revoluţie
în cartografie. Deşi cu unele inexactităţi inerente, forma Pămîntului
este definitiv stabilită.
Datorită cererii sporite de hărţi, a rentabilităţii m eşteşugului, apar
pe cuprinsul Europei adevărate şcoli cartografice. De exemplu, veacul
al XVII-lea este dominat de două asemenea şcoli : olandeză - întemeiată
u

JAQUES LE GOFF, Civilizaţia occidentului medieval, Editura ştiinţifică,

Bucureşti, 1970, p. 196, 197, 198; elementele menţionate apar şi in hărţile secolului

al XVII-lea, ca motive decorative; astfel le găsim intr-o hartă a lui Guiljelmus
Blaew de pe anul 1600. O copie a acestei hărţi, tipărită la Toronto in Canada in
anul 1932, se găseşte în colecţia de hărţi a Muzeului judeţean Braşov.
1o

S. GOLDENBERG,

S. BELU,

op. cit., p.

39; G. VALSAN, op. cit., p. 1 1 ;

CORNELIU BUCHHOLZER, PETRE ROTARU, Istoricul cartogra/iei, Ediţia a II-a,
Bucureşti, 1937, p. 56.
11 G. VALSA N, op. cit., p. 12.
12

J bidem, p. 13-14; S. GOLDENBERG, S. BELU, op. cit., p. 80.
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de Mercator şi Ortelius şi continuată de Blaew, Hondius şi Visscher şi
franceză condusă de Sanson n.
Pentru sfîrşitul secolului XVII şi cel următor se impune şcoala
cartografică de la Ni.irnberg, al cărei reprezentat de seamă rămîne Johann
Baptist Homann şi apoi urmaşii acestuia cunoscuţi sub numele de "ur
maşii (moştenitorii) lui Homann " .
I n secolul XVIII, hărţile s e generalizează, sînt dezlegate marile
probleme ale cartografiei matematice (Suchius, P iccard, Cassini), iar
măsurarea longitudinii şi !atitudinii devine obligatorieH. Totodată asis
tăm în acest frămîntat veac XVIII şi la o specializare a hărţilor deter
minată de amplificarea cunoaşterii dar şi de desele războaie care nece
sitau informaţii cît mai detaliate şi care însemnau şi tot atîtea păei fi
nalizate prin cedări şi retrocedări de teritorii. Exista din acest punct de
vedere o adevărată întrecere între cartografi de a da la iveală docu
mente cartografice tot mar complete şi mai exacte. La toate acestea
trebuie să mai adăugăm faptul că de cele mai multe ori hărţile erau
monopol regal, ceea ce aducea diferitelor coroane europene venituri con
siderabile.
•

•

•

O altă cauză a generalizării hărţilor o constituie tehnica de lucru
ceea ce duce la sporirea considerabilă a tiraj elor. Din ace:>t pun ::: t de
vedere harta cunoaşte un drum aproape paralel cu tiparul.
La început, documentele cartografice erau pictate de mma, pe
hîrtie sau pergament1:>. La jumătatea secolului al XV-lea a urmat xilo
gravura (gravura în lemn) ; deşi gravura în metal va apărea către 1430 lli,
fiind apoi aplicată şi hărţilor17, totuşi xilogravura va persista vreme în
delungată, datorită faptului că era mai ieftină.
Gravura în aramă produce o adevărată revoluţie în cartografie,
Prin realizarea unor haşuri extrem de fine şi în general a unor de
talii pe care lemnul nu le putea înregistra, hărţile devin adevărate opere
de artă, martore fidele ale epocii în care au fost createts.
Lipsa exactităţii geografice era deseori suplinită de aspectul arb

ANA TOŞA-TURDEANU, Oltf'nia

al XVIII-lea, Craiova, 1975, p. 7 .
1 4 CORNELIU BUCHHOLZER,

-

geografie istorică în hăr�ile secolului

PETRE ROTARU, op. cit., p . 7 2 .
1 5 Cartographia hungarica, (studiul cltat, p. 7-8).
16 ALBERT FLOCON, Universul cărţilor, Bucureşti, 1976, p. 128-129.
17 Primii tipografi care aplică gravura în aramă in realizarea hărţilor

sînt
Conrad Schweynheim şi Arnold Bucking, iar Johannes Scholt încearcă în 1513 harta
in culori. Vezi : Karl Schottenlocher, Das alte Buch, Berlin, 1921, p. 198.
18 Cartographia hungarica, (studiul citat, p. 9).
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tistic. Gravorii îşi puneau întregul talent şi imaginaţia, împodobind hăr
ţile cu cartuşe artistice, cu stampe reprezentînd oraşe şi monumente, cu
numero�e figuri şi scene alegorice, precum şi simboluri heraldice. Ar
tistul, desigur la indicaţiile autorului, descoperă sensuri mai adînci,
devenind nu numai un observator ci chiar un comentator al epocii sale.
Hărţile, cu aspectul lor îngrij it, reprezentau din punct de vedere artistic
acea cale de mijloc între concreteţea naturii şi abstracţia pură19•
Dacă pentru lumea veche care îşi trăgea rădăcinile din cultura
greco-romană se mergea pe elemente în general cunoscute, lumea nouă,
plină - pentru europeni - de ciudăţenii a stîrnit artiştilor gustul
fabulosului şi al debordantei fantezii20•
De la cuplul autor-gravor, datorită dezvoltării producţiei de hărţi,
se va aj unge la funcţionarea pe lîngă şcolile cartografice a unor edituri
şi tipografii2 1 ; asistăm deci la o sensibilă diviziune a muncii şi în acest
domeniu. O persoană sau o echipă va întocmi măsurătorile şi desenul,
apoi va interveni gravorul (din păcate, de cele mai multe ori numele
artistului va rămîne necunoscut, alteori se va semna modest într-un colţ
al hărţii) apoi editorul sau tipograful.
•

•

•

In istoria cartografiei un loc important a fost ocupat de ţările ro
mâne. Intre primii autori de hărţi originale privind spaţiul carpato-du
năreano-pontic îi amintim pe umaniştii transilvăneni : Nicolae Olahus,
Georg Reichesdorf şi J ohannes Honterus. Ei ne dau date preţioase des
pre români, afirmînd unitatea de neam, origine, limbă şi obiceiuri ale
românilor din Ţara Românească, Moldova şi Transilvania22•
Ne vom opri în continuare la braşoveanul Johannes Honterus, uma
nist de talie europeană, care a avut o contribuţie prodigioasă şi în dome
niul cartografiei întocmind primele hărţi originale ale ţărilor române.
In anul 1530 vedea lumina tiparului lucrarea lui Honterus, intitu
lată Rudimenta Cosmographica, conţinind numeroase date despre români.
19

ANDREI CERNEA,

p. 29-30.

lJe

l a portulan la vederea turistieli,

Bucureşti, 1977,

20 Ibidem.

21 Pentru secolul al XVII-lea cea mai importantă lntreprindere de acest gen
devine cea a familiei Blaew din Amsterdam (C&rtogrl!lphia hungarica, studiul citat
p. 10).
22 Dacia va apărea şi In Evul Mediu in hărţile unor cartografi străini. Hărţile
o menţionau numai 1n amintirea trecutului glorios şi a faptulUi că provincia apar
ţinuse odinioară I mperiul roman. MARIN POPESCU-SPINENJ, Rom4nitl fn tsto'l'ia
cartografiei pînă la anul 1 600, I, Bucureşti, 1938, p. 20.
,
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Tot în acest volumaş apărea şi o hartă a lumii cuprinzînd şi cele două
Americi abia descoperite23.
Acelaşi Honterus este şi autorul primei hărţi originale a Transil
vaniei, întocmită între anii 1530 şi 1 532 pe baza cercetărilor personale,
fiind pentru prima dată cînd apar unităţile administrative, relieful,
apele, aşezările omeneşti:l1i. Se cunosc astfel şi preocupările pe linie geo
grafică ale lui Honterus, el fiind primul profesor ce preda această
materie în gimnaziul braşovean organizat de el.
·O altă hartă întocmită de marele umanist braşovean privea ţările
române, reunite generic sub numele de Dacia25, însemnînd o recunoaş
tere a ideii de unitate statală a ţărilor române. Astfel, poporul român se
1mperii : Habsburgi-c, · Otoman şi Ţarist, din nou în orbita cartografiei
şi în primul rind prin latinitatea limbii21l.
La sfîrşitul secolului al XVII-lea şi în secolul următor, ţările române
intră, graţie poziţiei lor strategice, aflată la confluenţa celor trei mari
imperii : Habsburgic, Otoman şi Ţarist, din nou în orbita cartografiei
europene. Cunoaşterea condiţiilor fizica-economice şi strategice ale pă
mîntului românesc devenea absolut necesară o dată cu transformarea
ţărilor române în teatru de operaţiuni militare27.
In rest, ţările române vor apărea o dată cu prezentarea ţinuturilor
meritul de a fi întocmit (la început pentru Transilvania, apoi pentru
Oltenia) hărţi pe baza unor min uţioase măsurători la faţa locului28•
In rest, ţările române vor apărea odată cu prezentarea ţinuturilor
bazinului dunărean ; hărţile, deşi vor înregistra unele îmbunătăţiri faţă
de secolele anterioare, se vor remarca şi acum mai mult prin aspectul
estetic, conţinutul rămînînd destul de schematic2!l.
Cartografia naţională, alături de geografie şi istorie va renaşte
o dat<} cu lucrările întocmite de Constantin Cantacuzino şi Dimitrie Can
temir:10.
In ceea ce priveşte modul de prezentare al hărţilor, în lipsa unui
"model", ne-am gîndit să le grupăm în ordine cronologică, bineînţeles
respectînd şi criteriul aceluiaşi autor sau al şcolii cartografice respective.
23 G'ERNOT NUSSBACH E R Viaţa şi op era lui Ho nterus, Bucureşti, 1981,
p. 34-35.
N MARIN POPESCU-SPINENI, România f n izvoare .. . , p. 123-124; MINERVA
NISTOR, Braşovul în izvoare cartografi ce şi ico nografice (sec. XV-XIX) in Cu
midaz:a, IX, Braşov, 1976, p. 8-!J.
25 JOHANNES HONTERUS, Rudimcnta Cosmogra phica, Coro ., a , 1541, p. 8687; acPeaşi hartă mai apare şi In ediţia db a:ml 1542 la p. 70-71 .
�r. MARIN POPESC U-SPINENI o p . cit., p. 1 H .
,
27 ANI\ TOŞA-TURDEANU, o p . cit ., p. 7-8.
:!S MARIN POPESCU-SPI NENI, op. cit., p. 181-190; MI NERVA NISTOR, op.
,

c i t . , p. 2 0 1 .
Z!l A
NA TOŞA-TURDE.-\ NU, o p . c it . , p . 7-B.
JO MARIN POPESCU-SPINENI, op. cit., p. 202-204.
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In aceeaşi ordine de idei am întocmit şi un model de fişă de cata
log, care să cuprindă următoarele rubrici : 1 . autorul; 2. titlul: pe care
l-am redat în limba originală ; 3. executantul (adică cel care a gravat
placa de aramă) ; deşi, de cele mai multe ori numele gravorului (artis
tului) lipseşte, totuşi îl regăsim în unele hărţi semnat pe unul din colţuri
cu apelativul "sculpsit" . De mai multe ori, numele gravorului ne-a folosit
în datarea documentelor cartografice ; 4. editorul : îl recunoştem după
formula : " ab lucem edita" (scoasă la lumină, adică editată n.a.) ; 5. tipa
graful/tipografia : pentru tipograf se foloseşte formula : "excudit " ; iar
pentru tipografie se foloseşte substantivul : " officina", de exemplu : "Offi
cina Homanniana " (adică tipografia lui Iohann Baptist Homann de la
Niirnberg - sec. XVIII, n.a.). Desigur, trebuie să avem în vedere faptul
că în sec. XVII-XVIII nu există o diferenţiere netă între editură şi tipo
grafie, acestea de multe ori funcţionînd împreună, 6. locul de apariţie :
în cazul în care acesta nu a fost menţionat în hartă l-am indicat noi în
paranteze drepte după localitatea unde cunoaştem că autorul respectiv
şi-a desfăşurat activitatea. Dacă nu am cunoscut nici acest lucru am
indicat doar ţara ; 7. da tarea: unele hărţi sînt datate; pe celelalte le-am
datat aproximativ , folosind următoarele criterii :
anii de activitate ai autorului, tipografiei sau gravorului ;
evenimente istorice pre7entate sau sugerate, căutînd să re
strîngem cit mai mult intervalul - ca exemplu concret,
dăm harta peninsulei Moreea, în scurta perioadă de recu
cerire veneţiană ; cartuşul hărţii reprezintă leul veneţian in
postură d e distrugător al turcilor. Desigur că am datat harta
în intervalul de protectorat veneţian, deci între anii 1 699-

1 709 ;
după stil ;
8. dimensiunile : în centimetri ; 9. materialul : după mai multe variante
încercate pentru ca să aj ungem la conciziunea de stil pe care ne-am
propus-o, am adoptat următoarele formule : planşă pe hîrtie (pentru o
hartă simplă), planşă colorată (cînd apar culori pe porţiuni sau în contur) şi
planşă pe suport textil (simplă sau colorată, după ca-:). Nu am mai menţionat
tehnica de lucru, deoarece pentru colecţia pe care o avem în studiu,
rămîne unitară. Toate hărţile sînt gravuri în aramă ; acest lucru se recu
noaşte uşor după şanţul din apropierea marginei hirtiei, rezultat din
trecerea planşei prin placa de aramă, iar culorile erau aplicate manual ;
1 0 . limba : in care este redactat titlul hărţii şi numeroasele notiţe expli
cative. Bineinteles că cea mai uzitată rămîne latina medievală, apoi ger
mana. franceza, engleza şi italiana : uneori textele sînt bilingve. Traduce
rea a trebuit să fie integrală, deoarece textul în limba germană, de exem-
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plu, conţine mai multe detalii, care ne puteau fi de folos în datare, decît
textul în limba latină. Pentru a riu îngreuna prezentarea nu am mai
menţionat întotdeauna limbile în care apar localităţile. Pentru ţările
române, de pildă, localităţile au de cele mai multe ori denumiri italieni
zate sau pentru Boemia, de exemplu, localităţile apar în limba germană.
In d escrierea hărţii dăm pentru cele mai importante oraşe sau provincii
şi denumirea actuală ; 1 1 . starea de conservare : avînd în vedere că este
o lucrare cu caracter muzeistic, nu alll putut trece peste acest criteriu,
d eosebit de important. Datorită condiţiilor de microclimat şi în general
de păstrare a bunurilor de patrimoniu din muzeul nostru, cele mai multe
in documentele cartografice se găsesc într-o stare de conservare normală ;
desigur că mai apar deteriorări inerente (patină nobilă, pliuri, fisuri,
pete) datorate vechimii ca şi condiţiilor de păstrare pînă în momentul
cînd au fost achiziţionate de colecţionari ; 1 2 . descrierea: credem că am
reuşit s-o realizăm cît mai concis. Am dat acele date care se referă la :
identificarea teritoriilor (provincii istorice car� nu ma i co
respund cu actualul teritoriu al statului re'3pectiv) ;
vecinii (o hartă cuprinzind un teritoriu m inuscul, de cîteva
zeci de km2, putea fi atit de amănunţită, încît cu mare
- greutate putea fi identificată, deci teritoriile vecine ne pu
teau fi de mare folos) ;
importanţa hărţii, relevînd orice mic amănunt prin care
un document cartografic poate diferi de unul obişnuit;
categoria de hartă (generală, militară, istorică, religioasă).
noi posedînd toate acec;te categorii ;
1 3 . decoraţii şi inscripţii: special am separat " r·est punct d e descriere.
pentru că notiţele expli cative, ca rtuşe1e, scen ele al e.g orif'e, etc. pe lînr-:ă
valoarea lor estetică sînt îndrumare preţioase, furnizîndu-ne date deose
bit de valoroase. Faţă de lucrările apărute pînă în prezent, am căutat să
descifrăm şi să redăm şi conţinutul scenelor alegorice; 1 4 . numărul de
inventar : 15. provenienţa : hărţile, aşa cum am mai a rătat, sînt donaţii
făcute Muzeului Ţării Bîrsei şi Mmeului "Astrei" de către Julius Teutsch
şi D.Z. Furnică. Cele provenite de la Teutsch poartă semnătura aC"ec;tuia
pe spatele planşei ; respectiv pe faţa documentului o mică ştampilă cu
inscripţia : "Colecţia de documente D.Z. Furnică " .
In concluzie. credem că acest model d e fişă propusă pentru catalo
gul prezentat, poate fi şi in continuare m od i ficat si perfecţi onat. Ceea ce
am urmărit noi acum este : de a da şi pentru ceilalţi colegi care se ocupă
de hărţi, un eventual instrument de lucru şi, în al doilea rînd, de a
cuprinde într-un minim de spaţiu un maxim de informaţie.
•
•

Deşi pentru secolul al XVI-lea, colecţia noastră nu posedă decît o
hartă, totuşi pe aceasta o putem considera pe lîngă cea mai veche şi
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cea mai valoroasă. Este vorba de harta Daciei, aparţinînd celebrului car
tograf Abraham Ortelius, apărută la Anvers în anul 1 595.
Treisprezece hărţi aparţin secolului al XVII-lea ; cele mai multe
aparţin lui Guilj elmus Blaew, care apare ca autor sau editor, şcolii
lui Blaew de la Amsterdam, urmaşilor cartografului olandez sau în ma
niera sa. Ca teritorii, acestea cuprind continente, cum este frumoasa hartă
a Asiei şi a regiunilor adiacente, sau provincii ale Ţărilor de Jos (Gronin
gen, Zuydhollandia, Galloflandra). Toate aceste hărţi poartă amprenta
stilului lui Blaew, cartograf de seamă al primei j umătăţi a secolului al
XVII-lea, fondator al celei mai importante întreprinderi cartografice din
Europa, caracterizîndu-se prin conciziune şi sobrietate. De multe ori, pe
aceste hărţi apar şi simbolurile heraldice ale diferitelor provincii.
Desigur că pentru evul mediu şi chiar epoca modernă, antichitatea
continuă să rămînă un etalon. De aceea întîlnim destule hărţi care repre
zentau lumea antică. In colecţia noastră se găsesc două asemenea hărţi,
una reprezentînd ţinuturile biblice, iar cealaltă expediţiile lui Alexandru
Macedon. Informaţia era inspirată după autorii antici sau părinţii bisericii,
iar ilustraţia înţesată cu figuri din Vechiul şi Noul Testament. Hărţi de
acest gen vom mai înregistra şi în secolul al XVIII-lea. Desigur că aceste
planşe erau folosite ca "material didactic" sau puteau fi anexate bibliilor
tipărite în diferite centre:l 1 •
De l a sfîrşitul secolului a l XVII-lea, mai precis din anul 1 699, înre
gistrăm două interesante hărţi realizate la Sibiu de cartograful i talian
Morando Visconti şi executate de gravorul Johann Predtschneider din
Nurnberg, care fac parte din Mappa de la Transilvania. Cartuşul acesteia
a fost săpat în aramă de aurarul braşovean Ştefan Wetzler:12•
Era perioada cînd Transilvania că�use sub dominaţia austriacă, fiind
considerată ca punct de sprij in pentru pătrunderea spre sud-est în
dauna stăpînirii turceşti ce-şi începuse declinurn. Numeroşi vor fi carto
grafii austrieci care vor întocmi hărţi ale Transilvaniei (mai tîrziu şi ale
Olteniei), bazate însă - şi în aceasta constă saltul calitativ - pe mă
surători exacte efectuate pe teren.
Ca o caracteristică a tuturor hărţilor realizate de şcoala cartografică
austriacă, amintim re::l.area amănunţită a vestigiilor istorice, mai ales a
urmelor lăsate de daci şi de romani.
31

Exemplificăm pr i a B i b l i a tipărită la Li.incburg in anul 1619 şi apărută in

ed itura fraţilor Joh a n :1 şi Heinrich Stern, care cupri:1de :J h ă rţ i ale !Prusa limului
şi ale locurilor sfinte (exempla r a flat in patri moniul MUZl'Ului judPţPan Braşov).
m<Jpd
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Braşovul în
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Cartuşul
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MIHAI L POPESCU, Cetăţi şi omşe ardelene la inceputul .� ccolului a l XVIII

imagini. . . , în ilustraţia nr. H .

lea, Bucureşti, 1928, p. 1 .
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Acest lucru devine lesne de înţeles din momenul în care cercetările
arheologice iau o mare amploare, notarea acestor elemente in hărţi,
devenind o preocupare neosebită34,
Spre deosebire de secolul precedent, veacul al XVIII-lea, se re
marcă printr-o explozie de hărţi şi atlase, ca şi printr�o diferenţiere
a lor, in f.uncţie de ·cerinţele epocii dar şi de progresele evidente înre
gistrate de cartografie. Hărţile existente în colecţia muzeului nostru, do
vedesc cu prisosinţă acest lucru. Din punctul de vedere al conţinutului,
informaţiei prezentate, am î ncercat să alcătuim o clasificare a hăl"ţilor,
cu rezerva că uneori d iferite aspecte se întrepătrund :
a) după teritoriu :
1). hărţi generale (cuprinzind un continent, un grup de ţări sau
o singură ţară) ;
2) hărţi regionale (cuprinzind o regiun-e, provincia istorică sau
o parte din aceasta) ;
3) planuri de oraşe;
b) .după conţinut :
1) de interes general ;
2) specializate (pentru o anumită categorie interesată) ;
3) militare ;
4) document (indicind cedările şi retrocedările teritoriale in urma
unor păei sau alianţe matrimoniale ; o stare de fapt existentă
la un moment dat ; informaţii cu caracter documentar pentru
noi, cei de astăzi).
In continuare vom prezenta categoriile de hărţi enunţate, inserind
şi bogata informaţie scriptică sau ilustrativă pe care ne-o oferă autorii
secolului al XVIII-lea.
1 . In prima categorie enunţată intră hărţile unor cartografi cunoscuţi cum
sint: HASSIUS (Asia), HERMANN MOLL (America de Sud), HOMANN
(America de Nord), TOBIAS MAYER (Germania) etc.
2. Hărţile regionale, sînt în general amătmnţite cuprinzînd o regiune
c;au numai o parte din aceasta. Un exemplu ·semnificativ in acest sens
ni-l oferă setul de hărţi reprezentind numai Boemia, fărimiţată in
numeroase unităţ� administrative.
3. Din a treia categorie posedăm un interesant plan al Varşoviei, însoţit
de faţadele principalelor palate şi biserici, care datează din anul 1 772.
Totodată avem de-a face şi cu o hartă-document, cunoscută fiind situaţia
dramatică prin care a trecut capitala Poloniei in timpul celui de-al doilea
3�

ANA TOŞA-TURDEANU,
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război mondial şi pentru a cărei reconstrucţie au fost folosite stampe şi
picturi, adică tot ceea ce putea oferi un cît de mic indiciu despre oraşul
de altădată. In ceea ce priveşte clasificarea după conţinut, ( 1 ) hărţile de
interes general prezintă "de toate", deci un fel de ghiduri turistice
cuprinzînd uneori diferite informaţii folositoare : ape, munţi, localităţi,
bogăţii ale solului şi subsolului (acec;tea din urmă, din motive lesne de
înţeles erau cuprinse şi în hărţile cu c aracter militar). (2) Hărţile spe
cializate, cuprindeau "locuri miraculoase", izvoare şi băi termale, pre
zentate într-o formă atrăgătoare, pentru a convinge diferite categorii
sociale în a efectua pelerinaj e sau a-şi căuta sănătatea. (3) Hărţile mili
tare cuprindeau teatrele de război. In secolul al XVIII-lea acest gen de
hartă era lucrată din abundenţă ; fiecare autor îşi asigura publicul că
harta lui este cea mai nouă, cea mai bogată în informaţii de ultimă oră.
De altfel nevoia unor hărţi de acest gen era resimţită ca o consecinţă
a permanentelor războaie ce au caracterizat secolul la care ne referim.
Erau prezentate acele zone fierbinţi din Silezia, Moravia, Boemia, unde
interesele Prusiei în plină ascensiune se loveau de bătrîna şi conserva
toarea monarhie habsburgică, care, temîndu-se de bine-instruitele armate
fredericiene, se va azvîrli cu violenţă spre răsărit, profitînd la rîndul ei
de veşnica rivalitate ruso-turcă. Din cauza transformării ţărilor Ba:dnului
dunărean într-un permanent teatru de război, teritoriul ţărilor române
va atrage de nenumărate ori atenţia unor cartografi celebri ca : Seutter,
O.tinger sau Homann. Cu toate că ştiinţa cartografiei va face mari pro
grese în secolul al XVIII-lea, totuşi hărţile dedicate Moldovei, Ţării Ro
mâneşti şi Transilvaniei nu se vor remarca prin exactitate, păstrîndu-se
obiceiul mai vechi de a copia documentele cartografice anterioare. Abia
o dată cu întemeierea cartografiei naţionale şi a intrării ei în circuitul
european, multe din asemenea greşeli vor fi eliminate. Pentru a da un
exemplu co!lcret, ne vom referi în continuare la străvechiul pămînt ro
mânesc al Dobrogei ; de cele mai multe ori, deşi Dobrogea era integrată
Imperiului Otoman, apărea în cadrul BulgarieP:;. Desigur că mai putem
înregistra şi alte greşeli (devierea poziţiei rîurilor, localităţilor sau chiar
disproporţionarea teritoriilor naţionale) dar noi ne-am propus în acest
studiu să nu abordăm problema din punct de vedere geografic.
(3) Hărţile militare erau deosebi t de amănunţite : apăreau nume
roase date despre bătăliile anterioare, unităţi şi garnizoane staţionate,
J5

cit.,

p. 206 ; C. GIU RESCU, Şti1·i despl'<'

rom â nească a Dobrogei în hărţi medievale şi moderne, MuzPul rPgional

MARIN POPESCU-SPINENJ, op.

populaţia

d e a rheologif' Dohrog<'a, p.

5i.

Es te de rl'marcat faptul d\ în Dobrogf'a apăreau chim·

in h ă rţ i l e cartogra filor men ţ i onaţi numeroasP localităţi şi for ti fi c <� ţ i i gdo-dacicc dar

şi multe de rezonanţă româ:1ească.
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stampe şi planuri ale unor fortăreţe deci tot ceea ce putea interesa pe
virtualul inamic.
Special am lăsat la urmă harta-document, deoarece fiecare din
aceste hărţi înglobează scriptic sau estetic (alegoric) o foarte preţioasă
şi diversă informaţie.
Pe lîngă informaţiile cu caracter istoric-documentar, militar, demo
grafic, e�onomic şi de ordin general pe care ni le dau hărţile, trebuie
amintită şi decoraţia, avînd încă un rol însemnat. Spre deosebire de se
colul anterior, cînd ilustraţia era sobră, concisă, acum ea se leagă de
fastuosul şi opulentul baroc. Dar şi ilustraţia îşi are partea ei informativă.
Pe lîngă personaj e îmbrăcate în costume de epocă, elemente florale şi
zoomorfe, panoplii cu arme, imagini ale unor oraşe, apare sub forma
unor scene alegorice specificitatea fiecărui ţinut. In acest sens, amintim
aici un foarte reuşit cartuş al hărţii insulei Corsica, în care abundă bo
găţiile mări i ; de asemenea în cartuşul planşei reprezentînd principatul
silezian Teschen (Cieszyn) apăreau ocupaţiile legate de bogăţiile pădurii
(vînătoarea şi lemnul) şi ale subsolului (mineritul).
Orientul se remarcă mai ales prin fabulozitate; în harta lui Hassius,
reprezentînd Asia (cartuşul, graţie tehnicii de imprimare îl întîlnim la
mai multe hărţi) - unui monarh oriental îi sint depuse la picioare ne
închipuite bogăţii de către supuşi îngenuncheaţi.
Lumea nouă este prezentată din punctul de vedere al ilustraţiei
prin ciudăţeniile ei : animale şi oameni neobişnuiţi ; paralel însă este pusă
in valoare abundenţa metalelor nobile care au aţîţat minţile şi au zgu
duit conştiinţele. Pe harta Americii de Sud apare muntele Potosi din
Peru, considerat drept cea mai mare mină de argint a lumii. După des
coperirea acestei bogăţii, producţia de argint a devenit de cinci ori mai
mare faţă de cea similară din Europa:l6, aj ungîndu-se pînă acolo incit
argintul să dea naştere la noi expresii : "să fii bogat ca Potosi ! " - suna
o astfel de fericită urare11.
Bogăţiile naturale sînt puse în evidenţă şi în prezentarea insulelor
Barbados, .Jamaica, St. Kitts, făcînd parte din arhipelagul Antilelor.
Autorii ne dau numeroase detalii despre plantaţiile de : bumbac, cacao,
indigo, trestie de zahăr dar şi despre posibilităţile de exploatare ale ·
ace3tora. Asemenea unui vechi portulan apar aici şi pericolele inerente
navigaţiei (recifuri, bancuri de nisip etc.) Mai primim din Lumea nouă
şi informaţii de ordin demografic - colonizări, deci apariţia unor loca:l6 ANDREI OŢETEA, Renaşterea, Bucureşti, 1964, p. 132 (astfel, în ti mp ce
proclu�ţia europeană se nwnţinca în jurul a 60.000 kg de argint, după descoperirea
muatclui Potosi, in anul 1545, producţia americană ajunge intre anii 1545 şi 1560
la cifra de 3 1 1 .000 kg anual).

37 S.

GOLDENBERG, S. BELU, op. cit., p. 96.
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lităţi noi, dar şi aSjpecte uneori tragic-e. Despr-e America de Nord, -car
tograful german Iohann Baptist Homann, referindu-se la diferitele triburi
de indieni, remarcă faptul că unele fuseseră decimate sau exterminate.
De o deosebită subtilitate (voită sau întîmplătoare) ni s-a părut o
scenă a aceleiaşi hărţi, reprezentînd convertirea la creştinism a unui "săl
batic" indian. In spatele călugărului se profila silueta soldatului. . .
Alte scene aleg-orice erau legate de eliberarea popoarelor ; eliberare
oondiţionată de cele mai multe ori de puterea învingătoare. In acest fel
apar hărţile austriece sau cele legate de teatrele de război din sud-estul
Europei.
Hărţi-document pot fi considerate şi cele care în amănunţitele re
gistre explicative ne dau date preţioase despre familiile nobiliare şi di
nastiile europene, cedări şi retrocedări de teritorii în urma unei păei sau
alteia, deci situaţii existente la un moment dat. Prin aceste amănunte se
remarcă harta geografului englez de origine germană Hermann Moll care
ne furnizează date preţioase referitoare la posesiunile coroanei engleze
(dinastia de Hanovra) din nordul Germaniei. Moll înscrie în harta sa şi
numeroase blazoane şi steme, care ne introduc în sfera heraldicii, des
uzitată şi in secolul al XVIII-lea. In contextul stării de fapt se înscrie
şi harta cartografului şi editorului francez Nolin (care ţine neapărat să-şi
informeze publicul numai cu lucruri exacte şi cît mai noi) care sub pre
textul prezentării

teatrului de război din nordul Italiei se referă pe

la tdif•eritele familii nobiliare,

larg

la împărţiri şi reîmpărţiri de teritorii

pe

cale paşnică (matrimonială) sau războinică, dînd şi un istoric amănunţit
al acestora.
Atît

în

cazul

Italiei, dar mai ales în cel al Germaniei iese cu

pregnanţă la iveală fărîmiţarea

excesivă a acestor ţări. In Germania

exista o formidabilă încrengătură de comitate, ducate şi arhiepiscopate,
în număr de

aproape 300, destul

de greu de diferenţiat chiar şi în do

cumentele cartografice.
Cu toate adaosurile şi lipsurile inerente, hărţile existente în colecţia

Muzeului j udeţean Braşov, pe care am încercat să le prezentăm, rămîn
martore fidele ale vremurilor în care au fost create, fiind atît din

punct

de vedere d ocumentar cît şi estetic, adevărate bijuterii.
SECOLUL AL XVI-LEA
1
1/ 1 .

Abraham Ortelius ; 2. DACIARUM, MOESIARU M : QUE, VETUS DES
C R I PTIO. 6. [Amsterdam] ; 7. 1595; 8. :18 x 40 ; 9. planşă colorată ; 10. latină ; I l . pa
t i :l ă nobilă, mici fragme:1te lipsă ; 12. reprezintă harta Dacid � i Moesiei antice, cu
numeroase actualizări. Realizată amănu n ţ i t : apar numeroase aşezăl"i dacice, cl i ntt·(�
care u:1ele şi cu denum irea antică (Petroclava, Comidava, Argidava, Zi ridava, Apu
lum 1 Alba I u l i a , Zarmi zogethuza 1 U lpi a Traiana etc.). Apar princi palclP ape : I ster,
Danub i u s 1 Dunărea, Aluta 1 Olt, Marisus 1 Murcş, ciP aseme:wa şi munţii Car
paţi 1 Carpates. Abundă textele i>xplicative, unek i:ls p i rate din autori antici, altele
avind la bază versuri ale poetului Ovidiu. De <'Xemplu despre r i u l Sargeţia, se spune
că acolo "regele Decebal şi-a ingropat teT.aUr\11". Dacia se inveci na cu: Sarmaţii la
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nord, Roxolanii la est, Moesia la sud şi Carpodacii la vest. 13. cartuş în colţul din
stînga jos, cuprinzind titlul, înconj u1·at de elemente decorative renascentiste ; vinietă
pe l atu ra el� jos, alcătuită d i n e lemente decorative a semănătoare, avind in mijloc
versuri ai� poetului Ovidiu: "Prat•fuit h i 5 Greci ne locis modo Flaccus, et isso
1
RiJYcl ferox Istria sub duce tuta fui.t. 1 Hic tenuit Mysa5 gentes in pace fidel i : 1
1
H ic arcu fisos terruit ense Getas" / Ovid . 4. de Ponto, Elg. 9 . Vinietă asemăni!.toare
in colţul din dreapta sus, cuprinzînd dedi'ca\ia lui Abraham Ortelius către Johanne!;
Georg de Werdenstei n ; 14. 17.558 ; 15. colecţia D.Z. Furnică.
SECOLUL AL XVII-LEA

1
1/ 1 . [Guiljclmus Blacwl ; 2. INDIA quac ORIENTALIS d icitur et INSULAE
ADIACENTES; 6. [Amsterdam] ; 7. începutul sec. XVII ; 8. 45 x 58,5 ; 9. planşă din
lili'tic- ; 10. l at i nă ; l i . patină nobilă, mici pete galbene pe margi n i ; 1 2. reprezintă In
dia, identificată de autor cll fusuşi Orientul şi împărţit in teritoriul dintre Indus şi
Gangc, precum şi in cel din afara Gangelui ; mărginită la N de Persia (Pakistanul
şi Afganistanul), la E de China ; la S şi S-E apar insulele Iawa, Borneo Şi Arhipe
lagul Fi l ipin e lor; "Marea Indică" şi "Oceanul Chinez" sînt brăzdate de linii care
se întrdaie şi de corăbii cu pînze. Realizarea este simplă şi sobră specifică autorului ;
13. cartuşul, sus la mijloc, încadrat de două personaje îmbrăcate în costume orien
tale, cuprinde titlul ; dedicaţia, în colţul din stinga jos, sub forma unui valtrap
are la stinga un pt>rsonaj feminin cu cască şi scut şi în d reapta un bărbat în ar
mură ; deasupra un blazon şi este adresată de Blaew lui Laurenţiu Real, guverna
torul I n d iei. Pe întreaga margine de jos apar putti, mînuind busola sau aparate de
măsurat globul pămîntesc; 14. 253H/17.235 ; 15. colecţia Julius Tcutsch.
2

L-,.1. [ GuiljP1mus BlaewJ.; 2. ZEELANDIA Comitatus; 6. [Amsterdam] ; 7. începu
tul sec. XVI I � 8. 46 x 50,�; 9. plaJilşă. pe hîrtie; 10. latină, olandeză; 1 1. patină nobltă,
pliuri pe mij loc, mici fisuri pe margin i ; 12. reprezintă comitatul Zeelanda, măr
ginit la N-E şi. E cu Olanda şi &abant. iar la S (!U. Flandra (fiind inclus ş i estuarul
fluvi u lui Schei.da (E!caut)). Sînt indicate rîurile, canalele şi localităţile in stilul concis
al autorului. 13. cartuşul, în colţul din stinga sus, cuprinde titlul şi are forma unei
eşarfe, fiind susţinut de trei putti înarrpaţt; jos in mijloc, două personaje asemă-
nătoare susţin stema comitatului Zeelanda; dedicaţia, in collţul din dreapta jos,
are forma unui soclu, fiind adresată de Blaew lui D. Simon. Deasupra se găseşte
un blazon, iar in stînga şi în dreapta apar două personaje alegorice. 14. 237H/17.248;
15. colecţia Julius Teutsch.
3

1. Mart i n Doue; 2. GALLOFLANDRIA, in qua CASTE LLA NIAE LILANA
DUACENA, et ORCHIESIA, cum dependentibus; nec non TORNACUM et TORNA
CENSIUM. 4. GuHjelmus Blaew ; 6. Amsterdam; 7. începutul sec. XVJI ; 8. 38 x 49;
!IJ. l<�tină, francezA; 10. planşă pe hirtie; 11. patină mobilă, mici fisuri pe m argini ;
12. reprezintă provi ncia Galloflandra, situată in sudul Flandrei i storice (intre Franţa
!i'ii &>lgia de a5tăzi)·. Manrera de realizare f'ste sim plă, în stilul hărţilor lui Bl aew.
Dintre oraşe, realizate sub forma unor mici stampe, se rPmarcă : Lille, 1'ournay,
Courtray, plasate însă destul de inexact. Tournay, spre exempl-u apare cu mult
mai la sud decit Lille. 13. Cartu�ul, sus în mijloc, are forma unei eşarfe cu ciucuri,
cuprinzînd titlul şi autorul ; în rest se remarcă blazoanele d i feritelor regiuni, apărîna
sub formă de arbori ; 14. 221 H/17.425 ; 15. c olecţie Ju!ius Teutsch.

1/

1 Graecinus, în aceste locuri a fost comandant de curînd Flaccus (şi sub
conducerea lui sălbaticul ţărm al Istrului s-a aflat in siguranţă). El a menţinut
popll'laţiile din Mis-ia intr-o pace care a fost respectată. Cn sabia a Ingrozit pe
geţil încrezător! in arcul lor. Izvoare· privind istoria României, vol. I , Bucureşti,
1964, p. 333; numărul hărţilor corespunde ilustraţiilor.
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V I. N. Ten-Have după Ioannem Blaew (Sch. Zwol. ajutor = conrector) ; �.
TRANSISLANJA Provincia: vulgo OVER - YSSEL ; 3. Geraerd Coeck; 6. [Amster
dam] ; 7. a doua jumătate a sec. XVI I ; 8. 44 x 54; 9. latină, olandeză ; 10. planşă pe
hîrtie; 1 1. patină nobilă, mici fisul"i pe margini; 12. reprezintă provincia Transisala
aia (Over - Yssel, Overijssel), situată în partea centrală a Olandei, mărginită cu
Drentia, Frisia şi Marea Nordului. Realizarea este simplă in stilul şcolii lui Blaew.
Se remarcă reţeaua de canale şi numeroasele ptlcuri de copaci reprezentind pădu
rile. J :l. cartuşul, în colţul din dreapta sus, sub forma unei eşarfe, avind deasupra
stema provinciei, cuprinde titlul şi autorul ; eşarfă, in colţul din stinga jos, repre
zentînd scări le miliare şi încadrată de două personaje îmbrăcate in costume de
epocă. 14. 222H/l7.423 ; 15. co!ccţia Julius Teutsch.
V 1.Michael Florentius a Langren ; 2. Prima pars BRABANTIAE cuius caput
LOVANJUM; 4. Guiljelmus Blaew; 6. [Amsterdam] ; 7. prima jumătate a sec. XVI I ;
8 . 46x58 ; 9 . planşă pe hrtie; 10. latină, flamandă; 1 1 . patină nobilă, marginile de
tPriorate; 12. reprPzintă partPa de c>st a Brabantului, mai precis rc>giunea Lovaniu�
(Louvain, Leuven) ; modul de realizare este simplu, fără detalii importante ; ca ve
cini apar l a N teritoriului Bruxellului iar la E, teritoriul Antwerp (Anver·s). 13.
harta se remarcă in schimb prin bogate decoraţii şi simboluri heraldice ; cartuşul,
in colţul din dreapta jos, inconjurat de stemele diferitelor regiuni, are în pe�rtea
drPaptă un ingPr cinti:1d la liră; in colţul din stînga jos, pe Ungă diferitelt> sdri
miliare apar două personaje in costume de epocă intocmind o hartă; 14. 212H/l7.4 15 ;
15. colecţia .Tulius Teutsch.
6

V 1. Michael Fior: [entius] a Langren ; 2. MELCHINIA Dominium et AERSCHOT
Ducatus ; 6. [Amsterdam] ; 7. prima jumătate a SPC. XVI I ; 8. 41 x 51,5 ; 9. planşă pP
hirtie; 10. latină, flamandă; 11. patină nobilă, colţurile deteriorate; 12. reprezi:ltă
provincia Melchinia (Mecheln, Malines), situată In jumătatea estică a Belgiei şi
mărginită cu teritoriile: Anvers (Anverpia), Bruxelles şi Lovanien (Leuven, Louvain),
pr�ecum şi ducatul Aerschot, situat in estul provinciei Melchinia. Realizarea - in
stilul lui Blaew. Oraşele apar sub formă de planuri (Mecheln, Aer-schot etc.). 13.
Cartuşul, in colţul din dreapta sus, avind deasupra stemele celor două provincii ţi
nute de un putti, iar in stînga şi in dreapta două personaje alegorice reprezentind :
dreptatea, înţelepciunea şi lumina ; 14. 225H/17.426 ; 15. colecţ ia Julius Teutsch.

7

v 1. Bartoldus Wicheringe; 2. GRONJNGA DOMINIUM; 4. Guiljelmus Blaew ;
6. Amsterdam; 7. prima jumătate a sec. XVI I ; 8. 46 x 57; 9. planşă pe hîrtie; 10.
latină, olandeză; 11. patină nobilă, pete pe margini ; 12. reprezintă provincia Gro
ninga (Groningen,) situată in nordul Olandei, la vărsarea fluviului Amasus (Ems) î n
Marea Nordului. Realizarea - simplă, in stilul lui Blaew. Bine s e observă reţeaua
de canale din nordul provinciei. Dintre oraşe se remarcă Gronningen, capitala pro
vinciei. 13. cartuşul, in colţul din dreapta sus, avind deasupra stema provinciei; in
cadrat de două personaje (in stinga - u n soldat roman şi in dreapta - un personaj
feminin simbolizind justiţia). Vinietă, in colţul din stinga jos, cuprinzind scările
miliare, numele celui care a tipărit harta (Blaew) şi o scenă cu subiect agricol.
14. 238H/l7.247; 15. colecţia Julius Teutsch.
8
v 2.

ZUYDHOLLANDI A ; 4. Guiljelmus Blaew; 6. Amsterdam; 7. prima jumă
tate a sec. XVI I ; 8. 38 x 48 ; 9. planşă pe hîrtie; 10. latină, olandeză; 1 1 . patină no
bilă; 12. reprezintă teritoriul din sudul Olandei2, aflat Intre rîurile Leck şi Merve,
2 Teritoriul făcea parte in evul mediu din statul Holland. Vezi : MARCEL
D. POPA, HORIA C. MATEI, Mtc/1 enciclopedte de istorte universată, Bucureşti,
1983, p. 577.

HARŢI DIN

SEC.

16-18 LA BRAŞOV

367

avînd ca oraşe mai importante Dordrecht şi Gorkum. Realizarea - în stilul hărţilor
lui Blaew. 13. cartuşul, In colţul din dreapta sus, de formă ovală, inconjurat ciP
volute ; 14. 219H/17.42 1 ; 15. c olecţ ia .Julius Teutsch.
9
1 . Cornclius Pynacker; 2. DRENTIA COMITATUS; 6. [Olanda] ? ; 7. sec. XVI I ;
8 . 38 x 52; 9 . planşă p e hîrtie ; 10. latină, olandt>ză; 11. patină nobilă, marginile uşor
fisurate; 12. rPprezintă comitatul Drentia, mărginit la N cu Groninga, la V cu
Frizia, iar la S cu Zeelanda. Realizarea - simplă în stilul şcol ii lui Blaew. BinP
redate - intinderile diferitelor ape şi canale. Oraşele apar sub formă de rozete,
rPmarcîndu-se Hardenbergul la sud. 13. cartuşul, în colţul din stînga sus, Inconjurat
de simboluri heraldice şi de doi V'inători ; scenă pastorală - In colţul din stînga
jos. Din loc In loc apar simboluri heraldice. 14. 213H/17.414 ; 15. colecţia Julius
Teutsch.

10

2. T ,and Ta fel darinnen die Gegend des Paradiis das Land Canaan und andre
von den Patl'ichen bewohnte ande, nach anweisung h. [eilige] Schrift zu dPr selbPr
nwhrerit verstand aus unterschiedlichen Autheren zusammen getragert. 6. [Germa
nia] ; 7. sec. XVI I ; 8. 27,5 x 4 5 ; 9. planşă pe hîrtie ; 10. latină, germană ; 1 1 . patină
nobilă, marginile fisurate; 12. reprezintă ţinuturile biblice. (ţinuturile părţii de est
a Mării Medite1·ane, din Asia Mică pînă la Persia, Siria şi Egipt); pe hartă apar nu
ml'roase texte explicativP sau citatP din Vechiul Testament; de exemplu la repre
zentarea muntelui Ararat se precizează (;ă "acolo s-a odihnit Noe cu corabia sa".
Interesantă este reprezentarea oraşelor vestite din antichitate, ca : Memiis cu pi
I'amidele �i templele sale sau Babilonul cu celebrul turn Babel. 13. cartuşul, sub
formă de eşarfă deasupra, avîndu-1 pe Adam în stinga şi pe Eva ademeriită de
şarpe, in dreapta. Paradisul, aidoma vechilor mapamonduri este localizat în dreapta
fluviului Tigru ; 14. 2-HH/17.244; 15. coleCţia Julius Teutsch.

11
1 . [Giovani Morando Visconti] ; 2 . [Hartă a Dunării d e la Petrovaradin pînă la
vărsarea TimoculuiP (n.n. ) ; 3. Johann Conrad Predtschneider din Nurnberg; 6; S i 
biu; 7. 1699; 8. 71 x 47 ; 9. planşă colorată ; 10. italiană; 1 1 . bună ; 12 . hartă . militară
avind ca axă verticală Dunărea de la Petervaradino (Petrovaradin) şi pînă la văr
sarea Timocului în marele fluviu. Cuprinde in sud părţi ·din Serbia şi Bulgaria
(pînă la Tîrnovo) iar In nord, parţial Banatul şi Oltenia, pînă la Craiova. ·Repre
zentarea este extrem de detaliată în ceea ce priveşte relieful, trecătorile şi 'hidra
grafia, inclusiv podurile ridicate cu prilejul diferitelor campanii militare purtate
de austrieci impotriva turcilor. Amănunţit sint prezentate şi diferitel e . localităţi ;
dintre cele româneşti amintim: Baia di Arami (Baia de Aramă), Krailova (Craiova),
Strahay (Strehaia), Severinum (Turnu Severin). Cu o consideraţie remarcabilă sînt
reproduse şi vestigiile romane. Despre Porţile de Fie1·, autorul explică:
"Citta
antica, Porta ferrea", iar In dreptul Severinului se găseşte inscripţia : "vestigio
ponti Traiani" ; sînt notate de asemenea mai multe castre romane I'Uinate aflate in
imediata vecinătate a Dunării. 13. registrul cu explicaţii plasat b colţul din dreapta
jos, cuprinde date, aliniamente şi garnizoane staţionatc>, podud peste Dunăre şi po
ziţiile armatelor austriece în diferitele campanii, precum şi numele gravorului ; 14.
17.559; 15. colecţia Juli us Teut sc h.
.

3 Harta face parte din Mappa de la Transilvania, întocmită de Giovani Mo
rando Visconti pe baza realităţilor istorice-geografice ale vremii (este vorba de
pacea de la Carlovitz din anul 1699) şi este dedicată împăratului ' Iosif 1 ; hărţile
au fost gravate la Sibiu de către Johann Conrad Predtschneider din Nurnberg.
Cartuşul foii de titlu a fost realizat de asemenea in aramă. de aurarul braşovean
Ştefan Welzer. Vezi : GUSTAV TREIBER, Die Stadtplan als Urkunde, în Mitteil
ungen, nr. 1-4, 1944, p. 2. MINERVA NISTOR, Braşovul in izvoare . cartografice
şi iconografice, extras din Cumidava, IX, Braşov, 1976, p. 8-9, şi ilustraţiile nr.
13 şi 14.

M. BADU

12
1 . [ G i ov ani Mor an do V iscon til ; 2. [Hartă a Transilvaniei.]4 (n.n.); 3. [Johann
Con ra d Predtschneider din Niirnberg); 6. [Sibiu] ; 7. [ 1699] ; 8. 71 x 47 ; 9. · planşă
c o l orată ; 10. italiană ; 1 1 . bună; 1 2. hartă. cu caracter militar reprezentînd Transil
vania (autorul inversează punctele cardinale, astfel că Moldova apare la N-V, Ţa
ra Românească l a N-E, iar Localităţile Transilvaniei apar şi ele inversate; de
exemplu Braşovul apare cu mult mai la n ord decît Bistriţa). Cu toată această gre
şală, harta este deosebit de detaliată in ceea ce priveşte relieful (fiind puse in
valaare trecătorile spre Ţara Românească şi Moldova) , hidrografia (cele mai im
portante fiind H oldt 1 Oltul şi Marus 1 Mureşul) şi localităţile: Alba Iulia, Milen
bach 1 Sebeş., Bistr izz l Bistriţa, Fogaraş 1 Făgăraş şi Cronstadt 1 Braşov . Zăr
neştiul apare insemnat pentru bătălia de la 1690; intre Zărneş.ti şi Rîşnov (consem
nat ca cetate) apare ca staţionSnd şi o garnizoană austriacă. La fel ca şi in harta
anterioară, autorul a notat cu grijă toate urmele romane. La fel de amănunţit sint
redate şi părţile care apar din Moldova, Ţara Românească şi Olten i a ; H. 17.560 ; 15.

colecţia Julius Teutsch.

13

1. dl.lp'".l Ioan I a nsson ium ; 2. NOVA TOTIUS LIVONIAE accurata Descriptio;
6. [Olanda]?; 7. sfîrşitul sec. XVI I ; 8. 39x48; 9. planşă pe hir tie ; 10. latină; 1 1 .
patină nobilă, fisuri pe margin i ; 1 2. reprezintă L ivo n i a, ceea c e i n evnl mediu in
semna teritoriile Letoniei şi Estoniei. La sud apare o parte din Kurl a nd a şi Li
tua nia . Realizarea este simplă; pădurtle apar sub forma unor pilcuri de foioase, iar
apele �ub formă d e linii simple sau paralele. Oraşele (cel mai important Riga) sî nt
desenate sub formă de turnuri. 13. Cartuşul, în colţul din stî:lga jos, are formă
nva l·ă fi lnd mărginit de valute, aripi şi fructe. Marea Baltică este brăzdată de corăbi i
eu

pinze; 14. 257H/17.228; 15. colecţia Julius Teutsch.
14
2.

TA BU LA EXPEDITIONIS ALEXANDRI M. MACEDONIS in quq DITIONES
omnes Pjus jugum subire coactae, ITINERA quoq:J(!, justa seriem locorum que ipse
cum cxercitu adiit, maxi mam partem ex ARRIANO concinnata exh i bP ntu r. 3.
Michael Ka111S fer� 6. Augsburg; 7. sftrşitul sec. XVII, i nceputul sec. XVIII?; 8. 2 1 x35 ;
9. plan� pe hirtie; 10. latină ; 1 1 . patină nobi.lă, pliuri ; 12. reprezintă aşa cu111
apare şi in titlu expediţiile lui Alexandru Maccd on "d ru m uri le şi o serie de locuri
pe unde a ajuns acesta cu armata", autorul (?) inspirindu-se d in scrierile lui
Arriann s Pe hartă apa re şi o mare parte a Daciei sub numele greşit de SCYTHIA,
J.ocuită insă de geţi. Pe Dunăre (Is.tros), apare in locul ramificaţi-ei b raţ elor sale
Opp idu Getarum; la vărsarea Dunării in ma re apare insu}a Peuce (amintită şi de
alţi autori antici cum sint Strabon şi Ftolemeu5) aflată in dreptul braţulUi Sf.
GbearjJhe, precum şi localitatea Istriosia (Histria). Jn sudul Dunări i , in dreapta
locului de varsare a Oltului apar şi Triballi, populaţie care dorea să se răscoale ;
de aceea regele macedon.ean organizeazA o incursiune Impotriva lor în anul 335
t.e.n., precum şi tmpotriva. aliaţilor acestora
geţ i i6 14. 17.237; · 15. colecţia Julius
.

Teutsch.

-

.

15

1 . Gerardus şi Leonardus Valk; 2. GRECIAE et ARCHIPELAGO, divisus in
s ingnlarea Regiones : MACEDONIAE, ALBANIAE, EPIRI, THESSALIAE, ACHAIAE,
et MOREAE; quibus ac cedunt Insulae CANDIA, CORCYRA, CEPHALONIA, ZA
CYNTHO, STALIMINE, METELINO, CHIUS etc. 6. Germania ? ; Olanda (Amster
dam) ? ; 'l. sfîr şitul sec. XVII - inceputul sec. XVIII ? ; a. 6 1 ,5 x 53 ; 9. planşă colorată ;
10. latină ; 11. patină nobilă. un mic fragment lipsă; 12. reprezintă Grecia conti
lil.CntaJă. şi insulară ; contururile sint haşurate şi uşor colorate. 13. cartu.,ul, dea4

pa 11.

Harta face

s. MARIN

parte de asemenea

6 Jbtdem.

v ez i

pazi

POPESCU-SPINENl, Romdnw l11 izvoare geografice şi cartogra

ftce, Bucureşti 1978,
,

din Mappa l!le la Transilvania;

p. 29.
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supra ; în stînga sus - registrul semnelor convenţionale, cuprinzind : oraşe celebre
(Atena), fortificaţii, episcopate şi arhiepiscopate. Este o hartă amănunţită care pune
accent pe localităţi; 14. 205H/17.345; 15. colecţia Julius Teutsch.
16
1. Gerardus Valk (completată de el) ; 2. TREVERENSIS REGIO ARCHIE
PISCOPATUS QUE titulo Quae per suas divisa PRAEFECTURAS COMITATUM
MANDERSCHEIT; 4. Gerardus Valk; 6. Germania?; Olanda? ; Amsterdam ? ; 7. sfîrşi
tul secolului XVII inceputul sec. XVI II ? ; 8. 51x69; 9. planşă colorată ; 10. la
tină; 11. patină nobilă, pete cafenii ; 12. reprezintă comitatul Treverens 1 Triere,
căruia i se mai adaugă şi comitatul Manderscheit, aflate in partea de vest a Ger
maniei, la confluenţa Rinului cu Mosella. Cele mai importante oraşe sint: Triere,
Coblenz şi Mainz. 13. cartuşul, in colţul din dreapta jos, are forma unui izvor; dea
supra, un peisaj alpin ; H. 220H/17.422; 15. colecţia Julius Teutsch.

SECOLUL AL XVIII-LEA
1

2 FELOPONNESUS hodie MOREA; 4. Nicolaus Visscher ; 6. Amsterdam ; 7.
în intervalul 1699-1714; 8. 48 x 58 ; 9. planşă pe hîrtie ; 10. latină, italian[!, greacă ;
11. patină nobilă, fisuri pe margini; 12. reprezintă peninsula Morea î:1 perioada dP
protectorat veneţian, împărţită în provincii (Clarenţia, Arcaclia etc.). Bi:w repre
zentate sînt diferitele golfuri (Lepanto, Arcadia, Napoli). 13. cartuşul, în colţul d i n
stinga jos, este inconjurat d e o foarte sugestivă scenă alegorică, n�p1·ezentînd elibe
rarea armată şi spirituală a acestei provincii greceşti de sub jugul turcesc, fiin�lcă
leul, inarmat cu o spadă şi o carte distruge pe soldaţii turci. Dar avLld în vedere
perioada în care se desfăşoară evenimentele, desigur că această eliberare este o
trecere de la iataganul turcesc la spada veneţiană; 14. 236H/ 17.249 ; 15. colecţia
Julius Teutsch.

2

1. Johann Stetter ; 2. NASSOVIA PRINCIPATUS. Cum omnibus ei pertinenti
bus Comitatibus Dominiis ac Praefecturis ut et confiniis intra Lachnum, Rhenum
et Moenum Flumina. 4. văduva lui Nicolaus Visscher ; 6. Amsterdam ; 7. după 17 09 ;
8. 50,5 x 57; 9. planşă colorată pe suport textil ; 10. latină, germană; 1 1 . deteriorată ;
12. reprezintă comitatul Nassovia (Nassau, aflat ln partea de vest a Germaniei) ; in
vest se remarcă Rinul ; oraşe mai importante Coblenz şi Darmstatt; detaliată este
lista explicaţiilor, cuprinzind oraşele, fortificaţiile, fortificaţiile distruse, bogăţiile
naturale, precum şi locurile de exploatare ale acestora (sare şi fier) şi locurile
de producere a vinurilor. 13. cartuşul, ln colţul din stinga sus, inconjurat de putti
inaripaţi şi simboluri heraldice ; registrul explicaţiilor, in colţul din dreapta jos, in
cadrat de ciorchini de struguri; in stinga apare un inger inarmat cu o suliţă şi
o spadă; 14. 235H/17.429; 15. colecţia Juliys Teutsch.

3
1. Johann Baptist Homann; 2. DANUBII FLUMINIS (ă fontibus prope DO
NESCHINGAM USQUE POSONIUM urbem designati). PARS SUPERIOR, in qua,
SUEVIA, BAVARIA, AUSTRIA, STIRIA, CARINTHIA, CARNIOLA, TYROLIS et
HELVETIA, cum magna parte ITALIAE; 6. Ntlrnberg; 7. primul sfert al sec. XVI I I ;
8. 48 x 55,5; 9 . planşă colorată; 1 0 . latină; 11. patină nobilă, marginile fisurate; 12.
reprezintă Dunărea şi ţinuturile adiacente, de la izvoarele acesteia (Donauquelle,
Donaueschlngen, n.n� plnă la Viena şi Presburg (Bratislava). Harta cuprinde de
asemenea şi părţi din : Germania, Elveţia, Austria, jumătatea de nord a Italiei, Bo
emia, Moravia şi Ungaria. 13. deasupra tiUul Intr-o bandă de culoare zmeurie; 14.
17.564; 15. colecţia D.Z. Furntcll.
24

-
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1. Iohann Baptist Homann; 2. DANUBII FLUMINIS ab urbe LENTIA usque
et ultra BYDENAM urbem cum influeatibus fluviis delineati PARS MEDIA, in
qua HUNGARIA, SCLAVONIA, BOSNIA, DALMATIA, et SERVIA cum vicinis aliis
Regionibus; 6. Nilrnberg ; 7. primul sfert al sec. XVI I I ; 8. 46,5 x 54,5; 9. planşă colo
rată ; 10. latină; 11. patină nobilă, marginile deteriorate ; 1 2. reprezintă o parte din
ţările dunărene (din Austria pînă la vest de Vidin), importantă fiind prin reprezen
tarea ţărilor române; Transilvania apare împărţită administrativ in comitate, dar
şi in ţări. Localităţile au de cele mai multe ori o dublă denumire, de exemplu:
Hermannstadt 1 Zeben (Sibiu) ; alături de populaţia românească, apar şi saşii şi
secuii pe teritoriile locuite de aceştia. Apare şi o mică parte din Moldova, greşit
aşezată pe Olt; Ţara Românească apare ca făcînd parte din Sangiacaius Bydiensls
(localizat pe ambele maluri ale Dunării). Dintre localităţi consemnăm : Kraiova, Ka
rakal, Tergosiil? Reprezentarea, cel puţin a ţărilor române este fantezistă, spre
deosebire de alte hărţi contemporane; 14. 17.563 ; 15. colecţia D. Z. Furntcd.
5
1. Iohann Baptist Homann ; 2. DANUBI I S FLUMINIS (hic ab urbe BEL
GRADO, per Mare Nigrum usque CONSTANTINOPOLIM defluentis exhibiti PARS
INFIMA, in qua TRANSYLVANJA, WALACHIA, BULGARIA, SERVIA, ROMANIA,
et BESSARABIA, cum vicinis REGIONIBUS ostenduutur ; 6. NUrnberg; 7. primul
sfert al sec. XVI I I ; 8. 49x5B; 10. planşă colorată acelaşi atlas cu planşa prece

dentă); 11. latină; 9. patină nobilă, marginile deteriorate; 12. reprezintă in conU
nuare Dunărea şi ţările prin care aceasta trece pînă la vărsarea ei in Marea Neagră,
dar incorect prezentate. Transilvania este de asemenea împărţită in comltate şi ţări,
iar Moldova şi Ţara Românească, deşi apar sub aceeaşi pată de culoare, sint dis
proporţionate, autorul nefiind nici de această dată la curent cu realităţile istorica
geografice; 14. 17.565; 15. colecţia D. Z. Furnicd.

6
1. Iohann Baptist Homan n ; 2. ELECTORATUS MOGUNTINUS ut et PALA
TIN : I NFER. HASSIAE et Fluminis Moeni aliqua pars exhibens simul. OCCID:
Circ: Franconiae partes nimiru infimam part. Episc. Wtirz : Comit. Werth: Reineck,
Hohenl, et Erpach etc. Geogr. exhibitus 1 ANDERER und MINDERE THEIL DES
GANTZEN HOCHLOBL. FRĂNCKISCHEN CRAISES, MIT WELCHEM ZUGLEICH
DAS ERTS-STIFT und CHUR FURSTENTUM MAYNTZ SAMPT DENEN NOCI:I
UBRIGE FRANCK : STAATEN als da seind die GRAFSCH. WERTHEIM REINECK
und ERPACH nebst der angrentzenden NIDEREN CHUR PFALTZ am RHEIN in
dieser tafel angezeigt werden; 6. Niirnberg; 7. primul sfert al sec. XVIII ; 8. 54,5x49;
9. planşă colorată ; 10. germană, latină; 11. patină nobilă; 12. harta se bazează pe
prezentarea diferitelor stătuleţe germane, din care reiese fărimiţarea excesivă a
Germaniei in secolul XVIII. Principalul stătuleţ reprezentat este Electoratul Mo
guntinus (Mainz), aflat in vestul Germaniei. Mai apar şi alte comitate, ca : Werth
heim sau Erlach, alcătuind o parte a cercului Franconia, a cărui axă este Rinul.
13. cartuşul, in colţul din stinga jos, incadrat de elemente baroce; in stinga şi in
dreapta, alături de alegoriile agriculturii şi a vinului, mai apar şi Apolo cu Dio
nisos; 14. 204/H17.346; 15. colecţia Julius Teutsch.
7

2. Nova et accurata CARINTHIAE DUCATUS, Tabula geographica in Şupe
riorern et Inferiorern divisa cum insertis partibus, Archiepiscopatui Sallisburgensi
propriis. nec non Dinastiis aliquat qu,ae tempore S. Henrici llllPeratoris circa A.
1001 Episcopatui Bambergensi Donationis titulo acceserunt; 4. Iohann Baptist Ho
rnann; 6. Niirnberg; 7. primul sfert al sec. XVIII ; 8. 49,5x59,5 ; 9. planşă colorată; 10.
latină, germană; 11. patină nobilă; 12. reprezintă ducatul Carinthia (incluzind şi
arhiepiscopatul de Salzburg), aflat in sudul Aust,riei şi rnărginlt de Stiria, Carnlolla
şi Tirol şi avînd capitala la Klagenfurt. Realizarea este cea obişnuită, remarctn
du-se partea artistică. 13. cartuşul, in colţul din dreapta. sus, sub forma unei eşarfe,
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inconjurat de două personaje alegorice, blazoane şi unelte de minerit ; trei viniete,
sub formă de stampe apar pe latura de jos; in stinga-incoronarea unui arhiduce,
la mijloc: oraşul-cetate Klagenfurt, iar la dreapta - un drum de munte in ser
pentine; 14. 233 H/17.428 ; 15. colecţia Julius Teutsch.
8
2. Amplissimae

Regionis MISSISSIPI, seu PROVINCIAE LUDOVICINAE; 4.
Iohann Baptist Homann; 6. Nilrnberg; 7. primul sfert al sec. XVI I I ; 8. 50x69; 9.
planşă colorată; 10. latină, franceză, spa:1iolă ; 1 1 . patină nobilă; 12. reprezintă te
ritoriul coloniei Lousiana, amplificată la dimensiunile Americii de Nord : de la
Noul Mexic in vest, Golful Mexic in sud şi pînă la coloniile britanice de pe
coasta Atlanticului : Nova Anglia (Noua Anglie), Pensilvania, Mariland, Virginia şi
Carolina. La nord apare teritoriul Canadei. In vest apare Ţara Apaşilor şi a indie
nilor paducas, precum şi alte teritorii locuite in marea lor majoritate de diferitele
triburi de indieni (maha, sioux etc.). Este o hartă extrem de interesantă şi su
gestivă, prin ilustraţii şi texte explicative, constituind un adevărat document de
epocă. Ample explicaţii se dau in legătură cu triburile de indieni micşorate sau
exterminate. Sint menţionate cu lux de amănunte descoperirile, descoperitorii şi
e:xploratorii diferitelor teritorii. Harta conţine însă şi greşeli inPrente : de exem
plu, izvoarele fluviului Mississipi sînt plasate mult mai la vest decît in realitate,
susţinîndu-se că datele au fost inspirate după "rapoartele sălbaticilor". 13. cartuşul,
in colţul din stinga sus, are deasupra un cap de bizon, iar pe cele două laturi o
scenă alegorică, reprezentind convertirea la creştinism a unui localnic, de către
un călugăr însoţit de un soldat (sic!). Dedesubt apare cascada Niagara. O scC'nă
tipică de vînătoare este prezentată in colţul din dreapta jos; H. 224 H/17.42 7 ; 1 5 .
colecţia Julius Teutsch.

9
1. după autori antici şi Tabula Peutingeriană; 2. TYPUS AETIOLOGICUS I :
5. Officina Homanniana ; 6. Nilrnberg; 7. prima jumătate a sec. XVIII ; 8. 35x55 :
9. planşă pe hîrtie ; marginile colorate ; 10. latină ; 11. patină nobilă, margin ile de
teriorate; 12. reprezintă ţinuturile din partea de est a Mării Mediterane în anti

chit;lt�; realizarea este simplă; accentul este pus pe localităţi şi pe explicaţiile re
feritoare la fluvii, lacuri şi bătăliile celebre ale antichităţii; sursa de inspiraţie
este reprezentată de scrierile diferiţilor autori antici; se menţionează şi existenţa
unei hărţi pereche, atrăgindu-se atenţia că in aceasta Babilonul apare ceva mai la
sud. 13. cartuşul, in colţul din dreapta jos, inconjurat de volute, păsări şi ele
mente florale stilizate; 14. 2 10 H/17.34 1 ; 15. colecţia Julius Teutsch.
10
1. Hermann Moll; 2. A new et exact Map of the Electorate of BRUNSWICH
and e rest of e KINGS Dominions in Germany; 6. Londra; 7. primul
sfert al sec. XVIII ; 8. 53x128; 9. planşă pe hirtie; 10. engleză; 1 1 . patină nobilă; 12.
LUNEBURG

reprezintă electoratul Brunswick (Braunschweig)-Luneburg, situat in partea de
nord a Germaniei, mărginit de: Holstein, Mecklenburg, Westfalia, Prusia, Branden
burg şi Saxonia. Realizarea este simplă. Abundă textele privind bogăţiile naturale
ale ţinutului, precum şi cele privind posesiunile coroanei engleze in Germania. To
nul este laudativ in privinta dinastiei engleze. Apar şi texte marcind lupta pen
tru putere in diferitele regiuni limitrofe (Saxonia, Lausenburg, Osnabrilck, etc.).
13. cartuşul, in colţul din stinga jos, are deasupra blazonul Angliei, iar dedesubt
trofee, compuse din arme şi steaguri. Pe latura de jos - alte două blazoane, spc
ci!icindu-se că reprezentau "insemnele majestării sale inainte de a ajunge pe tronul
Angllei"7. 14. 242 H/17.243; 15. colecţia Julius Teutsch.
11

1. Her�ann Moll (măsurătorile de B . Lens); 2 . . . Map of SOUTH AME
RICA; 3. G. Vertue8• 4. Pentru hărţile lui Moll sint menţionaţi trei editori, jucind

in acelaşi timp şi rolul de librari: Bowle de pe str. Black Horse; Philip Overton
1 Este v�;�rba de George I (1714-1727) ; vezi Istoria lumii in date.
8 George Vertue, gravor englez nAscut la Londra in anul 1684

anul 1752;

G.K. NAGLER, Dte Monogramisten,

şi mort ln
vol. III, MUnchen, 1919, p. 135.
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din Fleetstreet şi John King Brut din str. Poulby, toţi din Londra ; 6. Londra ; 7.
prima jumătate a sec. XVI I I ; 8. 48,5x99,5 ; 9. planşă colorată ; 10. engleză ; 11.
patină nobilă, pete pe margini; 12. reprezintă America de Sud (la nord apare o
parte din istmul Panama şi teritoriul de astăzi al Columbiei sub denumirea "parte
a Americii de Nord " ; în rest apar ca teritorii de la nord la sud : Guiana, Ama
zoane, Peru, Chile, La Plata, Brasil, Patagonia şi Ţara de Foc, terminată cu Capul
Horn. Pe lingă prezentarea destul de detaliată a localităţilor, harta abundă in texte
explicative, conţinînd explicaţii preţioase referitoare la: curenţii marini, alizee, des
coperitorii şi anul descoperirii diferitelor teritorii, istoricul acestora etc. Autorul
atrage atenţia şi asupra exactităţii hărţii sale, arătînd in acest sens că pe piaţă au
apărut hărţile inexacte ale unor impostori ; cu modestie arată că pe lîngă hat·ta sa,
exacte sint şi
hărţile doctorului Halley. Cît despre apariţia unor hărţi inexacte,
care pot produce adevărate catastrofe in navigaţia din Mările Sudului, autorul este
de-a dreptul supărat, arătînd că "cel mai scandalizant lucru este faptul că, lumea
este imbrobodită cu hărţi false". 13. cartuşul, in colţul din dreapta jos, are dea
supra un blazon cu inscripţia: DIEU DEFENDE LE DROIT, este inconjurat de
volute şi
o
scenă alegorică, reprezentind personaje locale, de diferite condiţii
se desfăşoară pe
fundalul a doi vulcani aflaţi in plină erupţie.
sociale ; scena
Un adevărat document de epocă poate fi considerată ilustraţia din colţul din stinga
jos, reprezentînd Muntele Potosi din provincia Peru, despre care autorul ne dă
detalii interesante: "Muntele
Potosi din provincia Peru este situat la 21,5 grade
lat. sudică, deasupra unei lagune spaniole, cu o înălţime de 1624?, avind forma
unei căpăţini de zahăr şi culoarea nisipului. Aici s-au aflat 4 artere importante
cu minereu de argint, descoperite la 1545. Ele s-au prăbuşit însă spre estul mun
telui. ln 1587 artera cea mai importantă avea 87 de mine, d intre care unele erau
mai adinci de 200 de noduri. Aici au lucrat alternativ 20.000
de mineri. Pentru
rege care deţinea a cincea parte din venituri au fost rafinate anual cam 34.660
p.d.w. din argintul cel mai fin". Punctele cardinale de această dată apar in com
paraţie cu Londra; 14. 218 H/17.420 ; 15. colecţia Julius Teutsch.
12
1 . Johann Christian MUller; 2. Marchionatus MORA VIAE ZYNOMENSIS e t
IGLAVIENSIS; 4. Iohann Baptist Homann; 6. NUrnberg ; 7. primul sfert a l sec.
XVI I I ; 8. 58x77 ; 9. planşă colorată ; 10. latină, germană, cehă; 1 1 . patină nobilă,
12. reprezintă marchionatul Moraviei, invecinat la N/V cu
marginile deteriorate ;
Boemia şi la S/V cu Austria; modul de realizare este simplu; munţii apar sub
forma unor coline haşurate iar pădurile sub forma unor pilcuri de foioase ; ora
şele, sub formă de turnuri. 13. cartuşul, in colţul din st1:1ga jos - inconjurat de
elemente florale stilizate şi struguri ; in dreapta se găseşte o pădure in mijlocul
căreia apare o horă de pani; la stînga - zeul Pan, cintind din fluier; la stinga
lor - alte două personaje alegorice înconjurate de izvoare; vinietă, in colţul din
stînga sus, cuprinzînd semnele convenţionale (oraşele, monumentele laice şi religi
oase etc.); 14. 209 H/17 .344 ; 15. colecţia Julius Teutsch.
13
1. Johann Francisc Otinger; 2. Theatrum Belli inter I mperat. CAROL.VJ. e t
suit. ACHMET I V . in partibus regnorum SERVIAE et BOSNIAE; 4. moştenitorii
lui Homann; 6. NUrnberg ; 7. prima jumătate a sec. XVI I I ; 8. 65x123; 9. planşă
colorată ; 10. latină, germană, sirbă, română etc. 1 1. patină nobilă, marginile uşor
deteriora te; 12.
reprezintă teatrul de război intre austrieci şi turci9, cuprinzind :
Bosnia, Serbia, Dalmaţia, Slavonia şi parţial Bulgaria, Banatul, Transilvania şi
Valahia. Axa principală este Dunărea. Este o hartă amănunţită, cuprinzînd nume
roase loca�ităţi, date despre posibilitatea de apărare a unor cetăţi, precum şi isto
ricul
unor
lupte ce s-au desfăşurat, unităţi combatante,
efective, conducători,
9 Este vorba de războiul turca-austriac desfăşurat intre anii 1716 şi 1718,
terminat prin pacea de la Passarovitz, prin care turcii cedau austriecilor : Banatul,
nordul Serbiei cu Belgradul şi Oltenia; de asemenea autorul greşeşte atunci cind
11 aminteşte in titlu pe sultanul Ahmet IV, este vorba de Ahmet III (1703-1730) ;
Ahmet IV neexistind niciodată.
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poziţii de apărare ; harta are deci un pronunţat caracter militar, nefiind neglijate
nici aspectele estetice şi documentare. De jur-imprejur, sub forma unor stampe
sau planuri apar principalele localităţi unde s-au purtat lupte intre turci şi aus
trieci (Belgrad, Orsava/Orşova, Nicopole, Vidin etc.). 13. cartuşul, în colţul din
dreapta sus, înconjurat de scene alegorice; două eşarfe deasupra, cuprinzînd denu
mirile şi explicaţii despre regiunile prezentate ; pe hartă mai apar şi alte scene
alegorice reprezentind "eliberarea acestor provincii de sub jugul turcesc de către
austrieci" ; 14. 243 H/17.24 2 ; 15. colecţia Julius Teutsch.

14
1. Matheus Seutter; 2. Nova et accurata TARTARIAE EUROPAE seu MI
NORIS et i n
specie
CRTMEAE DELJ NEATIO GEOGRAP HTCA, cum omnibus
CIRCA PONTUM EUXINUM ET PALUDEM MAEOTIDEM JACENTIBUS PRO
VINCUS; 6. Augsburg; 7. prima jumătate a sec. XVII I ; B. 4B,5x58 ; 9. planşă colo
rată;
10. latină; 1 1 .
patină nobilă; 12. reprezintă re.l!iunile înconjurătoare Mării
Negre, accentul fiind pus pe Crimeea şi întinsele părţi tătărăşt i ; parţial sint cu
prinse şi ţările române : Moldova
apare cu localităţile :
Hus/Huşi, Iassy/Jaşi si
Kotnar/Cotnari, iar Valahia, intre Ialomiţa şi Prut, cu localităţile : Put::la?, Vaslui ? ,
Galaţi?, doved ind o slabă cunoaştere a realităţilor istorica-geografice ale meleagu
rilor prezentate. Dobrogea, ca şi în alte hărţi apare cu multe denumiri antice, in
cazul nostru cu: Sucidava şi Tomiswar/Tomis/Constanţa. 13. cartuşul in colţul din
dreapta jos,
reprezintă o scenă alegorică in stilul caracteristic al evenimentelor
epocii : un soldat roman il înfruntă pe un tătar, smulgindu-i o legătură de chei sub
oblăduirea vulturului austriac ; puţin mal jos, un călăreţ îşi inşeuează calul, în
timp ce Ia baza scenei alţi doi tătari pregătesc un ospăţ dintr-un cal ucis; 14.
217 H/17.419; 15. colecţia Julius Teutsch.

15
1. după autori englezi ; 2. DOMINIA ANGLORUM, in praecipius I nsulis AME
RICAE ut sunt Insula. S. CHRISTOPHORI, ANTEGOA, JAMAICA. BARBAbOS,
ex Insulis Antillieanis nec non Insulae BERMUDES vel SOMMF:RS rl i rt"e. � i n 
gulari mappa omnia exhibita e t edita ab Homannianis Heredibus/Die ENGLISCHE
COLONIE - LAENDER. Auf den I nsuln von AMERICA und zvar die Tnsuln S.
CHRISTOPHORI, ANTEGOA, JAMAICA.
BARBADOS, alles Antilische Insuln.
Samt den I n s : BERMUDES, sonst SOMMERS genannt, auf einem besondern Blat
vorgesttellet u. heraus gegeben van Homoennischen Et·den ; 3. mostenitorii lui
Homa :1 n ; 4. idem ; 6. Nilrnberg; 7. prima jumătate a sec. XVI I I ; B. 58x65; 9. planşă
colorată ; 10. latină, germană, engleză; 1 1 . patină nobilă ; 1 2 . reprezintă cinci insule,
post:'siuni britanice, situate in Marca Caraibilor şi aflate în arhipelagul Antilelor
Mici şi Mari ; modul de realizare este simplu; se t·emarcă indeosebi preocuparea
de a da o descriere cît mai cupri nzătoan>, fiind sesizate şi caracteristicile fiecărei
insule; de asemenea sint date coordo:1atele fiecărei i:1sule, poziţia geografică exactă,
climatul, descrierea ţărmurilor (recifuri de corali, adincimea mării, bancuri de
nisip), date despre populaţia băştinaşă, poziţia stînci lor aflate sub apă şi detalii
privind mulţimea şi diversitatea plantaţiilor de trestie de zahăr, bumbac, indigo,
cacao, însoţite de localizarea unor mori ş i manufacturi unde acPste bogăţi i natu
rale erau prelucrate. Despre insula St. Christophor (Kitts) se spune că datorită aşe
zării ei, aproape tot timpul anului ziua este egală cu noaptea. Tot pentru această
i n sulă se specifică şi producerea zahărului d i n trestie prin intermediul marilor de
vint, dîndu-se şi numărul exact al acestora şi amplasarea lor. 13. cartuşul, in
colţul din dreapta sus, este inconjurat de elemente florale şi vegetale stilizate şi
fructe; 14. 246 H/17.238 ; 15. colecţia Julius Teutsch.
16

T. Vogt ; 2. I nsulae CORSICAE; 5. tipografia moştenitorilor lui Homann ;
B. 63x55; 9. planşă colorată ; 10. latină, italiană, germană; 1 1 .
patină nobilă, pete cafenii pe margi n i ; 1 2 . reprezintă insula Corsica; realizarea
simplă; sint puşi in valoare munţii, despre care ni se dau �i explicaţi i ; la fel şi
despre păduri ; numeroase sint şi localităţile. 13. cartuşul, in colţul din stinga sus,
reprezintă alegoria mării şi a ocupaţiilor legate de aceasta; 14. 215 H/17.417; 15.
1.

6. Nilrnberg; 7. 1735 ;

colecţia Julius Teutsch.
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1. I.W. Wieland (măsurătorile); 2. PRINCIPATUS SILESIAE TESCHINENSIS
nova et accurata Delineatio distincte insimul exhibens Status minores vulgo Burr
glehn dictos, FREYSTADT, ROY, REICGWALDAV, BIELITZ, FRIEDECK, DEUT
SCHLEUTHEN et ODERBERG ; 4. moşten itorii lui Homan n ; 6. Niirnberg; 7.
MDCCXXXVI (1736) ; 8. 59x80,5; 9. planşă colorată ; 10. latină, germană, poloneză;
1 1 . patină nobilă, colţurile pliate şi rupte; 12. reprezintă principatul Teschen
(Cieszyn) al Sileziei, situat în sudul acesteia, între: Regatul Poloniei la E, Regatul
Ungariei la S (de fapt Slovacia) şi Moravia la V. Munţii sînt realizaţi prin haşuri
ovale, pădurile prin pilcuri de copaci, apele prin linii simple, axele fiind Oderul
la V şi Vistula la E. Un accent deosebit este pus pe bogăţiile subsolului (cupru
şi fier). Diferitele regiuni sint colorate in galben şi verde. 13. cartuşul, în colţul din
stînga jos, de forma unei piC'i de animal, avind de-asupra o scenă de vînătoare,
căreia i se alătură in mod simbolic, în stilul epocii, bogăţiile naturale ale ţinutu
lui ; 14. 266 H/17.220 ; 15. colecţia Julius Teutsch.
\

18
1. I.B. Nolin; 2. L'ETAT DE MTLAN d ivise e n se-s principales parties dPs

bats de VENISE et des DUCHES de Mantoue, PARME et MODENE etc.; 5. tipo

grafie proprie; 6. Pari s ; 7. 1740 ; 8. 47,5x59,5; 9. planşă colorată; 10. franceză, ita
liană; 11. patină nobilă; 12. reprPzintă ducatul MilanulUi, mărginit la N de Elveţia,
la N-E şi E de Veneţia şi ducatul de Mantua, iar la S de Parma. Realizarea-simplă;
localităţile sînt amănunţit redate, cele mai importante, ca Milano sau Pavia apă
rînd sub formă de planuri cu contururi crenelate. Graniţele dintre diferitele re
giuni apar sub formă de linii colorate. 13. cartuşul, pe latura stîngă, jos, are
deasupra stema ducatului Milano şi este încadrat de elementele florale, animale
şi păsări ; 14. 223 H/17.424 ; 15. colecţia Julius Tcutsch.
19

1. I.B. Nolin ; 2. LE THEATRE GENERAL DE LA GUERRE EN ITALIE;
5. tipografie proprie; 6. Paris: 7 . 1742; 8. 46x58 ; 9. planşă colorată ; 10. franceză,
italiană; 11. patină nobilă; 12. hartă militară, reprezentind nordul Italiei, cu :
Savoia, Parma, Modena, parte din Toscana, Veneţia, G<'nova �i ducatul Milano,
mărginite la N de Elveţia şi Germa:1ia. Realizarea-simplă. Accentul este pus pe
explicaţiile privind familiile conducătoare şi istoricul diferitelor provincii, docu
mentate pe diferite surse bibl iografice. Asemenea hartă apare firească în con
textul in care in secolul XVIII Italia devenise un permanent teatru de război.
13. cartuşul, in colţul din stînga sus este inconjurat de frunze de laur; 14. 216
H/17.418 ; 15. colecţia Julius Teutsch.
20
1. după Johann Christian Miiller; 2. Repraesentatio Geographica CIRCULI
EGERANI, nec non F.LNBOGENSIS in quo simul viae Egeranae, in Thermas Ca
rolinas di stincta de-lineatio conspicitur. Cart<' du TERRTTOJRF. d'Egra et du CER
CLE d'ELNBOGUE, qui en e-st limitoph, ou l'on a marque au juste les chemins
de plusieurs Endroits et particulie-rement ce-lui de la viile d'Egra a celle de Carls
b ad ; 4. moştenitori i lui Homann ; 6. Niirnberg; 7. 1742; 8. 47x56 ; 9. planşă colo
rată; 10. latină, france-ză, germană, cehă; 1 1 . patină nobilă, pliuri pe mijloc şi
margi ni ; 12. reprezintă regiunea Egra şi cercul Elabog/regiunea Karlovy Vari, si
tuate in N-V Boemiei, mărginit<' la N-V de e>l<'ctoratul Saxoniei, iar la V de PalP
tinatul Bavariei. Realizarea-si mplă ; dintre ape cea mai importantă este Eger, carP
străbate întregul teritoriu de la S-V la N-E. Oraşele sint colorate, cele mai im
portante fiind : Eger/Cheb �i Carlsbad/Karlovy Vari. Principalul accent este pus
însă pe explicaţiile amănunţitP date în toatP domeniilP. Astfel sint prezentate
bogăţiile subsol ului : aur, argint, cositor, cupru, fier, plumb, centrele industriei
extractive şi morile de hirtiC'. Apar, de asemenea, monume-nte!� şi ruinele antice,
băile termale, castelele nobiliare, bisericile şi mănăstirii<', precum şi locurile de
pelerinaj, d intre care unele cu ,.imagini miraculoase" (sic!). Pentru călători sînt
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indicate hanurile şi locurile de poştă. 13. deasupra cartuşul, despărţit in două re
gistre colorate, pe care este scris titlul bilingv, iar la mijloc stema oraşului
Eger/Cheb ; registrul semnelor convenţionale, Inconjurat de volute, în colţul din
stînga jos ; 14. 254 H/17.219; 15. colecţia Julius Teutsch.
21
1, Johann Mattheus Hasius; 2. Asia/Carte de l'Asie; 3. August Gottlieb Bohe
mius; 4. moştenitorii lui Homan n ; 6. Niirnberg; .7. MDCCXXXXIIII (1744); 8.
56x66; 9. planşă pe hîrtie ; 10. latină, franceză; 1 1 . patină nobilă, pete cafenii, mar
ginile deteriorate; 12. reprezintă harta Asiei, dar şi o mare parte din Europa,
printre care şi ţările române (Moldova, Transilvania şi Valahia, cu principalele
oraşe dintre care aminti m : Cronstadt/Braşov, Orshova/Orşova şi Terguvist/Tîrgo
vişte). Realizarea este simplă, diferitele teritorii fiind delimitate prin linii colo
rate. Foarte numeroase-textele explicative, privind exactitatea distanţelor, precum
şi descrierile unor teritorii extrem de nordice. 13. harta este bogat decorată, re
marc-i:-�du-se prin realizarea artistică. Cartuşul, in colţul din stinga jos, are forma
unui valtrap fiind susţinut de doi ingeri; cuprinde textul dedicaţie! către Christian
Gottlieb de Ho1zendorf, fiind inconjurat de o scenă tipic orientală: unui conucă
tor, supuşii, tîrindu-se, ii prezintă daruri şi bogăţii fabuloase; vinietă, in colţul
din dreapta sus, cuprinzind scările militare, înconjurată de volute ; 14. 214 H/17.416;
15. colecţia Julius Teutsch.
22
1. Johann Matheus Hasius; 2. HUNGARIAE ampliori, significatu et veteris
vei Methodicae complexae, REGNA : HUNGARIAE PROPRIAE, CROATIAE, DAL
MATIAE, BOSNIAE, SERVIAE, RULGARIAE, CUMANIAE, PRINCIPATUM:
TRANSILVANIAE, DESPOTATUS: WALACHIAE, MOLDAVIAE (exclusis ab ea
dem alienatis GALITIA et LUDOMIRIA) in suas Provincias ac partes divisae et
quoad IMPERANTES ex AUSTRIACES, TURCIS et VENETJS distinctae (juncta
tamen propetatem ROMANIA vel ROMELIA ... )/Carte d'HONGRIE en general con
tenant la Division ancienne et methodique la HONGRIE en particulier, la CROATIE,
la BOSNIE, la SERVIE, la BULGARTE, la Principaute de TRANSYLVANIE, les
D!"spotats d!" WALACHIE et de MOLDAV, le tout dresse, sur le pied de l'ancienne
et de la nouvelle Geographie ... : 4. moştenitori! lUi Homan n ; 6. Niirnberg; 7. 1744 ;
8. 50x58 ; 9. planşă colorată; 10. franceză, latină; 1 1 . patină nobilă, marginile de
h'riorate ; 12. reprezintă doar ca pretext harta Ungariei : accentul este pus pe ur
mările păcii de la Passarovitz ; amănunţit sînt redate Ţările Române, cu nume
roase localităţi : Fogaras/Făgăraş, Hermannstadt/Sibiu, Cronstadt, Corona, Brasow/
Braşov, Czernest/Zărneşti Transilva:-� ia, Bukurest/Bucureşti, Brailow/Brăila,
Afumaz/Afumaţi - Ţara Românească, Municipium Iasiorum/Iaşi - Moldova. l n
Dobrogea apar localităţile a:1tice : Capidava şi Sucidava. Bine reprezentată este şi
reţeaua hidrografică : Dunărea ca axă principală, apoi Aluta/Olt, Moldava, Bis
triţa, Dembovitza, Artzes etc. Apar de asemenea şi trecătorile: Porta Torzburg, in
tre Braşov şi Rucăr, Porta Busa/Buzău, Forta Oitas/Oituz. In Transilvania, alături
de români apar şi saşii şi secuii, precum şi ţinuturile ocupate de cele trei popu
laţii. 13. cartuşul, b colţul din stinga jos este incadrat de arme de foc, mantale
mi litare, flori stilizate: deasupra apare bustul unui bărbat; registrul explicaţiilor
şi scărilor miliare, in colţul din dreapta jos, incadrat de elemente florale stilizate;
H . 249 H/17.23 3 ; 15. colecţia Julius Teutsch.
23
1. Tobias Mayer: 2. GERMANIAE atque in ea Locorum principaliorum. MA
PA CRITICA ... ; 4. moştenitorii lui Homann ; 6. Niirnberg; 7. 1750 ; 8. 58x65; 9. plan
�<l pe hirtie; 10. latină, franceză, germană. 1 1 . patină nobilă, pete cafenii, margi
:-� i le deteriorate ; 12. reprezintă harta Germaniei, considerînd ca prim meridian
Parisul : se insistă asupra localităţilor; autorul pune accent pe exactitatea docu
mPntării amintindu-i pe autorii antici şi pe cîţiva d in cartografi! contemporani
(G. de L'Isle şi 1. Homann). D. cartuşul, in colţul din stînga jos, este încadrat de
ornamente florale stilizate, cărţi şi instrumente de măsură folosite tn cartografie;
14. 208 H/17.343; 15. colecţia JuHus Teutsch.
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24
2. Carte geographique, ou on fait voir le DUCHE de SAXONIE, nome le
CERCLE ELECTORALE, c'est ă dire les Terres aux quelles la Dignite Electorale
de Saxe est attachee. Avec la Terre incorporee de Gomern et les Terres feodales
du Comte de Barby et la Dynastie de Baruth/SECTIO II cum parte Septentrionali
versus Orientem, ubi videntur Praefectura Interbock, Praefectura Daahme, Dyi
nastia Baruth cum boreali parte, Praefect. Seidae et circuli Vitemb. Orientalis.
Cum consiniis mediae marchiae et Lusatiae inferioris; 4. moştenitorii lui Homann ;
6. NUrnberg; 7. 1752 ; 8. 40x51 ; 9. planşă colorată, fragmentară; 10. franceză, latină
germană; 11. patină nobilă ; 12. reprezintă partea nordică a ducatului Saxonia, cu
capitala la Dresda ; la N se învecinează cu Brandemburgul; modul de realizare
simplu; sint puse in valoare pădurile care apar sub formă de pilcuri de foloase ;
diferitele regiuni sint colorate in nuanţe de verde şi roz; 13. titlul şi explicaţiile
deasupra ; 14. 268 H/17.250; 15. colecţia Julius Teutsch.
25
1. R.J. Julien, după MUller şi Marele atlas al Sileziei aparţinînd moştenito
rilor lui Homann; 2. NOUVEAU THEATRE DE GUERRE ou Atlas topographique
et militaire qui comprend Le Royaume de Boheme, le ·comte de Glatz, le Mar�
quisat de Moravie, le Duche de Silesie, le Marquisat de Lusace, la Saxe Electorale
et les Frontieres du Brandenbourg, de Pologne, de Hongrie, d'Autriche de Baviere
et du haut Palatinat de Baviere; 5. tipografie proprie? ; 6. Paris ; 7. 1758 ; 8. 53x92,5;
9. planşă colorată pe suport textil, fragmentară ; 10. franceză, latină, germană, po
loneză; 11. patină nobilă ; 12. reprezintă o parte din Silezia, mai precis regiunea
înconjurătoare oraşului Breslau/Wroclaw, ca teatru de război. Realizarea-simplă;
3utorul ţine să-şi informeze publicul asupra exactităţii şi obiectivităţii hărţilor
sale intr-un avertisment aflat in cartuşul planşei, ele nefiind condiţionate de nici
un privilegiu regal sau nobiliar; 13. cartuşul, simplu, situat în colţul din dreapta
sus; 14. 211 H/17.413; 15. colecţia JuUus Teutsch.
26

1. I.M. Hasius (cu ajutorul său); 2. Tabula Geographica continens Desportatus
WALLACHIAE, atque MOLDAVIAE. Provincia BESSARABIAE, sub clientela Tur
cica, itemque Provinciam Poloneam PODOLIAE ... ; 5. urmaşii lui Homann; 6.
NUrnberg; 7. 1769 ; 8. 48x53 ; 9. planşă colorată ; 10. latină, germană; 11. patină no
bilă, pete �i fisuri pe margini : 1 2 . reprezintă aşa cum ne sugerează însuşi titlul
"despotatele" Moldovei �i Valahiei în principal, cărora li se adaugă o mică fîşie
din Traasilvania, apoi Podolia la N-E şi Bessarabia la E. ca teatre de război (este
vorba de războiul ruso-turc dintre anii 1768 şi 1774, Incheiat prin pacea de la
Kuciuk-Kainargi). Reprezentarea este destul d e nerealistă. Moldova apare împreună
cu Bucovina fiind situate intre Carpaţi � i Dnester/Nistru ; intre localităţile mai im
portante amintim : Iassi/Jaşi, Huz/Huşi, Vaslui (aşezat în colţul de S-E al Bessara
biei, sic !), Galatz (la sudul căruia se varsă riul Argeş, sic !),. Valahia apare îm
preună cu Oltenia şi cu oraşele Tergovisco/Tîrgovişte şi Bukurest/Bucureşti, dar şi
cu unele localităţi cu denumiri italienizate, ca: Poinari, Campolongo etc. Transil
vania apare doar parţial cu : Hermannstadt/Sibiu, Chronstadt/Braşov şi Fogarasch/
Făgăraş ca cetate : 13. cartuşul, în colţul din stinga sus, este inconjurat de Ple
mente florale �i scoici ; 14. 17.56 1 ; 15. colecţia D.Z. Furnică.
27
1. Iohann Michael Probst ; 2. THEATRUM BELLI RUSSO
TURCICI, sive
Moldaviae, Walachiae, Transi!vaniae, Serviae, Romaniae, Bulgariae, Bcssarabiae,
Croatiae, Boniae, Dalmat[iae], Sclavoniae, Morlachiae, Ragusane Reipublicae, maxi
maeque partis DANUBII FLUMINIS et ARHIPELAGI cum i :l sulis ejusdem ; 6.
Augsburg; 7 . 177 1 ; 8. 4!Jx87 ; fJ. planşă colorată ; 10. latină : 11. patină nobilă, fisuri
pe margini ; 1 2 . reprezintă teatrul de război ruso-turc (este vorba de războiul ruso
turc din anii 1768-1774), cuprinzînd însă o suprafaţă teritorială întinsă de la
golful Veneţiei în V, la gurile Dunării la E, Polonia la N şi Macedonia la S. Apar
şi Ţările Române, Moldova, Valahia şi Transilvania sub denumirea de principate,
=
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dar cu destule inexactităţi. Moldova, cuprinzind şi Bucovina, apare disproporţio
nat de mare faţă de Valahia ; de asemenea, apele principale, ca Siretul şi Prutul
apar mult mai la vest. Dunărea ocupă pentru Moldova un spaţiu mult mai mare
decît în realitate. Dintre oraşele mai i mportante semnalăm: lazi/Iaşi şi Soczow/
Suceava. Pentru Valahia cele mai importante ape sînt: Alauta/Olt, Telch/Argeş,
Dembovitzen/Dimboviţa, iar ca oraşe se remarcă Buchorest şi Targovisco. Transil
vania apare aproximativ exact, cel mai i mportant oraş fiind Sibiul. l n colţul din
S-E apare şi Braşovul sub dubla denumire de Cronstadt-Bra<;sow. l n Banat şi
Serbis sînt localizate cele mai multe dintre bătăliile purtate cu turcii tn timpurile
mai vech i : Belgrad, H56 ; Timişoara, 1552 ; Lipa/Lipova, 1595 ; 1688, de către forţele
creştinităţii. 13. cartuşul, in colţul din stinga jos reprezentind o scenă tipică: un
cazac doboară mai mulţi turci; alături de ei, prăbuşit se găseşte şi un stindard
cu semilună; H. 17.562; 15. colecţia D.Z. Furnică.
28
1. M. BRION ci e la TOUR, după M. Cassini de Thury, Tobias Mayer, M. Bil
schbg; 2. CARTE DU DUCHE ET ELECTORAT DE BAVIERE ... ; 3. Chambon ; 5.
Esnauts şi Rapilly ; 6. Paris; 7. 1780 ; 8. 40x45,5 ; 9. planşă colorată ; 10. franceză,
germană; I l . margi nile fisurate şi pătate ; 12. hartă documentară, cu caracter is..;
torico-militar, rc>prezentînd electoratul şi ducatul Bavariei. Realizarea este simplă,
accc>ntul fiind pus, aşa cum se spune şi în explicaţii, pe localităţi, drumuri şi staţii
ele poştă, pe di stanţele exacte dintre diferitele puncte, pe diferite date istorice, dar
şi pe capacitatea de apărare a diferitelor localităţi, fiind diferenţiate oraşele şi
castelele fortificate, precum şi cele capabile de o oarecare rezistenţă. Sint de
asemenea indicate şi diferitele cimpuri de bătaie, cu precădere cele de la începu
tul secolului al XVIII-lea. Exactitatea şi textele cuprinzînd informaţii utile iau
de această dată locul ornamentelor. 13. cartuşul, in colţul din stinga sus, încadrat
într-un chc>na1·, la fel apar şi explicaţiile ; H. 267 H/17.223; I5. co le cţia Julius
Teutsch.
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2. Neue Special Charte von ZEELAND, und der Ost=und Wester Schelde;
5. C. Weigel şi Schneider; 6. Nurnberg; 7. I785; 8. 48,5x65 ; 9. planşă colorată; 10.
g<'rmană, olandeză; I l . patină nobilă, marginile deteriorate; 12. reprezintă harta
ZeelanclPi şi porţiunea de văr!'are a Scheldei (Escaut) în Marc>a Nordului ; într-o
manieră simplă, concisă sînt marcate insulele, canalele şi localităţile, in culorile :
roz, galben şi verde. Oraşe mai importante: Antwerpen/Anvers, la S-E şi Bruges
la S-V. Intreaga planşă este încadrată într-un chenar galben. 14. 244 H/17.24 I ; 15.
colecţia Julius Teutsch.
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2. G . PROVINCIA BOLESLAVENSJSIO; 3. X. Winkler; 6. Germania? ; 7. sec.
XVI I I ; 8. 45,5x37 ; 9. planşă pe hîrtie; IO. latină, germană, cehă; 11. patină nobilă ;
12. reprezintă provincia Boleslavia, aflată in nordul Boemiei, mărginită la N de
Lusaci<J, la N-E de ducatul Sileziei, la S-E de provincia Regino-Hradec, la S-V
ele provbci<J Kaurzim, iar la V de provi ncia Litomeria. Realizarea - cea obişnui
tă pentru sec. XVIII (relieful - coline haşurate orizontal ; pădurile prin pîlcuri de
copaci ; hidrografia prin linii simple). Un mare accent este pus pe localităţi, fiind
prezentate oraşele mai importante: Jung Boleslav/Mlada Boleslav, Altbunzlau/Stara
Boleslav, Melnik, oraşele mai mici, precum şi aşezările rurale, mănăstirile şi bise
ricile. 13. Cartuşul, .în colţul din stinga sus, reprezintă o apoteoză : un împărat
în <Jrmuri\, are la picioare doi îngeri, dintre care unul ţine in mînă un steag
pe a cărui pînză apare pajura încoro:-�ată. Intreaga scenă este tnconjurată de nori
şi raze solare; H. 251 H/ 17.225 ; 15. colecţia Julius Teutsch.
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2. H. PROVINCIA KAURZIMENSIS; 3. X. Winkler; 6. Germania ? ; 7. sec.
XVII I ; 8. 32,5x44; 9. planşă pe hirtie; 10. latinA, germană, cehă; 1 1 . patinA nobilA ;
pete ruginii pe margini ; 12. reprezintă provincia Kaurzim!Kaurim, aflată in N-E
Boemiei, mărginită la N-E de provinciile Boleslavia şi Regino-Hradec, la S-E de
provincia Czaslav, la V de provincia Bechin. La vest curge Moldava/Vltava, stră
bătind şi Praga care apare ca un mare oraş. 13. cartuşul, in colţul din dreapta sus,
are forma unui pergament; scenă alegorică, în colţul din dreapta jos, reprezentind
două perso:taje mitologice incoronind bustul unei statui cu o coroană de lauri ;
H. 265 H/17.225; 15. colecţia Julius Teutsch.
32
2. I . PROVI NCIA BECHINENSIS; 3. X. Winkler; 6. Germania ? ; 7. sec. XVIII ;
8. 55x58; !l. plan�ă pe hîrtie; 10. latină, germană, cehă; 11. patină nobil ă ; 12. re
prezintă pmvincia Bechin, aflată in sudul Boemiei şi mărginită la N de provin
ciile Beraun şi Kaurzim, la N-E şi E de provincia Czaslav, marchionatul Moraviei
şi arhiducatul Austriei Superioare, iar la V de provincia Prachin. Se disting, dintre ·
ape, Moldava/Vltava, iar dintre oraşe, Tabor. 13. cartuşul, tn colţul din stinga sus,
inconjurat de un oraş aflat pe malul unei ape in care abundă peşti; două femei
stau pe marginea apei şi pescuiesc; H. 261 H/17.225 ; 15. colecţia Julius Teutsch.
33
2. K. PROVINCIA CZASLAVENSIS; 3. X. Winkler; 6. Germania ? ; 7. sec.
XVI I I ; 8. 38x26; 9. planşă pe hirtie; 10. latină, germană, cehA; 11. patină nobilă ;
12. - reprezintă provincia Czaslav, situată in estul Boemiei şi mărginită la N-E cu
provincia Chrudim, la S-E cu marhionatul Moraviei, la S-V cu provincia Bechin,
iar la N cu provincia Kaurzim. Oraşe mai importante : Czaslau/Caslav. 13. Cartuşul,
in colţul din stinga jos, reprezentind un personaj îmbrăcat in costum de epocă,
jos, două personaje alegorice : o femeie cu semiluna pe frunte şi un călugăr stind
Intr-o pădure; 14. 262 H/17.225 ; 15. colecţia Julius Teutsch.
34
2. L. PROVINCIA CHRUDIMENS; 3. X. Winkler; 6. Germania ? ; 7. !\ee.
XVIII ; 8. 32,5x44; 8. planşă pe hirtie; 10. latină, germană, cehă; I l . patină nobilă;
12. rPprezintă provincia Chrudim, aflată in estul Boemiei, mărginită la N de pro
vincia RPgino-Hraden, la S-E de marhionatul Moraviei, iar la S-V şi V de pro
vincia Czaslav. b partea de nord se distinge fluviul Elba. Oraşele mai impor
tant<> sint: Policza (imperial), Chrudim şi Pardubitz/Pardubice, situat pe Elba.
13. cartuşul, in colţul din dreapta sus, are forma unui papirus; scenă alegorică,
in colţul din stinga jos, reprezentind un personaj îmbrăcat in costum de e pocă,
c-are ţine în mină un tîrnăcop de miner; in spatele său o mulţime de săbii de di
fprite tipuri. ln stinga - un cal cu picioarele din faţă ridicate, avfnd deasupra o
bibliotecă alcătuită din suluri de pergament şi alături o stivă de buşten i ; 14.
263 H/17.225 ; 15. colecţia Julius Teutsch.
35
2. M. PROVINCIA HRADECENSIS et COMITATUS GLACENSIS; 3. X. Win
kler; 6. Gennania ? ; 7. sec. XVII I ; 8. 46,5x67,5 ; 9. planşă pe hîrtie; 10. latină, ger
mană, cehă; 1 1 . patină nobilă, pete cafenii ; 12. reprezintă regiunea Reginohrad şi
comitatul Glatz, situate în nord-estul Boemiei, mărginite la N-E de ducatul Sileziei,
la S-E de marhionatul Moraviei, la S de provinciile Chrudim şi Kaurzim, iar la
V de provincia Boleslavia. In partea vestică se găseşte fluviul Elba, iar la sud
apare oraşul Koniggrătz/Hradec-Kralove. La est apare capitala comitatului Glatz,
oraşul Glatzcr/Klodzko. 13. cartuşul, in colţul din stinga sus, incorjurat de o scenă
alegorică : o pădure, un personaj femi:tin, animale sălbatice. Dedesubt: vase, o
casetă de bijuteri i, o oglindă cu volute in stil baroc, unelte agricole şi fructe ; 14.
264 H/17.225 ; 15. colecţia Julius Teutsch.
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1. Rizzi Zannon i ; 2. PLAN DE VARSOVIE LEVE PAR ORDRE DE SON
EXC. E. MR. LEC. TE. BIELINSKI GRAND MARECHAL DE LA BIELINSKI, DE
DIE A SON EXC. E. M.R. LEC. TE. WIELHORSKI G.D. MA l TRE D'HOTEL DU
G.D. DE LITHUANIE, STAROSTE DE KAMINIEK; 3. Chalmandrier; 4. Arrivet;
6. Italia ?, Franţa ? ; 7. 1772; 8. 37,5x25,5; 9. planşă colorată; 10. franceză ; 11. patină
nobilă, marginile fisurate; 12. reprezintă, fără a se rezuma doar la aceasta, planul
amănunţit al Varşoviei ; cea mai mare parte a oraşului este concentrată pe malul
stîng al Vistulei, care este marcată prin haşuri fine, paralele. De la stînga Ia
dreapta se găsesc : străzile Ujazdow şi Tuilleries, Magazinul (Palatul ?) Poniatow
ski, în centru Palatul regal, iar in dreapta cîmpul de alegere a regilor; spre nord
consemnăm ca axă verticală drumul Cracoviei. 13. realizarea artistică este deose
bită ; cartuşul, în colţul din stinga sus, are forma unei eşarfe cu franjuri încadrată
de un vultur încoronat, blazoane şi frunze de laur stilizate. Pe laturi, tn cartuşe
separate se găsesc numerotate principalele clădiri laice şi religioase din Varşovia,
realizate ca nişte mici bijuterii arhitecturale; palatele : Sulkowski, Branicki, al Pri
matului Poloniei, de Saxa, al episcopului de Cracovia, Radziwill, Bielinski, BrUhl,
Wielo-Polski, Osrtowski, Czartowski, Krasinski, Godzki, Mniszech ; biblioteca Za
luski, colegiul Piariştilor şi biserica Misionarilor; jos, sub forma unei stampe este
realizată o vedere pa:10ramică a Varşoviei de pe Vistula; pe margini mai apar şi
notiţele explicative cu monumentele numerotate; 1 4. 17.978 ; 15. colecţia Julius
Teutsch.
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ALTE LANDKARTEN AUS DEM 16. UND 17.
JAHRHUNDERT INDEN BESTXNDEN
DES KREISMUSEUS VON BRAŞOV (KRONSTADT)
(ZUSAMMENFASSUNG)

Der auf eine originelle Art angelegte Katalog client der Erschlies
sung und Auswerkung der Sammlung von alten Landkarten aus dem
1 6 . , 1 7 . und 1 8. Jahrhundert, die sich im Besitz des Kronstădter Kreis
museum befinden. Nach einer kurzen tJbersicht liber die Geschichte der
Kartographie werden die verschiedenen Kartentypen vorgestellt : allge
meiner, Sonder- und Militărkarten, denen eine Reihe von interessanten
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Aspekten zu entneh
men sind.
Die Karten betreffen sowohl Europa als auch die anderen Teile
der Welt. Besondere Aufmerksamkeit wird dem Karpaten-Donau
Schwarzmeer- raum gewidmet, dem Gebiet des heutigen Rumăniens. Im
untersuchten Zeitalter befand sich dies Gebiet- vom geopolitischen Stand
punkt gesehen- in der lnteressensphăre der drei Grossmăchte : des Habs
burger, der Osmanischen und Russischen Reiches. Diese Stellung ist aus
den zeitgenosischen Karten deutlich ersichtlich.
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SEMNIFICAŢIA EMBLEMELOR DE PROFESIONALITATE
IN ARTELE MINORE TRANSILVANENE

de GHEORGHE MITRAN

Variantă culturală a ornamenticii transilvănene, cu însuşiri artistice
şi semantice, repertoriul emblemelor de profesionalitate reprezintă o măr
turie vie a activităţilor şi raporturilor umane din spaţiul istoric al vieţii
cotidiene, caracteristic mediilor meşteşugăreşti medievale.
Tipul acesta de izvor, parte integrantă a heraldicii orăşeneşti, tre
buie impus atenţiei de specialitate, în sensul revalorizării semnificaţiilor
sale.
Studiul îşi propune să evidenţieze, pe baza materialului identificat
în patrimoniul cultural naţional al j udeţului Braşov şi al Muzeului de
Artă al României, principalele semnificaţii ale emblemelor de profesiona
litate, utilitatea lor ca instrument de cercetare în determinarea cu obiec
tivitate a diverselor simboluri meşteşugăreşti, a încadrării elementelor
stilistice şi ·cronologice a categoriilor de obiecte pe care sînt repre - entate.
In cadrul repertoriului ornamental
transilvănean emblemele de
profesionalitate au constituit un subiect predilect, cu funcţionalitate ofi
cială sau decorativă, abordat pe cele mai variate categorii de produse
meşteşugăreşti de epocă : lăzi de breaslă, sigilii şi steaguri de breaslă,
cositoare, argintărie, mobilier pictat sau sculptat, ceasuri, vase din cera
mică şi faianţă, sticlărie, pietre funerare, lapidarii, frontoane de imobile,
ţesături, firme de breaslă etc. Fenomenul de difuzare a acestui tip de
ornament în aria largă a artelor minore transilvănene, ca rezultat al
unei mentalităţi şi spiritualităţi specifice de epocă, vizează profunde
semnificaţii sub raport istoric, economic, social, cultural. Tratarea ale
gorică specifică a diversităţii meşteşugurilor prin atribute simbolice, re
prezentative, în cadrul unui ansamblu ornamental, decorativ constituie
un sistem semantic individualizat.
Prima definiţie a muncii, în sens figurat, a ocupaţiilor, o găsim
reprezentată plastic în arta rupestră a omului preistoric. Urmărind evo
luţia istorică a muncii şi obiectelor ei în antichitate, ev mediu, Renaştere
şi epoca modernă- putem înţelege profundele şi multiplele semnificaţii,
aportul deosebit al acestui proces în formarea structurilor civilizaţiei şi
culturii universale. Iată de ce, apare firesc ca în condiţiile, în care munca
devine conştiinţa supremă a existenţei sociale a omului, să fie repre
zentată pentru semnificaţiile sale prin valori plastice, într-un limbaj
specific, într-o varietate de forme şi ocazii. Nimeni nu mai contestă
ae�
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astăzi funcţia "subconştientul colectiv" care păstrează şi transmite " moş
tenirea psihologică comună a omenirii" 1• Multe din sensurile fenome
nelor culturale au fost dezvăluite şi făcute cunoscute de cercetarea isto
rică de specialitate. Cu toate acestea o serie de tendinţe convergente care
au acţionat asupra moştenirii socio-culturale continuă să rămînă ascunse.
In acest cadru, heraldica emblemelor de profesionalitate se defi
neşte ca o moştenire socio-culturală cu valenţe artistice şi semantice
care pe parcursul devenirii sale istorice este investită cu sensuri noi.
Iconurile poartă în structura lor formală şi semantică elemente comune
obiectelor reale pe care le semnifică. Semnificarea iconurilor apare ca
re.wltat al relaţiei dialectice realizate între semnificant (expresia con
cretă) şi semnificat (conţinutul de idei):!.
Semnificaţia istorică. Transilvania, în sens geopolitic medieval, con
stituie una din cele mai interesante provincii de studiat. Pe teritoriul ei
s-a dezvoltat de timpuriu un puternic complex de fortificaţii cu caracter
defensiv, în interiorul cărora au fost adăpostite numeroase medii meşte
şugăreşti adepte ale unor stări de lucruri aducătoare de ordine şi linişte,
în care pulsa o mentalitate socială proprie sistemului breslelor. In inti
mitatea lor s-au născut germenii artelor minore, ca reflex al tradiţiei
prelucrării metalelor, lemnului, ceramicii, textilelor, pietrei etc. Pătrun
zînd rapid pe piaţa internă şi externă, în interioarele domestice parti
culare, în inventarele administraţiilor civile şi clericale, produsele artelor
minore s-au identificat cu gustul popular, fapt c e le-a c onferit un
caracter "democratic", ca producţie şi asimilare. Realizările din acest
domeniu strîns legate prin contacte culturale, politice şi comerciale la
sud şi est de Carpaţi, sensibilizate de iradierile stilistice emanate de pu
ternicele centre occidentale, dovedesc înscrierea creaţiilor transilvănene
în circuitul valorilor europene. Circulaţia calfelor şi meşterilor, a caie
telor de modele, a produselor finite în ţările române, în apus şi orient
explică concret această integrare materială şi spirituală, interferenţele
stilistice prezente în concepţia şi producţia atelierelor autohtone. "Circu
laţia ideilor este factor decisiv în crearea m odelelor formale" afirma
Tudor Vianu3.
Creaţia emblemelor de profesionalitate trebuie pusă în legătură cu
un pas mai tîrziu de data apariţiei mediilor meşteşugăreşti. Experienţa
dezvoltării şi organizării meşteşugurilor constituie un factor aprioric sis
temului emblemelor de profesionalitate. Deşi nu avem dovezi concrete
este foarte probabil că emblemele au apărut sporadic in secolul al XIV
lea avînd un caracter de firmă, o dată cu primele menţiuni documentare
ale unor meşteri din mediile urbane. In secolele al XIV-lea şi al XV-lea
meşteşugurile erau organizate în branşe şi covporaţii, un sistem destul
de eterogen constituit pe baza unor protocoale autonome. Acest tip de
organizare a influenţat direct şi sistemul de firmă.
In a doua j umătate a secolului al XV-lea Braşovul a devenit unul
din principalele centre de producţie şi comercializare a mărfurilor din
Transilvania. Datorită relaţiilor comerciale cu Europa el j oacă un rol
1 DAN GRIGORESCU, Aventura imaginii, 34,
2 Ibidem, p. 29.
3 Ibidem, p. 100.

Bucureşti, 1982,

p. 209.
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comerdal internaţional. In cetate, la o populaţie de aproximativ 6 000
de locuitori, funcţionau 40 de meşteşuguri. In 1452, 1453, 1467, 1 5 19,
1531 etc. li se confirma braşovenilor dreptul de a desface mărfuri " ori
unde în oraşele, tîrgurile, satele Transilvaniei"4• Privilegiul de etapă şi
depozit (desfacerea mărfurilor de către negustorii străini în mod obliga
toriu în oraşul respectiv) a favori7at prosperitatea oraşului. In 1 468
Matei Corvin dă acest drept braşovenilor pentru mărfurile aduse din
Ţara Românească şi Moldova5. La începutul secolului al XVI-lea Braşo
vul avea aproape 9 000 de locuitori şi o nouă serie de acte j uridice
aveau să reglementeze drepturile comerciale şi să sporească prosperita
tea oraşului. Braşovul este doar un singur exemplu în acest sens, de
oarece şi alte oraşe transilvănene concentrau valori economice şi demo
grafi�e apropiate. Cel mai vechi regulament de breaslă cunoscut este
cel al aurarilor din Cluj, 1473, însă organizarea propriu-zisă în breaslă
s-a înfăptuit la începutul secolului al XVI-lea din motive economice ce
urmăreau să împiedice crearea unor ateliere prea mari. Celelalte meserii
s-au organizat în bresele în cursul secolului al XVI-lea. La 23 martie
1 583 Ştefan Bathory a interzis alcătuirea breslelor în tîrguri şi sate.
Spre deosebire de breslele din apus, breslele transilvănene aveau atri
buţii sporite. Ele participau la conducerea treburilor oraşului, la apăra
rea turnurilor şi bastioanelor, la întreţinerea armamentului. Statuturile
breslelor stipulau în mod expres dreptul de preempţiune asupra mate
riilor prime, asupra producţiei şi desfacerii, indatoririle şi drepturile
ucenicilor, calfelor, meşterilor, normele morale, de etică profesională etc.
Breasla garanta valoarea şi calitatea produsului care era verificat de
meşterii de control. De aceea, încă din secolul al XVI-lea meşterii au
fost obligaţi să-şi marcheze produsele, imprimind insemnele lor de recu
noaş tere. Normele profesionale şi morale impuse de statuturile j uridice
breslaşe aveau un caracter unitar asigurînd un puls uniform şi o disci
plină profesională comună in centrele de producţie transilvănene, cu
toate tendinţele de autonomie determinate de specificul meseriilor şi
consecinţele concurenţei interne şi externe. In acest cadru emblemele
de breaslă au j ucat un rol deosebit de important, însoţind pas cu pas
evoluţia meşteşugurilor, diversificarea meseriilor, perfecţionarea instru
mentarului tehnic, emanciparea artistkă în raport de spiritul şi moda
epocii. Primul pas al emblemelor de breaslă s-a făcut prin transferarea
simbolurilor de firmă în planul reprezentărilor sigilare. Ele cuprind două
părţi , emblema (reprezentarea simbolică) şi legenda (textul scris pe mar
gine), şi se divid în trei tipuri : tipul heraldic (reprezentări în scut) tipul
iconografie (reprezentări figurale), tipul combinat6•
Primele sigilii au apărut la sfîrşitul secolului al XV-lea şi începutul
se�olului al XVI-lea, încetăţenindu-se mai tîrziu. Pînă la j umătatea seco
lului al XVI-lea sigiliile mai purtau amprente cu efigia patronilor res
pectivi, ulterior, datorită Reformei, ele au dispărut făcînd loc instru
mentelor şi produselor meşteşugăreşti. Imagini ale interioarelor de ate
liere se întîlnesc pe tablele de breaslă, gravuri de epocă pe metal sau
4 RADU MANOLESCU, Comeri ul Ţării Româneşti şi Moldovei
(secolele XIV-XVI), Bucureşti, 1965, p. 42.
5 Ibidem, p. 43.
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hîrtie, cum sînt cele ale aurarilor, cositorarilor etc. Pe parcursul diversi
ficării şi specializării meşteşugurilor numărul atributelor simbolice din
embleme creşte. Tendinţa de îmbunătăţire, de rezolvare fericită a com
poziţiilor, a repre -entărilor armeriilor, în sensul de a deveni cit mai
atrăgătoare, de a recomanda cu demnitate competenţa profesională a
breslei este permanentă. Asemenea rezolvări reuşite sînt întîlnite pe em
blemele sigiliilor potcovarilor, brutarilor şi croitorilor din Sibiu, ale să
punarilor din Sighişoara, ale fierarilor din Braşov care includ în armorial
şi stemele oraşelor etc. Dintre cele mai frumoase embleme de profesio
nalitate se remarcă cea a fierarilor din Braşov ce se recunoaşte prin
potcoavă, cui şi două seceri încrucişate, cea a ţesătorilor cu suveici, arcuri
şi perii , cea a tîmplarilor reprezentată prin rindea, compas, echer, a ro
tarilor şi funarilor cu roată şi respectiv roată pe stativ cu funie etc. Em
blema olarilor se identifică prin forma ulcioarelor, cea a lăcătuşilor prin
lacăte atîrnate, chei încrucişate, pinteni, pistoale încrucişate. Sigiliile au
rarilor, care sînt cel mai bine realizate sub raport artistic, îl reprezintă
pe Eligius, patronul lor, fie stînd în picioare (Braşov, Sibiu), fie stînd
aşezat (Cluj , Mediaş, Sighişoara). Aceste producţii culminează cu tabla
aurarilor d i n Braşov, datată 1 556, din aur, pe care apare gravat un in
terior de atelier şi un stand de vînzare a produselor specifice breslei.
In mod ciudat nu sînt cunoscute embleme ale meşterilor pietrari deşi
aceştia au lăsat nenumărate vestigii de arhitectură. Se poate aprecia că,
datorită numărului mic de meşteri cioplitori în piatră, ei nu s-au orga
nizat în bresle de sine stătătoare ci s-au asociat breslei zidarilor.
Sigiliile breslelor, ca expresie j uridică a emblemelor de profesiona
litate, constituie centrul de greutate al reprezentărilor simbolurilor meş
teşugăreşti în planul creaţiei artistice şi al difuzării ulterioare a mode
lelor iconografice în repertoriul ornamental al a·rtelor minore.
Diversificarea şi specializarea meşteşugurilor, în a doua j umătate
a secolului al XVI-lea, a atra" după s ine emanciparea vieţii de breaslă
sub raport economic, j uridic, moral şi artistic. Statuturile de breaslă deşi in
vocă tradi ţia juridică corporaţionistă sînt o expresie nouă a spiritului
Renaşteri i. Ele stipuleal'ă în mod unitar desfăşurarea activităţii produc
tive, normele de conduită morală şi profesională în raport de specificul
fiecărei meserii, asigurînd o dezvoltare fără precedent a ornamenticii
emblemelor de profesionalitate. Acestea proliferează, în special, pe obiec
tele de uzanţă oficială în viaţa breslei, firme, sigilii, steaguri, lăzi, cupe
şi pahare de argint şi cositor, documente, mobilier pictat şi sculptat etc.
In acest context emblemele devin expresia unei situaţii j uridice din care
decurg o serie întreagă de obiceiuri şi drepturi de monopol corporaţionist.
Impactul cu Renaşterea a însemnat, în secolul al XVI-lea, crearea
pentru prima dată a unui stil decorativ în sistemul emblemelor de pro
fesionalitate. Apar reprezentări cu valoare şi destinaţie decorativă. Tipul
tradiţional, cu destinaţie oficială, renunţă la simplitatea şi rigiditatea
reprezentărilor de odinioară şi acceptă într-o compoziţie îngrijită sim
bolurile şi ornamentele exterioare, ca expresie a unei noi atitudini de
eleganţă, nobleţe şi demnitate.
6

1976, p. 6.
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ln secolele XVII şi XVIII, ca rezultat al diversificării şi speciali
zaru deosebite a meşteşugurilor, al modelării şi tendintelor stilistice ma
nieriste şi baroce, frecvenţa şi deschiderea focală a difuzării emblemelor
de profesionalitate în planul artelor minore este fără precedent. Un fe
nomen economic de seamă care s-a produs în structura mediilor meş
teşugăreşti a fost desprinderea din ramurile de bază a unor
meserii
derivate, cu profile sensibil diferenţiate, fapt ce a determinat apariţia
unor noi bresle şi implicit a unor noi tipuri de embleme. Din breasla
ţesătorilor se desprind ţesătorii de lînă, postăvarii, perpetarii, vopsitorii
de postav ; din breasla tîmplarilor se divid dogarii, ratarii, dulgherii,
strungarii în lemn ; din breasla cojocarilor de desprind tăbăcarii, curelarii,
găitănarii ; din breasla cuţitarilor se desprind tocilarii. Apar bresle noi
cum sînt sticlarii, pălărierii, mănuşarii, ciorăparii, găitănarii, olarii, vop
sitorii-zugravi etc., meserii care s-au practicat din vechime dar care
acum se constituie în corporaţii monopoliste cu statuturi juridice proprii.
ln secolul al XVIII-lea se înregistrează, datorită acestor mutaţii econo
mice şi sociale, o adevărată renaştere a emblemelor de profesionalitate
repre entate pe cele mai diverse categorii de obiecte.
Sub raportul semnificatiilor istorice, emblemele de profesio
nalitate pot reconstitui un istori·c al evoluţiei vieţii de breaslă, al evolu
ţiei instrumentarului tehnic, nivelul lui de perfecţionare, date utile pen
tru istoria tehnicii, pentru istoria heraldicii orăşeneşti de profesionalitate.
De asemenea pot sugera procesele tehnologice, genul produselor finite,
ponderea lor în contextul producţiei şi comercializării etc. ln Braşov, spre
exemplu, se pot estima, pe baza frecvenţei de reprezentare a unor tipuri
de embleme care ne-au parvenit, meseriile cu pondere în complexul eco
nomic urban, cum ar fi prelucrarea metalelor, textilelor, lemnului, eera
micii, pielăriei, produselor alimentare. ln ansamblu se poate evalua
nivelul de dezvoltare economică a oraşelor într-o etapă istorică deter
minată, elementele comune şi d iferenţele specifice ale acestora, în raport
cu ponderea unor meşteşuguri în structura economică respectivă.
Activitatea mediilor meşteşugăreşti a asigurat, alături de alte tră
sături istorice caracteristice, o producţie şi o circulaţie ritmică a mărfu
rilor şi ideilor în întreaga Transilvanie, la sud şi est de Carpaţi, pe
arterele marilor drumuri comerciale europene, contribuind la desăvîrşi
rea profilului unitar al pieţii interne, la formarea unităţii economice şi
culturale a celor trei ţări române.
Semnificaţia heraldică. Repertoriul emblemelor de profesionalitate
reprezentate în ornamentica artelor minore transilvănene este integrat
şi studiat în cadrul ştiinţei şi artei heraldicii orăşeneşti.
El face parte din sistemul heraldic orăşenesc deoarece conţine un
armorial de profesionalitate cu ornamente exterioare. Comparînd valo
rile artistice, semantice, istorice, evaluarea emblemelor nu ridică proble
mele comportate de studiul heraldicii stemelor. Sistemul heraldic profe
sional prezintă un armorial relativ simplist, sugestiv, cu trimiteri precise
la . natura ocupaţiilor cotidiene, iar ca realizare artisti·că este mai modest.
Totuşi, ca fenomen artistic şi documentar-istoric nu poate fi ignorat, dat
fiind caracterul "democratic" definit de proliferarea lui în masa demo
grafică, potrivit modei epocii şi gustului stărilor sociale mijlocii. Longe
vitatea istorică a însemnelor de profesionalitate, secolele XIV-XIX, s-a
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datorat capacităţii mari de asimilare în structura societăţii şi vitalităţii
sistemului monopolist al breslelor. O cereetare complexă în acest do
meniu nu se poate realiza şi valorifica eficient decît în contextul abor
dării unui mare număr de embleme, astfel încît materialul colectat să
poată furniza concluzii utile cercetării interdisciplinare. La prima vedere,
iconurile lor par să aibă o simplă valoare narativă, în realitate, ele in
cumbă valori semantice şi dinamice sub raportul conţinutului şi frec
venţei reprezentărilor. Emblemele de profesionalitate se relevă ca mo
dele simbolice ·care oferă acelaşi înţeles, fiind descifrate unitar de toţi
indivizii societăţii. De pildă, armeriile unor embleme, o cană de cositor,
o foarfecă, un lacăt cu arme de foc, trei suveici etc., sînt modele simbo
lice sugestive, a căror descifrare s-a făcut unitar de toate generaţiile în
care s-au integrat. Unitatea semantică percepută în mod solidar s-a ma
nifestat activ ·ca instrument de comunicare socială. Spre deosebire de
alte tipuri heraldice care sînt monopolul unor categorii sociale avute,
emblemele de profesionalitate constituie semnul de nobleţe, cinste şi
demnitate al categoriilor sociale producătoare de bunuri materiale.
Concepţia reproducerii emblemelor de profesionalitate a fost pro
prie şi mediilor meşteşugăreşti din teritoriile central şi vest europene
cu care fenomenul transilvănean s-a intersectat. Au fost preluate prin
influenţă o serie de elemente secundare, proprii gustului local, cum au
fost ornamentele exterioare. Astfel se explică de ce în secolul al XVIII
lea reprezentările emblemelor transilvănene sînt în<:ă pline de prospeţime
şi sensibilitate, chiar dacă se resimte romantismul şi nostalgia vremu
rilor "eroice", spre deosebire de atelierele occidentale, ameninţate de
spectrul necruţător al concurenţei, ale căror producţii întrupează toate
însuşirile retorice ale barocului, semn al unei decadente ireversibile.
Un alt aspect al anali 7ei comparatiste îl constituie surprinderea
unor afinităţi între sistemul heraldic profesional şi cel al stemelor. Cele
două sisteme heraldice conţin sensuri privitoare la ocupaţiile de bază
ale comunităţilor sociale respective. O serie de steme ale oraşelor, tîrgu
rilor, înfăţişează şi principalele ocupaţii şi produse ale locuitorilor din
zona respectivă. Astfel, stemele comitate1or Maramureş şi Caraş, Arad,
Bihor, Sălaj , Satu Mare etc., prezintă produse agricole, viticole, fauna
regiunii, ale oraşelor Baia Mare, Dej, Turda prezintă unelte de minerit.
Rezultă că între anumite limite iconice şi semantice cel� două sisteme
heraldice se intersectează. Cu toate că apar în vremuri şi circumstanţe
diferite, ele sînt rodul aceleiaşi moşteniri socio-culturale, determinate
de unitatea de teritoriu şi profilul psihic comun.
Semnificaţia artistică. In analiza semnificaţiei artistice a reperto
riului emblemelor de profesionalitate vom lua în discuţie principalele
trăsături stilistice, fondul tradiţional local, contactele culturale cu sfera
genului european şi influenţele receptate, defazarea cronologică şi cir
cumstanţele specifice în care se formează stilul transilvănean în raport
cu modulaţiile stilurilor europene. "Prin această noţiune (stil) - afirma
Focillon - omul îşi exprimă nevoia de a se recunoaşte în cea mai largă
inteligibilitate a sa, în ceea ce e stabil şi universal, mai presus de ondu
laţiile istorice, mai presus de local şi particular "7. Pentru a încadra evo7 HENRI FOCILLON, Vies des formes, Paris, 1970, p. 1 1 .
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luţia artistică a emblemelor de profesionalitate in configuraţia stilistică
transilvăneană sint necesare citeva consideraţii asupra specificităţii ei.
Problema emiterii unei definiţii asupra stilului a fost o chestiune con
troversată intre filozofi şi istoricii de artă. Deşi ele sint deosebit de in
teresante, nu este cadrul să comentăm aceste dispute. Se ştie că stilul
are un caracter istoric şi intervine ca modelator asupra creaţiilor artistice
locale. Unitatea stilului este dată de trei fa-ctori implementaţi : timp,
spaţiu, idee�. Ritmul şi amplitudinea ondulaţiilor stilului sint diferite in
fie�are domeniu al artei şi variază de asemenea de la ţară la ţară.
Stilul transilvănean este privit, in ansamblu, ca un " fenomen ar
tistic retardatar"!l, in configuraţia largă a manifestărilor culturale şi ma
teriale emanate din puternicele centre apusene. In Italia, Renaşterea s-a
cuplat perfect cu spiritul latin spre deosebire de spiritul german care a
dus goticul pe cele mai inalte culmi ale creaţiei. Marile curente cultural
artistice au fost deci asimilate preferenţial in planul creativităţii, în ra
port cu vocaţia profilului spiritual, socio-cultural al societăţii respective.
In teritoriile central şi vest europene goticul şi Renaşterea s-au dezvoltat
cu aproape o sută de ani inaintea manifestării lor in Transilvania. Spa
ţiul nostru recepţionează reflexul acestor mari curente culturale mai
tîrziu, datorită specificului de dezvoltare istorică, economică, politică,
culturală, demografică, socială etc. Această defazare cronologică are la
bază explicaţia unor procese complexe ce au adus modificări substanţiale
în spaţiul nostru cultural. In Transilvania a existat un fond tradiţional
bogat care a funcţionat ca un model cultural riguros structurat, ca an
samblu de norme pe baza căruia s-au grefat noile creaţii. Patrimoniul
cultural naţional care ne-a parvenit, demonstrează continuitatea istorică
a unor modele culturale stabile care s-au dezvoltat unul pe seama celui
lalt, în contextul unor influenţe convergente. Modelarea fenomenului cul
tural local a fost astfel realizată prin investirea cu sensuri noi. "Ade
vărata originalitate nu e altceva decît dezvoltare", afirma T.S. Eliot1°.
Sistemul emblemelor de breaslă reprezentat in ornamentica artelor
minore este practic rezultatul unui profund proces de autoinfluenţă in
serie a experienţelor culturale. Fenomenul de influenţă s-a manifestat
prin transmiterea însemnelor de profesionalitate din cadrul j uridic al
breslei. unde îndeplineau funcţii precise, in planul larg al ornamenticii
artelor minore. Armorialul de profesionalitate rămine in evoluţia sa re
lativ constant în reprezentări, comunicind acelaşi înţeles printr-o expre
sie plastică sensibilizată de moda epocii. O cană, spre exemplu, repre
zentată drept atribut profesional al unei bresle, comunică ca simbol ace
laşi înţeles şi în secolul al XV-lea şi în secolul al XIX-lea, dar elementele
formale se modelează potrivit amprentei stilistice a vremii. Ornamentele
exterioare ale armeriilor de profesionalitate, forma scuturilor, a cunu
nilor cu verduri, apariţia geniilor, leilor sau grifonilor tenanţi ale aces
tora sint cele mai predispuse modelării matricei stilistice. Ele conferă
certitudinea încadrării cronologice şi stilistice a ornamentului sau obiec
tului pe care este reprezentat. Un aspect particular interesant il consti8

DAN GRIGORESCU, Constelaţia gemenilor, 23, Bucure�ti, 1979, p. 197.
GRIGORE ARBORE, Forma ca viziune, Bucureşti, 1984, p. 265.
IO DAN GRIGORESCU, Aventura imaginii, p. 125.
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tuie relativa autonomie a creaţiei artistice faţă de epoca socială în care
se situea?ă. Unele lucrări pe care sint reprezentate embleme dezvăluie
efecte ale epocilor anterioare, altele anticipă trăsături ce se vor defini
ulterior.
In secolul al XVI-lea cînd se creează un stil decorativ, reprezentă
rile emblemelor de profesionalitate puse sub semnul Renaşterii sint con
cepute cu un armorial dispus într-un echilibru stabil, formele vieţii sint
transpuse într-o lume statică, fără conflicte, liniile sînt graţioase, zvelte,
totul se constituie într-un sistem de referinţă care sugerează sensul şi
atinge planul realităţii şi înţelegerii umane. Ornamentele exterioare evi
denţiază in plus apartenenţa la stilul decorativ al Renaşterii. Cîmpul in
care se înscriu armeriile este marcat printr-un scut decupat in acolade
sau un me jalion rotund. Alteori preferinţa spre ornamentică este evi
denţiată prin cununi cu verduri, personaje şi reprezentări heraldice, mo
tive zoomorfe etc. Totul este prezentat cu graţie şi importanţă reţinută.
Asemenea tratare artistică corespunde concepţiei exprimate în veacul
clasicist dacă o raportăm nuiTţai la interpretarea lui Horaţiu, "Decorum
ul trebuie respectat neapărat înfăţişîndu-se cu neabătută limpezime, vîrsta
fiecărui personaj, ţara din care vine, meşteşugul practicat de el, obi
ceiurile, pasiunile şi veşmintele potrivite fiecărei naţiuni" 11.
In epoca Renaşterii o trăsătură importantă a artelor vizuale o re
prezintă tratarea alegorică cu sens moralizator a unor scene din viaţa
reală. Alegoria este întotdeauna definită de un atribut Fără să forţăm
nota interpretării, putem afirma că, emblemele de profesionalitate expri
mate prin diverse atribute constituie un gen de alegorie a muncii, a
meseriilor. Concepţia după care sînt tratate atributele, specificul lor se
mantic, reprezintă o formă "raţionalizată" a viziunii simbolice. Atributele
includ în mod abstract sensuri referitoare la viaţa breslei. "Ori·ce operă
de artă este un dialog cu oricine stă în faţa ei " , consemna Hegel12. In
dialogul pe care-I realizăm cu arta heraldicii de profesionalitate desprin
dem ca trăsătură esenţială un subiect primar (limbaj ul semantic) şi un
subiect secundar (motivaţia artistică). Relaţia dialectică a celor două
subiecte reflectă unitatea conceptuală a reprezentărilor de sorginte popu
lar-urbană şi diversitatea mesaj elor şi a modalităţilor de exprimare ar
ti:stică. Eugenio Battisti apreciază că artele de concepţie populară, tra
diţională au apărut în epoca Renaşterii ca o atitudine faţă de cultura
umanistă şi de curte. "Infruntarea este nu între Renaştere şi Evul Mediu,
aşa cum s-a crezut pînă nu demult, ci între cultura umanistă şi tradiţia
populară. Indată ce a doua a putut să ia cunoştinţă de sine, a dobîndit
şi capacitatea de a opune tradiţiei literare a curţilor, mai întîi formele
de superstiţie, apoi imaginile magice şi lumea de idei. Dar identicul
antagonism între ceea ce este cultural şi popular se află şi în interiorul
umanismului, în intimitatea culturii curţilor, în inima şi fantezia artişti
lor înşişi " t:l. Teoria lui Battisti se verifică parţial şi în " cazul transil
van " unde cultura umanistă şi de curte nu a avut relieful celei occiden
tale. Este adevărat că in secolele XVII-XVIII, a existat şi la noi o reacIl

DAN GRIGORESCU, Constelaţia gemenilor, p. 70.
12 HEGEL, Despre artă şi poezie, Bucureşti, 1979, voi. I. p. 90.
13 EUGENIO BATTISTI, Antirenaşterea, Bucureşti, 1982, p . 215.
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ţie culturală de factură tradiţională împotriva "culturii de curte", ea
fiind expresia unei atitudini sociale faţă de nedreptăţile sistemului so
cial, faţă de administraţiile străine. Să nu uităm, însă şi o serie de ati
tudini favorabile curţilor şi domnitorilor români. Caracteristică apare
însă unitatea spirituală realizată între popor şi conducători, clădită de-a
lungul veacurilor în marile încereări pentru apărarea fiinţei naţionale.
Demonstrativă este literatura populară scrisă, orală, cronicile care sînt
fie favorabile, fie ostile "culturii de curte". Heraldica profesională a
apărut şi s-a dezvoltat ca expresie imperioasă a unei legităţi obiective
istorice determinate de structura organizatorică a economiei medievale
urbane dar şi ca reacţie a categoriilor sociale de producători de o opune
emblema probităţii şi demnităţii lor profesionale, a rolului lor s ocial, ex
primată printr-o ornamentică specifică, heraldicii nobiliare, preţioase şi
ostentative.
Părăsind epoca Renaşterii, emblemele de profesionalitate intră în
contact cu o nouă experienţă stilistică, perioada manieristă. Multă vreme
manierismul a fost considerat "fenomen de inerţie şi nonstil ", caracterizat
de repetarea mecanică a unor scene derivate din arta marilor maeştri ai
Renaşterii. Incă din secolul al XVI-lea, în apus, noţiunea de manieră era
înţeleasă ca o operaţie mimetică, lipsită de originalitate. Wălfflin, Riegel
şi alţii au considerat manierismul ca o fază de declin artisticlli. Max
Dvorak şi Werner Weisbach au fost primii care au revizuit manierismul
şi 1-au valorizat plecînd de la ideea înfloririi libere a fanteziei artistice,
a in terpretării subiective a realităţii obiective. Interpretarea subiectivă a
naturii după "bunul plac" a însemnat ignorarea şi depăşirea normelor
clasice. Georg Weise consideră că pentru manierism nu este potrivit ca
lificativul de stil, în sensul folosit pentru marile perioade din istoria artei,
pentru că el este o reacţie anticlasicistă 1 5 • Critica plasează manierismul ca
fenomen predominant în a doua treime a secolului al XVI-lea.
ln Transilvania manierismul a devenit preponderent după j umăta
tea secolului al XVII-lea, ca expresie a unor conditii specifice de acu
mul are. Planul reprezentărilor artistice al emblemelor devine mai cu
prinzător, mobilele armorialului şi ornamentele exterioare sînt executate
în intenţia sugerării simbolului într-un cadru cît mai estetic, apelîndu-se
la o serie de efecte tehnice şi decorative. Limbajul de expresie al manie
rismului cuprinde forme tîrzii ale Renaşterii prelucrate într-o viziune ar
tistică personală, elemente care, reunite, vor constitui sinteza ulterioară
a barocului transilvănean din secolul al XVIII-lea.
Nici o mişcare stilistică nu s-a definit mai contradictoriu şi nu a
incitat spiritele istoricilor de artă ca epoca barocului. Expansiunea for
melor baroce în planul larg al teritoriilor europene, transformarea lor în
va riante locale, datorită condiţionărilor specifice din zonele respective, a
generat o diversitate stilistică care a declanşat timp de aproape trei sute
de ani cele mai controversate atitudini şi opinii în lumea criticilor şi is
toricilor de artă .
Pînă în secolul al XVIII-lea noţiunea de baroc desemna o formă
imperfectă şi semnifica spiritul decadent al creaţiilor artistice, bizarul şi
14

15

GRIGORE ARBORE, op. cit.,

Ibidem, p. 40.

p.

33.
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excesul ridicolului. Heinrich Wolfflin, în lucrarea Renaissance und Ba
rock, defineşte pentru prima dată termenul de baroc ca un fenomen ar
tistic coerent, un "baroc universal" , cuprins între Renaştere şi neocla
sicism16. O altă opinie interesantă o formulează Weisbach, Hubatsch,
Hetzfeld şi Argan care definesc arta barocă drept expresie reflexă a con
traofensivei bisericii catolice şi a afirmării absolutismului17• Incadrarea
cronologică a epocii baroce constituie de asemenea un subiect disputat.
S. Biihler optează pentru perioada 1 575-1 740, iar Rudolf Wittkower pen
tru perioada 1 600-175018. Amintim aici, numai opiniile unor istorici
de artă, de marcă, Joh. Rupert Martin şi Giulio Carlo Argan, care se
apropie cel mai mult de adevăr. Ei consideră că barocul nu exprimă un
stil unitar, diversitatea fiind o trăsătură distinctivă. Unitatea barocă
constă în întruchiparea unor idei, atitudini şi convingeri larg împărtăşite.
Caracterul esenţial al artei baroce este naturalismul, ca reacţie faţă de
stilizările elegante ale manierismului tîrziu19. "Mişcarea stilistică ce îşi
avea originile la Roma a ajuns în Transilvania cu un secol întîrziere. In
secolul al XVII-lea, ţinînd seama de morfologia noului stil, apar în stare
izolată " 20 .
In Transilvania, barocul s-a manifestat în mod specific, condiţionat
de particularităţile dezvoltării zonale, implicit de intenţiile politice şi
economice ale administraţiei habsburgice. El este exprimat într-o ma
trice internaţionalizantă de factură eclectică, în care s-au topit experienţe
italiene, franceze, olandeze. germane şi care s-au transmis prin filieră
cehă de-a lungul Dunării pînă în Transilvania21. Limbajul barocului se
grevează aici pe substratul Renaşterii tîrzii. Dominaţia habsburgică a
impus dezvoltarea unui program edilitar şi ideologic special. Formarea
unei nobilimi şi burghezii puternice. pentru care heraldica a devenit un
element important de modă. diversificarea şi specializarea deosebită a
meşteşugurilor. perfecţionarea instrumentarului tehnic, emanciparea pie
ţii interne au fost factorii cei mai de seamă care au favorizat apogeul
reprezentărilor emblemelor de profesionalitate în cupriP sul artelor mi
nore. Tendinţa de expansiun e a acesui gen de ornamentică este amplifi
cată de influenţa matricei internaţionalizante a barocului, în sensul abor
dării eclectice a motivelor, a complicării ornamentelor exterioare, în sco
pul creării unui efect deosebit. Ornamentele exterioare devin mai va
riate, ele apar sub forma unor ·cununi de verduri învolutate şi legate
la bază cu o filacteră renascentistă. In general această ornamentică este
caracteristică stilului Zopf sau Empire. Mobilele armorialului sint în ge
neral aceleaşi, doar compozitia este uşor afectată în sensul îmbogăţirii şi
al corelării cu stema oraşului respectiv. Preferinţa spre importanţă este
demonstrată de includerea în ansamblu a unor ornamente corespunză
toare : stema oraşului, lei, grifoni, genii, motive vegetale bogate, intens
arcuite, motive geometrice de tipul : meandre, elipse, linii zig-zag, ove
etc. Reprezentările animalelor fantastice, în ornamentele exterioare ale
1 7 Ibidem, p. 48, 49, 55.
18 Ibidem, p. 48, 51.
19 Ibidem, p. 52, 56.
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Ibidem, p.
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Ibidem, p. 262.
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emblemelor, coboară din tradiţia orientală . Aceste motive au incitat fan
tezia europenilor care le-au preluat aproape identic şi le-au reprezentat
frecvent. Interesante sînt şi motivele vegetale reprezentate drept orna
mente exterioare ale emblemelor într-o manieră bogată, contururi ar
cuite în mişcare, aşa cum apar pe o frumoasă emblemă a breslei lăcă
tuşilor, pictată pe panoul unei strane din colecţia muzeală a Bisericii
Negre (Pl. Il.). Ea prezintă analogii cu barocul brîncovenesc, a cărui in
fluenţă s-a resimţit puternic în sudul Transilvaniei.
O parte din panourile cu embleme de breaslă din colecţia Bisericii
Negre provin din inventarul bisericii evanghelice din Drăuşeni, monu
ment de arhitectură din secolul al XIII-lea, cu forme romanice şi go
tice timpurii, cu pictură murală - legenda Sf. Ecaterina din Alexan
dria - realizată în stil gotic, secolul al XIV-lea.
Semnificaţia documentar-memorială. Heraldica emblemelor de pro
fesionalitate prezintă un deosebit interes şi sub raport documentar-me
morial. Foarte adesea, emblemele sînt însoţite de inscripţii şi datări, do
vada apartenenţei la o anumită epocă istorică, la memoria unor membri
care îndeplinesc în ierarhia breslelor diferite funcţii, sau a unor dona
tari şi comanditari. Acest patrimoniu investit cu informaţii documentar
memoriale proprii unei arhive ambulante este concentrat în colecţiile
muzeale, particulare şi parohiale.
Artele minore care au proliferat acest gen de ornamentică dezvă
luie în diversitatea manifestărilor lor destinaţii variate. Cănile şi tale
rele de cositor, de ceramică şi faianţă habană decorate cu embleme de
profesionalitate sînt fie comandate de meşteri şi calfe, fie donate aces
tora cu anumite ocazii. In acest caz, ele fie ·că intrau în interiorul domestic
al acestor indivizi şi îndeplineau funcţie decorativă, memorială, fie că
participau la zestrea breslei sau a administraţiei orăşeneşti şi parohiale
Multe
dintre
aceste
îndeplinind anumite funcţii ceremonial-oficiale.
obiecte au fost lucrări de meşteri şi de calfe cu care au promovat în ierar
hia breslei. Pietrele funerare, cu datări şi inscripţii săpate alături de în
semne de profesionalitate, referitoare la defunct, sînt documente memo
riale privitoare la profesiunea desfăşurată de acesta în timpul vieţii şi
constituie un semn de prestigiu pentru familie. Multe dintre ele se află
încaY:.trate la interior, în zidul Bisericii Negre. Stranele din biserici, pic
tate cu aceste tipuri de ornamente, fac dovada unei vieţi de breaslă în
floritoare şi precizează locul pe care-I ocupau membrii breslelor, în tim
pul sărbătorilor religioase, în biserică. Armorialul şi ornamentele exte
rioare pictate pe strane sînt realizate într-o policromie vie. Un exemplu
edificator în acest sens îl constituie Biserica Neagră, al cărei parter şi
etaj este panotat cu astfel de reprezentări. Se naşte întrebarea, cum de
a pătruns acest tip de ornamentică laică şi de ce a fost acceptată secole
de-a rîndul în biserica evanghelică ? Care a fost poziţia mentalităţii cle
ricale protestante faţă de această creaţie laică ? Ce factori au determinat
interferenţa între teologic şi laic, evoluţia pacifistă între cele două sis
teme? O explica ţie ra ţională privind psihologia ins ti tu ţi ei ecleziastice în
acest caz ne-o conferă interpretarea lui L. Blaga : "Biserica pentru evan
gheliei este o simplă ficţiune, atmosfera protestantă favorizează iniţia
tiva individuală, creaţia originală a insului, poziţiile singularizate pînă
la tragic. Mediul protestant e prielnic gîndirii libere ca şi creaţiile de
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cultură laică. Ele se substituie culturii religioase. Creaţiile se realizează
în mediul protestant cu profunda seriozitate a actelor religioase. Bise
rica e în protestantism un agent de adîncire etică religioasă a vieţii co
tidiene, profesionale şi a vocaţiei individuale"22.
In ornamentica reprezentărilor de profesionalitate apar uneori şi in
strumente muzicale, trompete, orgi etc., care amintesc de o serie de
membri ai comunităţii investiţi cu funcţii oficiale în acest sens.
Repertoriul emblemelor de profesionalitate se defineşte în evolu
ţia lui istorică drept un fenomen artistic de concepţie populară şi de asi
milare "democratică·' . El evidenţiază o anurne rela ţie de corn uni care în
tre producător şi comanditar sau consumator, anumite raporturi sociale
şi economice în structura mediilor urbane medievale. "Important este
cînd se constituie un stil, dacă patronul care a comandat lucrarea este
aristocraţia, m onarhul, biserica, plutocraţia sau dacă artistul dă ascul
tare propriilor preferinţe care se pot împotrivi tendinţelor dominatoare
ale claselor aflate la putere" :!:!.
Din evaluarea sistemului de informaţii şi consideraţii se pot des
prinde cîteva concluzii finale :
- emblemele de profesionalitate se autorecomandă printr-o com
poziţie precisă, respect pentru proporţii, preferinţă pentru detalii, spre
reprezentări fidele ale elementelor din natură, transpuse într-o lume sta
tică, fără conflicte, cu o semantică sugestivă şi inconfundabilă ;
- caracterul social al acestui tip de ornament este dat de ansamblul
atributelor profesionale, reprezentate naturalist, într-o concepţie popu
lară, ce exprimă preocupările şi aspiraţiile unor grupuri umane în spa
ţiul ocupaţiilor sale, de proprietatea de comunicare a mesajului seman
tic în interiorul societăţii ;
- prelucrarea fondului tradiţional local şi a influenţelor cu care
a intrat în contaminare, în manieră personală - difuzarea în masă a
emblemelor de profesionalitate, evidenţiază popularitatea sa, ca expre
sie democratică a gustului socio-urban, formarea unui stil caracteristic
transilvănean cu trăsături individualizate ;
- stilul transilvănean are un caracter istoric, el nu a apărut ca
reflex tîrziu şi nu reprezintă o prelungire sau un export cultural-artis
tic retardatar, aleator, al mişcărilor stilistice europene, ci s-a născut fi
resc şi oportun în condiţii şi circumstanţe istorice specifice, ca rezultat
al unor acumulări cantitative şi calitative, a unor procese istorice com
plexe desfăşurate în matricea geografică intracarpatică, care i-a deter
minat individualitatea.
Emblemele de profesionalitate, fenomen artistic valorizator al pro
cesului muncii şi al sistemului specific de organizare economică, îşi ex
plică longevitatea prin fidelitatea cu care au insoţit evoluţia mediilor meş
teşugăreşti breslaşe, pe acei artizani medievali profesionişti care le-au
iniţiat şi esenţializat prin "simplitatea" lor spirituală, părăsind, apoi îm
preună scena istoriei în amurgul unei medievalităţii dispersate de con
secinţele dramatice ale concurenţei.
p. 211.
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Datare

Simboluri de
profeslonalltate

Ornamente
exterioare

Materiai-tehnică

Deţinător

1

2

3

4

5

6

7

POCAL

cunună verduri

piatră sculptată

Biseria Neagră

sec. XVII

butoi, compas,
cuţitoi

lemn sculptat

Muzeul jud.
Braşov

�

Panou-strană
(4 buc.)

1712

lemn pictat

Biseria Neagră

z

Platou

1752

cositor gravat

M.A. R.

Platou

1755

cunună verduri

cositor gravat

M.A. R.S.R.

Cană

1775

butoi, compas,
cuţitoi
butoi, compas,
cuţitoi
butoi, compas,
cuţitoi
butoi, compas,

cunună viţă
de vie,
coroană, lei
rampanţi
cunună verduri
lei rampanţi
cunună verduri

Cană

1735

Cană

1763

Cană

1766

Panou-strană
(4 buc.)

1779

Ladă

1837

Pahar

sec. XIX

AURARI

l�.atră
funerară
Ladă

BUTNARI

CIZMAR!

1719

două pingele,
calapod,
răzui tor
două pingele
cizmă, calapod,
răzuitor
cizmă aurie,
talpă ghintuită
două cizme
cizmă

cunună verduri

cositor gravat

M.A. R.

cunună
verduri,
coroană
cunună verduri,
cunună
verduri, coroană
cunună
verduri,
două genii,
coroană
două
medalioane
ovale
Cunună verduri

cositor gravat

M.A. R.

cositor gravat

M.A. R.

cositor gravat

M.A. R.

lemn pictat

Biseria Neagră

lemn, intarsie

Muzeul jud.
Braşov

sticlă gravată
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1

1
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1

3
1731

o bucată de
blană

Cană

1765

o bucată de
blană

Platou

1702

sec. XVII

trei cuţite
infipte in
coroana stemei
Braşovului
snop de griu

1835

covrig impletit

-

Piatră
funerară
:OVRIGARI

CROITOR!

CURELARI

4

Panou-strană
COJOCARI

CUŢITARI

1

Ladă

Piatră
funerară
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foarfecă

Piatră
funerară
Ladă

1697
1689

foarfecă
foarfecă

Cană

1696

foarfecă

Cană

1746

foarfecă

Cană

1750
1712

foarfecă
zmeu cu coadă

1746

zmeu cu coadă

Panou-strană
(2 buc.)
Cană

1

5

cunună verduri
porumbel cu
floare in cioc,
două genii
cunună verduri
coroană, două
genii

1

6
lemn pictat

1

7

Biserica Neagră

cositor gravat

M.A. R.

cunună verduri

cositor gravat

M.A. R.

medalion
rotund

piatră sculptată

stema
Braşovului ,
eşafod drapat,
doi lei
rampanţi, spice
griu
medalion
rotund

lemn pictat

Braşov Bastionul
Ţesătorilor
Muzeul jud.
Braşov

piatră sculptată

cunună verduri
medalion
arabesc,
vrejuri
cunună verduri

piatră sculptată
lemn sculptat

cunună verduri
coroană
cunună verduri
cunună verduri
coroană,
doi vulturi
cunună verduri
coroană,
grifoni
rampa::�ţi

cositor gravat

cositor gravat

cositor gravat
lemn pictat
cositor gravat

....
N0:

Braşov,
Bastionul
Ţesătorilor
Biserica Neagră
Muzeul jud.
Braşov
Parohia ev.
Făgăraş
colecţie
particulară
M.A. R.
Biserica Neagră
colecţie
particulară
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1

1
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Cană

2

1

Cană

3

1770

1

1

1758

Cană

' 1

1662

Ladă

1
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zmeu cu coadă

1

zmeu cu coadă 1

1

unelte: sapă,
plug, greblă

1 casetă cu 2

Cană
Panou-strană
(2 buc.)
Cană

1708
1712

coase
încrucişate
şi sapă
casetă cu 2
coase
incrucişate şi
o potcoavă
roată pe stativ
roată pe stativ

1716

roată pe stativ

Cană

1722

roată pe stativ

1784

roată pe stativ

1

FIERARI 1

1

FUNARI !

LACATUŞI I

Cană

1

Panou-strană
(2 buc.)

1

Cană

1

2 pistoale
incrucişate,
lacăt, 2 chei

1713/ 1715

1753

1

zmeu cu coadă

1788

Cană

4

1

2 pistoale
i:1crucişate,
lacăt, 2 chPi

5

cunună verduri
coroană
grifoni rampanţi
cunună verduri
coroană
grifoni
rampanţi
cunună verduri
coroană
grifoni
rampanţi
cunună verduri
inimă
săgetată,
două casete

1

6

cositor gravat

1

cositor gravat

7

colecţie
particulară
M.A. R.
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cositor gravat

M.A. R.

cositor gravat

M.A. R.
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medalion oval
cunună verduri
două ge:1ii
medalion oval
cu linii
meandricP
cunună verduri
coroană
cunună verduri
coroană
vrejuri
involutate,
2 genii cu
surle
cunună verduri
coroană, 2 lei
ramoai}ţi

cositor gravat
lemn pictat
cositor gravat
cositor gravat

M.A. R.

1

lemn pictat

cositor gravat

Biserica Neagră
M.A. R.
M.A. R.

Parohia ev.
Ghimbav
Biserica Neagră

cositor gravat

1

==
...
z
o
::0
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1

M.A. R.

1 1�

1

MACELARI

OLARI

PALARIERI

1

2

1

3

Cană

1772

Cană

1787

Panou-strană

1826

1

4
2 pistoale
incrucişate,
lacăt, 2 chei
2 pistoale
incrucişate,
lacăt, 2 chei
lacăt, puşcă
şi cheie
incrucişate,
scară de şa,
balanţă
cap vită, 2
cuţite, 2
topoare
incrucişate

1

5

cunună verduri
coroană, 2 lei
rampanţi
cunună verduri
coroană, 2 lei
rampanţi
cunună verduri

cositor gravat ,

M.A. R.

cositor gravat

M.A. R.

lemn pictat

Biserica Neagră

cunună verduri
2 grifoni
rampanţi
cunună verduri
2 grifoni
rampanţi

cositor gravat

M.A. R.

cositor gravat

M.A. R.

cositor gravat

M.A. R.

lemn, intarsie

Muzeul jud.
Bra5ov

cunună verduri
cunună verduri
cunună verduri

cositor gravat
cositor gravat
cositor gravat

M.A. R.
M.A. R.
M.A. R.

trei pălării

medalion oval

lemn, intarsie

pălărie

cu::tună verduri

lemn pictat

Muzeul jud.
Braşov
Biserica Neagră

1746

Cană

1759

"

Cană

1761

- ,, -

Ladă

sec. XIX
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1730
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Cană
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cositor gravat

1722

1793

6

2 grifoni
rampanţi
cunună verduri

Cană

Panou-strană
(2 buc.)
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1
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POSTAVARI

PERPETARI

2

1

3

1

4

Cană

1764

suveică şi
2 perii

Cană

1783

suveică şi
2 perii

C a nă

1788

suveică �i
2 perii

Piatră funerară
Cană
C an ă
P a n ou - strană

1670
17ll
1751

sec. XVI II

1

5

cunună verduri
coroană, 2
gri fo n i
rampanţi
cunună verduri
coroană, 2
grifoni
ra mpa n ţ i
cunună verduri
coroană, 2
grifoni
rampanţi

6

1

7

cositor gravat

M.A. R.

cositor gravat

M.A. R.

cositor gravat

M.A. R.

Biserica Neagră
M.A. R.
colecţie
particulară
Biserica Neagră

cunună verduri
cunună verduri
cunună verduri
cunună VPrduri
2 gP:l i i CU
spadP, 2 lPi
ra mpanţi

piatră scul p ta tă
cositor gravat
cositor gravat
lPmn pi ctat

cunună verduri
cunună v�>rduri
coroană
cunună VPrduri
cunună v�>rduri
coroami
cunună v�>rduri
cunună vprcJuri
cunună VPrduri

cositor gravat
cositor gravat

M.A. R.
M.A. R.

cositor gravat
cositor gravat
cositor gravat
cositor gravat
cositor gravat

M.A. R.S.R.
Parohia ev.
Feldioara
M.A. R.
M.A. R.
M.A. R.

cositor gravat

M.A. R.

lemn pictat

Biserica Neagră

1717
1736

roată de car
roată d e car

TalPr
Cană

1738
1752

roată de car
roată dP car

Cană
C a nă
Taler

1770
1773
1778

!'Oată d<' car
roată el e car
roată dP car

STI CLARI

Cană

1697

cuptor cu sticle

2 lei rampanţi
cu spade
încrucişatP

STRUNGARI
IN LEMN

Panou-strană

1823

compas, două
cuţite de
strunjit, ploscă

cunună verduri
coroană, 2 lei
rampanţi
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paletă
paletă
pa letă
2 suveici
încrucişate,
paletă,
foar F�>că

Platou
Cană
HOTA R I

1
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z
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�
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�

�
tJ'
.....

1

TABACAR!

ŢESATORI

2

1

1

3

Platou

1686

Panou-strană

1712

Cană

1740

Cană
Cană

1780
1782

Ladă
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Panou-strană
(2 buc.)

1712

Cană

1728

Cană

1733

Panou-strană
(2 buc.)

1747

Cană

1766

Cană

1767

Platou

1772

Cană

1773

1

4

b ute cu 2 ·
cuţitoaie
încrucişate
deasupra
bute cu 2
cuţitoaie
încrucişate
deasupra
b ute, 2
cuţitoaie
încrucişate
deasupra, 1
cuţitoi la bază
bute, cuţitoi
bute, cuţitoi

1

1

6

'<'

1

7

cunună verduri

cositor gravat

MA R.

cunună verduri
2 genii
cunună verduri

lemn pictat

Biserica Neagră

cositor gravat

MA R.

cunună verduri

cositor gravat

Parohia ev.
Rotbav

cunună verduri

cositor gravat

Muzeul jud.
Braşov

casetă

lemn sculptat
lemn pictat

în

cunună verduri
3 trandafiri
albi
cunună verduri

Muzeul jud.
Braşov
Biserica Neagră

cositor gravat

M.A. R.

in

cunună verduri

cositor gravat

M.A. R.

în
cu

scut cu
rocaille,
cunună verduri
2 genii
cunună verduri

lemn pictat

Biserica Neagră

cunună verduri

cositor gravat

MA R.

cunună verduri

cositor gravat

M.A. R.

cositor gravat

M.A. R.

2 arcuri,
suveică
3 suveici în
trichedru
3 suveici
trichedru
3 suveici
trichedru
3 suveici
trichedru
ghem

5

.... 1

3 suveici în
trichedru
3 suveici în
trichedru
3 suveici în
trichedru
suveică cu
bucată pînză

cunună verduri
coroană,
lei rampanţi

1
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1

TlMPLARI

1

2

SIMBOLURI
MUZICALE

3

1

4

7

1

1
1

M.A. R.

cositor gravat

M.A. R.

compas,
echer, rindea
compas,
echer, rindea

cunună verduri
cadru
geometric
cunună verduri

cositor gravat

M.A. R.

lemn pictat

Biserica Neagră

cană cositor
cu linii evazate

s i mbol plasat
pe capac la
interior, fără
ornamente

lemn pictat

1776

3 suveici în
trichedru

Panou-strană
(3 buc.)

1791

suveică, 2
arcuri

1573

1

cositor gravat

Cană

1746

6

cunună verduri
coroană, 2
lei rampanţi
cunună verduri
coroană, 2
lei rampanţi
cunună verduri
stema
Braşovului,
2 genii cu
surle

1775

Panou-strană

1

M.A. R.

Cană 1775

1736

5

cositor gravat

1774

Taler

1

cunună verduri

3 suveici î n
trichedru
3 suveici în
trichedru

Taler

Ladă

TURNĂTORI IN
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Muzeul jud.
Braşov
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exterioare

:

Cană

1709

cană de
cositor

cunună verduri

cositor gravat

M.A. R.

Cană

1752

cană de
cositor cu
decor fagure

cunună verduri

cositor gravat

M.A. R.

Cană

1754

orgă stilizată

cunună verduri

cositor gravat

Cană

sec. XVIII

2 trompete
incrucişate

cunună verduri

cositor gravat

Muzeul jud.
Braşov
M.A. R.
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Figura 1
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Sigiliul breslei aurarilor
din Braşov, 1 559
Figure 1 - Brasov Goldsmiths'
G u ild Seal, 1 559
-

Figura 2 - Sigiliul breslei turnătorior
in costior d i n Braşov, sec. al XVI I-lea
Figure 2 - Brasov Tinsmiths'
Guild Seal, 17 century

Fig ura

4 - Sigiliul breslei
din Braşov, 1 643

fierarilor

Fig ure 4 - Brasov Blacksmiths'
Guild Seal, 1 543

Figura 5 Sigiliul breslei
postăvarilor
din Sighişoara,
sec. al XVII-lea
Figure 5 Sighişoara Cloth
Weavers' Guild Seal, 1 7
century

Figura

6

- Emblema breslei lăcătuşilor din Braşov, 1 826, Biserica Neagră
Figure 6 - Brasov Locksmiths' Guild Emblem 1 826
,

EMBLEMELE DE PROFESIONALITATE IN ARTA MINORA

Figura 7

-

Emblema breslei lăcătuşilor din Braşov, 1 7 15, Biserica Neagră

Figure 7

-

Brasov Locksmiths' Guild Emblem, 1715
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Figure 9
Figura 9

-

-

Brasov Wool Weavers' Guild Emblem, 1 7 9 1

Emblema breslei ţesătorilor d e lină, 1 7 9 1 , reprezentată p e o strană
în Biserica Neagră

457

EMBLEMELE DE PROFESIONALITATE !N ARTA MINORA

Fi gu ra 8

-

Emblema breslei lăcătuşilor din Braşov, 1 772, reprezentată pe o cană
de cositor - Muzeul de Artă al României
Figure 8

F igura

-

Brasov Locksmiths' Guild Emblem. 1 772

Emblema breslei ţcsătorilor de lină din Braşov, 1 766,
pe o cană de cositor - Muzeul de Artă al RQ.mâniei

10

Figure 10

-

reprezentată

Brasov Wool Weavers' Guild Emblem, 1 766

NCXEL

F ig u ra 1 1

-

Emblema breslei ţcsătorilor d i n Braşov, 1 7 33, reprezentată pe o cană
de cositor - Muzeul de Artă al României
Figure 1 1

-

Brasov Fabric Weavers' Guild Enablem, 1733

GH. MITRAN

Figura 12

-

Emblema breslei perpetarilor d i n Braşov, 1 787, reprezentată pe o cană
de cositor - Muzeul de Artă al României
Figure 1 2

Figura 13

-

-

Brasov Cloth Shearers' Guild Emblem, 1 783

Emblema breslei croitorilor din Braşov, 1 750, reprezentată pe o cană
ele cositor - Muzeul cle Artă al României
Figure 13

-

Braso\' Tailors' Guild Emblcm, 1 750

EMBLEMELE DE PROFESIONALITATE IN ARTA MINORA
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Figura

Figura

14

-

Emblema breslei cojocarilor din Braşov, reprezentată pe o canA
de cositor - Muzeul de Artă al României
Figure 1 � - Brasov Skinners' Guild Emblem, 1 765

15 - Emblema breslei cizmarilor din Bra5Q\', 1 735, reprezentată pe o cană
de cositor - Muzeul de Artă a l României
Figure 15 - Brasov Bootmakers' Guild Emblemi 1 735
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Figura 1 6

-

Emblema breslei cizmarilor d i n Braşov,
Figure 16

Figura

17

1 766, reprezen tată pe o cană

de cositor - Muzeul de Artă al României

-

-

Brasov Bottmakers' Guild Emblem, 1 766

Emblema breslei curelarilor din Braşov, 1 7 70, reprezentată pe o cană
de cositor - Muzeul de Artă a l României

Figure l i

-

Brasov Belt Makers' G u i ld Emblem, 1 7 70

EMBLEMELE DE PROFESIONALITATE IN ARTA MINORA

Figura

18

-

Emblema

brslei funarilor d i n

461

Braşov,

1 7 1 6, reprezentată pe

o

cană

de cositor - Muzeul de Artă al României
Figure 18

-

Brasov Rope Twistcrs' Guild Emblem, 1 7 1 6
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Figura 1 9
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Emblema breslei tăbăcarilor din

'

•

,

f

f

,

Braşov, reprezentată pe o cană

de cositor - Muzeul de Artă al României
Figure 19

-

Brasov Tanners' Guild Emblem, 1 7.40
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- Emblema breslei rotarilor din Braşov, 1 736, reprezentată pe o cană
de cositor - Muzeul de Artă al României
Figure 20 - Brasov Wheelwrights' Guild Emblem, 1 736
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Figura 21 - Emblema breslei măcelarilor din Braşov, 1 722, reprezentată pe o cană
de cositor - Muzeul de Artă al României
Figure 21 - Brasov Burchers' Guild Emblem, 1 722

Figura

22

- Emblema trompeţilor din Braşov, sec. XVIII, reprezentată pe o cană
de cositor - Muzeul de Artă al României
Figure 22 - Brasov Trumpeters' Guild Emblem, 18
century

ZUR BEDEUTUNG DER BERUFSWAPPEN
IM S1EBENB0RGISCHEN KUNSTGEWERBE
(ZUSAMI\lENFASSUNG)

Der Bestand An Kulturschătzen von nationaler Bedeutung im Kreis
Braşov (Kronstadt) weist unter anderen Ziermotiven auch Zunftwappen
auf. Diese bieten ein hochst interessantes Forschungsthema betreffs ihrer
historischen, kunstlerischen und quellenmăssigen Bedeutung.
In der Arbeit wird eine grosse Anzahl solcher Berufs- und Zunft
wappen vorgestellt und untersucht, die auf Zinngefăssen, Goldschmiede
m·beiten Mobeln, Glaswaren, Zunftladen, Grabsteinen, Kirchenge stuhlen,
Keramikerzeugnissen, Siegelstempelm u.a. festgestellt wurden. Alle diese
Darstellungen sind wertvolle Geschichtsquellen und nutzliche Hilfsmittel
fUr interdisziplinare Forschungen . Die Berufswappen werden im Rahmen
der stădtischen Heraldik in Bezug auf ihren Kunstwert und ihre Aussage
untersucht.
Die Schlussfolgerungen der Fachn nterst1chung sind besonders in
teressant. Sie Zeigen fUr eine lan�e ze;td : uc · . vom 1 5 . bis zum 19.
Jahrhundert, die Vielfalt der in den siebenbi.irgischen Stădten ausgeubten
Gewerbe, die dazu verwendeten Ger'; te unrl Werkzeuge, technologische
Prozesse, Waren, die Spezialisierung und a . d > :' e Lir die Wirtschafts
geschichte Siebenburgens wichtigc Ek:-(tl' ,.., eL' .
Die Berufswappen widerspie,1el1 r� e·. i s '� e gesellschaftliche Be
ziehungen zwischen Herstellern U �lCl T<. ii llfe�·,1. zwischen den einzelnen
Herstellergruppen in einem bestimmtc 1 :· tr.diu ,:: der Entwicklung, sowie
bestimmte Eigentumlichkeiten des recht1i :..: :1en Rahmens der Ziinfte u.a.
Die Darstellungen weisen direkte Beziehungen zu der europăischen
Stilentwicklung auf, zeigen aher uur:b c.in loL ::>':;pezifisches Geprăge, als
Ausdruck einer bedenstăndigen Auffassun;; c: :-o'd Denkart. Wichtig sind
auch die Daten, Meisternamen und ar. d2i'� l no;chriften, die neben den
Zunftwappen stehen.
Das Repertorium der Zunftwappen stellt ein interessantes For
schungsgebiet fur die stădtische Heraldik dar und ist durch die der
historischen Forschung im allgemeinen gelieferten Daten von Bedeutung.
Durch den Gebrauch der Zunftwappen gelangt das soziale Be
wusstsein der Handwerkerschichten sowie die kiinstlerische und seman
tische Kundgebung der breiten Massen der gewerblichen Produzenten
zum Ausdruck.

CETATEA RIŞNOV
DIE ROSENAUER BURG
LA CITADELLE DE RIŞNOV
FLOREA COSTEA

Aşezată pe locul unde cercetările arheologice recente au scos la
iveală bogate vestigii din epoca bronzului şi din perioada statului dac in
dependent, cetatea feudală de la Rîşnov a fost edificată în secolul al
XIII-lea de locuitorii Rîşnovului, ajutaţi de ţăranii din Cristian şi Vulcan.
Destinată a apăra viaţa şi bunurile locuitorilor din cele trei aşezări în
vremuri de restrişte, ea este totodată martora unor evenimente de seamă
din istoria poporului român :
1 335, data primei menţionări documentare ; face faţă cu succes unui
puternic atac tătar. 1 345, o nouă invazie tătară se abate asupra oraşu
lui şi cetăţii, fără a putea fi cucerite. 1 4 1 3- 1 4 2 1 , la tratativele comerciale
dintre Braşov şi Ţara Românească participă cu drepturi depline şi repre
zentanţi ai oraşului şi cetăţii Rîşnov. 1 4 2 1 , are loc prima incursiune tur
cească în Ţara Bîrsei, care este incendiată şi devastată, cu excepţia ce
tăţii Rîşnov. 1427, regele Sigismund de Luxemburg vizitează cetatea şi
oraşul Rîşnov, acordîndu-i acestuia dreptul de a ţine tîrg săptămînal.
1436, cetatea rezistă unei noi invazii turceşti. După 1 526 ea este întărită
şi prevăzută cu guri de tragere. 1 562, principele Ioan II Zapolya recon
firmă oraşului şi cetăţii privilegii mai vechi. 1 599-1 6 0 1 , oraşul şi ce
tatea participă nemijlocit la evenimentele legate de prima unire politică
a Ţării Româneşti, Moldovei şi Transilvaniei, dînd un ajutor important
domnitorului Mihai Viteazul. 1 600, Mihai Viteazul se retrage în cetate
pentru a-şi reface armata. 1 6 1 2, 27 martie, Gabriel Bathory începe ase
diu! cetăţii. 1 6 1 2, 3 aprilie, asediaţii capitulează din cauza lipsei de apă.
1 6 1 3, cetatea este eliberată în schimbul a 3.000 de florini plătiţi de bra
şoveni lui Gabriel Bathory. 1 623-1 640, se sapă fîntîna din cetate. 1 650,
pe culmea cea mai înaltă din incintă se zideşte capela care va servi şi ca
punct de observaţie. 1658, turcii şi aliaţii lor, tătarii, devastează din nou
Ţara Bîrsei ; tîrgurile Codlea şi Rîşnov sînt incendiate (27 august). 1672,
cetatea este renovată în urma distrugerilor provocate de numeroasele
asedii. 1 690, ultima invazie turcească în Ţara Bîrsei şi ultimul asediu (de
asemenea neizbutit) asupra cetăţii. 1 7 03-1 7 1 1 , rîşnovenii trăiesc mai
mult în cetate, din cauza nesiguranţei provocate de luptele dintre curuţi
şi lobonţi. 1 7 1 8 , un incendiu uriaş distruge întregul oraş şi o parte din
cetate. 1 7 19, mor de ciumă 1 .232 locuitori din Rîşnov. Tot acum începe
o nouă reconstruire care va dura mai multe decenii. 1 787- 1 7 9 1 , în tim
pul războiului ruso-turc rîşnovenii se refugiază din nou în cetate. 1 802,
mai multe sectoare ale fortificaţiei au fost distruse de un puternic cu
tremur. 1821, în �etate se ascund peste 3 .000 de refugiaţi din Ţara Ro
mânească, în timpul revoluţiei conduse de Tudor Vladimirescu . 1 84830

-
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1 849, în timpul revoluţiei, cetatea joacă pentru ultima dată un important
rol militar. 1 850, ultimele instalaţii militare sînt retrase sau distruse.
In anii noştri cetatea ţărănească a Rîşnovului a fost restaurată, de
venind un atractiv punct turistic şi muzeal, care oferă vizitatorului po
sibilitatea de a cunoaşte vestigii de civilizaţie dacică, romană şi româ
nească.
Et d'abord, permettez-nous, chers visiteurs, de vous remercier pour
l'interet que vous portez a notre cite.
Rîşnov, que . nous allons essayer de vous faire aimer, est une cite
qui a une histoire millenaire comme vous le constaterez en la parcourant.
Ville chargee d'histoire, elle a connu des moments de peine et de lutte
pour la j ustice, la liberte et l' independance. Cette histoire commence bien
avant l'edification du bâtiment ou de ce qu'il en reste, en allant jusqu' â
1' Age de la pierre, lorsque beaucoup de terrasses et de grottes etaient
habitees.
Les fouilles recentes ont mis a la disposition des archeologues des
vestiges datant d'environ 50 millenaires. La region etait deja peuplee
au neolithique et la plupart des activites crees alors sont materialisees par
des habitats, des outils, de la ceramique et represantations antro-zoo
morphes.
La vraie histoire de Rîşnov commence au moment de la constitution
au Pays de Bîrsa des plusieurs logements thraces. Le plus grand s'en
trouve sur la colline de la cite. Il s'etendait sur une surfacie plus grande
que la fortification feodale. Les fouilles du j ardin de la cite ont mis au
jour : âtres, fours, jarres, ceramique, outils. Cette communaute a continue
d'exister au premier âge du fer mais surtout pendant la civilisation dace
du type La Tene, et s'en epanouit en une des plus importants habitat
de la Dacie preromane. Son etendue, mais surtout son role social, eco
nomique, militaire, politique et de culte, l'avait imposee au monde de
l'antiquite, etant consideree par le geographe Cla\.!.dius Ptolomeus d'Alex
andrie, parmi les premieres 40 villes de Dacie. A l'epoque elle s'appelait
Comidava. Les six compagnes de fouilles avaient degage des habitations
de surface, d'autres creusees dans la pierre au-dessus desquelles s'elevait
un mur a la toiture en bois. Le dep6t de denrees etait lui-meme fait dans
de la pierre creusee. Autour des maisons an trouvait de nombreuses
du pays ou en terre "cruţat' (terre cuite que les fouilles n'ont pas de
gagee).
Les logements etaient disposes sur des terrasses et donnaient le sen
timent que cette disposition obeissait a une preoccupation que l'on peut
dire moderne. La population, qui pouvait compter environ 750 personnes,
habitait autant a l'enceinte fortifiee (a trois fosses et vallums en terre
pour la defense) que le·s maisons de l'exterieur. L'inventaire des loge
ments est d'une richesse hors de commun : ceramique, outils, parures,
idâles en glaise, objets selon les modeles grecs et romans. La conquete
de la Dacie par les Romans en 1 0 6 n.e., ne signifie pas la fin de l'exis
tence des Daces cumidavensi. Le castrum eleve â proximite de la riviere
Bîrsa aupres d'un longement dace a Rîşnov-blocuri et dans l'andenne for
teresse sur la colline, temoignent de leur existence. En plus, la citadelle
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dace a garde une inscription romaine de l'epoque de l'empereur Alexan
dre Severus. Toutes ses decouvertes dont l' importance est a souligner,
attestent l'etnogenese romaine dans ce coin de pays.
Les siecles suivants, apres la retraite des . Romains du territoire dace
(III-X siecles), periode qui coincide avec l'achevement de la formation
du peuple roumain, a Rişnov notamment autour de l'eglise ortodoxe, on
a decouvert plusieurs âtres. Il semble que les h abitants n'aient j amais
quittes ce lieu de refuge, car les fouilles ont mis au j our plusieurs lo
gements qui datent du XI et XIII siecles, et un temple detruit par les
Mongoles en 1 24 1 . C'est l'epoque ou le d estin des Roumains se croise
a celui des Saxons colonises a plusieurs etapes. Outre leur contribution
au developpement des forces de production, des metiers, de l'agriculture,
les Saxons avaient lutte aux câtes des Roumains contre les envahisseurs
etrangers. Pour assurer un lieu de refuge permanent, les Roumains et
les Saxons de Rîşnov, Cristian et de Vulcan bâtirent une citadelle
feodale. Sa construction, l'on suppose, commenc;a quelques decennies
avant, car en 1 335, la date de sa premiere attestation, elle comptait parmi
l es plus puissantes citadelles, aussi puissantes que celle de Braşov, les
seules qui ne fussent pas conquises par les Tartares, lesquels echouerent,
dix ans plus tard, dans une nouvelle tentative d'invasion. La prosperite
et la durabilite de la cite transforment Rişnov en peu de temps, en un
grand centre economique et strategique, au point qu'elle devient la
deuxieme cite au Pays de Bîrsa. Il n'est pas du tout surprenant qu'en
1437 on lui octroie le droit a une foire hebdomadaire, bien qu'entre temps
( 1 4 2 1 ) elle ait beaucoup souffert a la suite de deux expeditions de pillages
turcques (142 1-1436). La cite a ete chaque fois inexpugnable.
Entre 1 599-1 601, Michel le Brave luttant contre les Turcs, reunit
sous son autorite la Valachie, la Transylvanie et la Moldavie. Les Rou
mains et les Saxons de Rişnov ont apporte leur contribution importante
a l'Union. Ils ont contribue a !'armament et au cantonnement des troupes,
a l'hebergement des dirigents du voivode (le prince). Le voivode, lui
meme, aux moments les plus difficiles, apres la bataille de Mirăslău, s'y
retire afin de consolider son armee.
Protegee des invasions, la cite subira de nouvelles epreuves, lor
squ'en 1 6 1 2 elle fut assiegee par l'armee de Gabriel Bathory. Une fois
de plus les Roumains et les Saxons lutterent et resisterent heroiquement.
Malheuresement, par trahison, les agresseurs avaient reussi a capter la
seule source d'eau des assieges, faisant inevitable la capitulation, le 3
avril 1 6 1 2. Apres la liberation, en 1 6 1 3, proteges pour une courte periode
des invasions et de la voracite de quelques princes, les gens du pays
continuent a construire des edifices publics. Entre 1 623 et 1 640 on creuse
le puits, en 1 650 on bâti la chapelle qui servira aussi comme poste d'ob
servation et en 1 672 on rebâtit tout ce qui avait ete abime depuit tous
temps et notamment les degâts provoques par les Turcs et les Tartares
en 1 658, lorsque la foire de la cite fut incendiee. Les documents consignent
la derniere tentative, echouee d'ailleurs, des Turcs pour conquerir la cite
(1 690). La retraite des Turcs ne signifie pas la paix, car la suzerainete
turcque fut remplacee par la domination des Habsbourgs. La lutte contre
la nouvelle puissance imperiale causera des ennuis dans la viile. Pendant
huit ans les habitants craignaient quitter leur cite a cause de la guerre
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entre les Barbares. Comme si ces ennuis n'eussent pas ete assez opres
sants pour cette population tellement eprouvee, en
1 7 1 8 la viile, et
partiellement la cite avaient ete devorees par les flammes et la peste
fauche 1 232 personnes. Apres quelques decennies de paix, succedent les
annees troubles de la guerre russo-turque (1 787-1 791) lorsque les troupes
de deux empires obligent les habitants a vivre a l'interieur de la cite.
Le pillage et les degâts provoques auxquels s'ajoute le grand tremblement
de terre de 1 8 02, quand plusieurs secteurs, y compris ceux qui avaient
ete repares ă. la suite de l'incendie de 1 7 18, subissent de graves avaries.
Restauree encore une fois, la cite prend sous sa protection plus de 3 .000
revolutionna:ires de Tudor Vladimirescu, qui passent la montagne crai
gnant les troupes etrangeres lesquelles ont envahi la Valachie.
La Revolution sociale et nationale
des
Roumains
(1848-1 849)
fournit l'occasion au croniqueur de noter les derniers evenements militai
res qui se sont passes a Rîşnov. Depourvue d'armes modernes, la cite de
truit ses dernieres installations millitaires. Desormais, privee de la mis
sion pour laquelle on l'avait creee, la cite paysanne de Rîşnov assistera
paisible ă. l'ecoulement des annees, d'une epoque ou les Roumains ob
tiendront· par sacrifices l'union et L'independance.
De nos jours la citadelle de Rîşnov a ete restauree, devenant un
point de mire qui offre au visiteur la possibilite de connaître les vestiges
de la civilisation thrace, dace, romaine et roumaine.
Nous vous remercions et nous vous attendons d'y revenir !
(Traduit par Rodica Wittschtock)

Die Rosenauer Burg
Die Rosenauer Bauernburg entstand auf dem Platz wo die neueren
archaologischen Ausgrabungen reiche Beweise aus der Bronzezeit und
der Periode des dakischen Staates ans Tageslicht brachten. Sie wurde im
XIII. Jahrhundert von der rumanischen und sachsischen Bevolkerung
Rosenaus mit Hilfe der Bauern aus Neustadt (Cristian) und Wolkendorf
(Vulcan) zum Zweck der Abwehr und zum Schutz der Giiter der Be
volkerung errichtet. Im Laufe der Jahre war die Burg Zeuge mancher
historischer Begebenheiten aus dem Leben der hier beheimateten Volker :
1 335 - erste Erwahnung in Dokumenten anlasslich tatarischer Ein
nme. Die Burg widersteht dem starken Angriff. 1 345
ein neuer Uber
fall der Tataren, ohne dass die Burg
eingenommen
werden
'kann.
Zwischen 1 41 3-1541, wirtschaftliche Verhandlungen und Handelsver
trage zwischen Kronstadt und der Walachei, bei denen Rosenau auch
vertreten ist. 1421 - erster tiirkischer Einfall ins Burzenland. Das Gebiet
wird gepliindert und in Brand gesteckt, ausgenommen die Burg Rosenau.
1 427
Konig Sigismund von Luxembourg besucht die Burg und die
G emeinde Rosenau und erteilt ihr das Recht des offentlichen Markttages.
1 436 - die Burg widersteht einem erneuten tJberfall der Tiirken. Nach
1 5 26 wird die Burg befestigt und mit Schie&charten und Pechnasen ver
sehen. 1 562 - Fiirst Johann von Zapolya bestatigt Rosenau die friiher
-

-
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erworbenen Rechte. Zwischen 1 599-1601, sowohl die Stadt, als auch
die Burg nehmen direkten Anteil an den Ereignissen, die mit der erst
maligen politischen Vereinigung der Walachei, der Moldau und Sieben
bi.irgens verbunden sind, indem sie Fi.irst Mihai Viteazul (Michael dem
Tapferen) bedeutende Hilfe leisten. 1 600
Mihai Viteazul zieht sich
auf die Burg zuri.ick, um seine Armee wieder zu sammeln. 1 6 1 2. am 27.
Mărz, beginnt der Prinz Gabriel Bathory mit der Belagerung der Bure-.
1 6 1 2, am 3. April, kapitulieren die Belagerten wegen Wassermangel. 1 6 1 3
wird die Burg befreit, dank der 3 . 000 Gulden, welche die Kronstădter
(Bi.i rger der Stadt Kronstadt-Rosenau) Gabriel Bathory zahlen. Von
1 623-1 640 wird der Brunnen gegraben. 1 650 baut man an der niichsten
Stelle des Innenhofes die Kapelle. 1658 - die Tiirken und ihre Ver
biindeten. die Tataren, pli.indern wieder das Burzenland. 1 6 58. 27. August
- die Burgen Codlea (Zeiden) und Rosenau werden in Brand gesteckt.
1 672 wird die Burg erneuert. 1 690 - der letzte ti.irkische Uberfall im
Burzenland und die letzte Belagerung. 1 7 1 8
ein schrecklicher Brand
zerstărt die ganze Stadt und teilweise auch die Burg. Nun beginnt ein
neuer Wiederaufbau, welcher mehrere Jahrzehnte dauert. Von 1 7871791, wăhrend des russisch-ti.irkischen Krieges, ziehen sich die Bewohner
der Stadt Rosenau wieder auf ihre Festung zuri.ick. 1 802 werden mehrere
Teile der Burg durch ein Erdbeben zerstort. 1 8 2 1 verstecken sich hier
wăhrend der von Tudor Vladimirescu gefi.ihrten revolutionăren Be
wegung liber 3000 FH.ichtlinge aus der Walachei. Zwischen H l48-1 849,
wăhrend der bi.irgerlich-demokratischen Revolution, spielt die Burg zum
letzten Mal eine bedeutende militărische Rolle. 1 850
die letzten mili
tărischen Einrichtungen werden zuri.ickgezogen oder zerstort.
Beginnend mit diesem Jahr bleibt ein einziger Wăchter. der sowohl
die Stadt als auch das Tai bewacht und durch Glockenschlag meldet,
wenn ein Feuer ausbricht.
ln letzter Zeit wurde die Burg Rosenau in ein Museum umge
wa" delt und ist somit ein turistischPr Anziehungspunkt, der den Besu
chern die Moglichkei t bietet, sowohl Uberreste dakischer, romischer und
rumănischen Zivilisation.
-

-

-
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EXPLICAŢIA FIGURILOR

1.
2.
3.
4.
5.
6,
9,
11,
13,
15,
19.
20.
21,

Vedere generală (coperta 1 ).
Vedere din turnul pătrat (coperta 2).
Fibulă dacică.
Decor zoomorf de pe un vas dacic de lut.
Inscripţie din castrul roman de la Rîşnov (sec. III e.n.).
7, 8. Intrarea prin turnul pătrat (6), Vorburg (7 ) şi bastionul semicircular (8).
10. In grădină (9) şi sub poarta principală (10).
12. După ridicarea hersei (13) se intra în cetate (15).
14. Impunătoare pentru cei de afară (15), proteguitoare pentru cei
dinlăuntru (16).
16, 1 7 , 18. Paveze in vreme de restrişte.
Intre ziduri, oamenii şi pacea sînt în siguranţă.
Cu sabia într-o mînă, cu cartea în cealaltă. Şcoala.
22. Cetatea are strămoşi : aşa spun săpăturile arheologice.

LEGENDE (traduit par Florea Costea)

1. Vue generale.
2. Vue du tour rectangulier.
3. Fibule dacique.
4. Decoration en terre cuite, sur un pot dacique.
5. Inscription du cite romaine de Rîşnov (III eme siecle n.e.).
6. L'entree par la tour rectangulier (6), Vorbourg (7) et le bastion
hemicirculier (8).
9, 10, Dans la cour exterieure (9) et sous la porte principale (10).
11, 12. Apres l'elevation de l a herse (13), on entrais dans l a citadelle (14).
1 3, 14. Imposante pour l'envahisseurs (15), sure pour refugies ( 1 6).
19. L'ecole.
20, 22. Fouilles archeologiques.
·

BILDERKLARUNGEN

1. Gesamtansicht ( 1 . Umschlagseite).
2. Blick aus dem viereckigen Turm (2. Umschlagseite).
3. Dakische Fibel.
4. Tiergestaltige Verzierung auf einem dakischen Tongefass.
5. I nschrift aus dem ri:imischen Castrum bei Rosenau (3. Jh).
6, 7, 8. Eingang durch den viereckigen Turm (6), die Vorburg (7) und die
halbkreisfi:irmige Bastei (8).
9, 10. Im Garten der Burg (9) und unter dem Haupteingang (10).
1 1 , 1 2. Nach dem Aufzug des Fallgitters (13) konnte man in die Burg
gelangen (14).
13, 1 4. Uberwaltigend fi.ir din Aussenstehenden (15), ein Beschiitzer fi.ir die
Insassen (16).
1 5, 1 6, 17, 18. Schilcle zum Schutz der Krieger wahrend des Kampfes.
19. Innerhalb der Burgmauern. Die Menschen und der Frieden sind gesichert.
Die Schule.
20. Mit dem Sabei in der einen, mit dem Buch in der anderen Hand.
21, 22. Die Burg hat Vorfahren : archaologische Funde beweisen das.
(Ubersetzung ins Deutsche: Gernot Nussbli.cher und Marianne Siegmund.)
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SEMNIFICAŢIILE MOTIVULUI DECORATIV FITOMORF
AL VIŢEI DE VIE REPREZENTAT IN ORFEVRERIA
TRANSILVANEANA
de

MITRAN GHEORGHE

Motivul decorativ al viţei de vie, compenentă a repertoriului orna
mental fitomorf, constituie o prezenţă ·constantă în ornamentica artelor
figurative, definindu-se prin rădăcinile sale străvechi şi evoluţia sa 8e
mantică drept un model cultural arhetipal.
Sistematizînd arealul de răspîndire geografică şi ca legoriile crea
ţiilor artistice pe care apare reprezentat motivul, scopul şi sensurile lui,
ne întîlnim cu două ipostaze : una decorativă, cu funcţie estetică-cletermi
nată de spaţiul afectat reprezentării motivului pe o populaţie cl.e arte
facte, şi cealaltă simbolică, cu funcţie semantică, conotativă, care trans
mite de-a lungul fiecărui palier cultural, ·cuprins istoric între concepţiile
mitice şi cele medievale, magico-religioase, mesaj e codifi·cate spe.:ifke,
benefice sau malefice. Investit cu diverse atribute semanti::e, potrivit
concepţi11or mentalităţilor sociale aflate pe o anumită treaptă de dezvol
tare istorică, motivul decorativ al viţei de vie a dobîndit un caracter
sacralizat. Dacă acceptam conceptul că, numai ceea ce este cu adevărat
important se cuvine înveşmîntat cu demnitatea s imbolului !, trebuie să
evidenţiem rolul ornamentului vegetal în limbajul artistic uman, exprimat
într-o formă afectivă, în ocopul unei comunicări metaforice, rezultate din
alianţa cultură-natură. Simbolul apare astfel, drept tîkul unei enigme,
alcătuit din două j umătăţi, reprezentarea figurativă şi înţelesul temei
originare, exprimate prin incongruenţa dintre esenţă şi formă, dintre in
terior şi exteriorul aparent2. In speţă, ornamentka vegetală exprimată
prin simbol este intuitivă, are un caracter de imagine, beneficiază de
statutul unui limbaj complex, devenind purtătoarea unor mesaj e profund
revelatoare prin care anumite specii fitomorfe sînt interpretate ca expre
sii profetice, apotropaice, cu semnificaţii sacrale pentru om. Reprezentă
rile simbolice ale motivelor preluate din lumea vegetală se referă la va
loarea, sensurile, funcţia şi originea mesaj elor conţinute în expresia lor
şi le determină profilul mitico-religios.
1 Lorencz Dittmann, Stil. Simbol. Structură. Editura
1988, p. 123.
2 Ibidem, p. 124.
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O analiză exhaustivă a rădăcinilor istorice a reprezentărilor moti
vului viţei de vie este imposibil de realizat, însă, raportarea la unele
dove�,:l, mocle�e culturale arhetipale, poate evidenţia natura arhaică a
acestei simbologii, modulaţiile stilistice şi semantice, şi unele concluzii
de:y ebit de interesante cercetării de specialitate.
1n analiza comparată efe.:: tuată de Georges Charachidze1, mitolog
şi folclorist, a mitului lui Prometeu şi a mitului lui Amira
nii (legenda caucaziană), autorul, pe baza unor raporturi logice
şi analogii comparate, face o paralelă între izvoarele armeneşti şi
Teogon :a lui He3iod, care povesteşte, în sec. VIII î.e.n., legenda Tita
n cc:cc i Prometeu şi a patimilor sale. Eroul Amiranii ca şi titanul Prome
te_t sînt înlănţuiţi pe unul din pis·curile Caucazului, undeva între Elbruz
şi Marea Neagră, dacă este să-i dăm crezare lui Apollonios din Rodos,
sec. III î.e.n. Izvoarele armeneşti privitoare la mitul lui Amiranii menţio
nează viţa sălbatică care se înfăşoară şi se caţără în j urul trunchiurilor.
Vrej urile ele viţă care înlănţuie pădurea împiedică mişcarea eroului Ami
ranii, ea e:>te socotită o plantă malefică. Fobia eroului pentru viţa săl
batecă este o aluzie la încătuşarea lui fatală, transpunerea vegetală a
chinului, s imbolul viu al viitoarei sale captivităţi. Cultura caucaziană in
terpreta viţa sălbatecă drept un simbol al repunerii în captivitate a for
ţelor cosmice dezlănţuite, ţinerea în lanţuri a forţelor naturii, puse în
�egătură cu revolta eroului Amiranii4•
Izvoarele privind reprezentările şi s emnificaţiile motivului viţei de
vie devin mai bogate în atestări în antichitatea clasică. Cultura mitologică
greacă şi italică atribuie acestui motiv semnificaţii profane, cosmogonice
e L.::. , el f kînd parte dintr-o compoziţie figurativă ca element secundar,
inve1tind personaj ele sau temele cu atribute şi sensuri specifice : temele
Lahice, bucolice, cinegetke fac a:luzie la scenariile iniţiatice ale Dianei,
Bacchus, D [onisos, Silvanus, Faunus, Pan, Silen, Orfeu, Liber, Libera,
Artemis etc., divinităţi mitologice cu semnificaţii apotropaice ale recol
telor, ani malelor, reînvierii ciclice a naturii etc. ; tema "cornului abunden
ţei ", scene dionisiace, arcadiene sînt aluzii la viaţa apropiată a omului,
sărbătorile vinului, bucuria vieţii, extazul bahic, muncile agricole şi
bucuria recoltelor etc . ; "arborele vieţii", în varianta viţei de vie este un
simbol ·ceresc, interpretat ca axă cosmică care face trecerea de la o zonă
cosmică la alta etc. In acest cadru tematic, motivul viţei de vie apare, în
viz iunea mentalităţilor sociale ale antichităţii, drept un element simbolic
optimist, cu semnHlcaţii apotropaice, beneficiind de o largă arie de răs
pîndire în zona artelor figurative şi în mitologie. Poezia latină a dedicat
acestui motiv r.. enumărate versuri. Să-1 amintim numai pe VirgHiu care
cîntă în "Bucolice" pe Daphnis, creatorul poeziei bucolice, erou pastoral
al Siciliei, fit: l lui Mercur, despre care spune că, "a adus la noi, intiiul 1
Danţul înch1nat lui Bacchus şi-a acoperit de frunze 1 Gingaşe de viţă
tirsul mlădj_os. Cum viţa este 1 Ulrnilor înalţi podoabă ; cum ciorchinii

1988.

3 George Charachidze, Prometeu sau Caucazul, Editura Meridiane, Bucureşti,
4 Ibidem, p. 89-92.
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le sînt viţei ; pe SHenus, tatăl adoptiv, mentor şi tovarăş nedespărţit al
lui Bacchus, înfăţişat cu o cunună de mlăgi de iederi şi permanent tur
mentat ; pe Bacchus şi Liber cu sărbătorile lor etc.
Mitul lui Dionisos este desigur cel mai reprezentativ pentru tema
noastră. Amintit în cuvîntarea lui Diomede către Glaucos, Dionisos este
viţa, doicile, butucii, Lycurg, podgoreanul care culege ciorch inii de pe
buttlci. Strugurii sînt presaţi şi transformaţi în vin. Homer aminteşte că
pentru a fi conservat vinul era tratat cu apă de mare. Tetis îl primeşte
pe Dionisos în mares.
O altă semnificaţie atribuită viţei de vie în antichitate, în afara
ceremoniilor dionisiace, este cea escatologică, rezultată din prezenţa mo
tivuQui în cadrul repertoriului elementelor decorative funerare. Decorul
pidural funerar se leagă de ipogee şi e reprezentat prin simboluri cu un
caracter concentrat, greu de descifrat de cine nu era iniţ!at. Pictura
aniconică dinc atacombe poartă asemenea amprente ale esoterismului fi
gurativ. In catacomba Monteverde, săpată de evrei în sec. I, apare o
s�cenă în care porumbeii ciugulesc struguri. Este o temă liturgică care
trădează influenţa elenismului cu rădăcini paleocreştine, regăsită 700 de
ani după e.n. în iconoclasm7.
Arta coaptă, dependentă de biseri.,ca Alexandriei, ca spirit şi învă
ţătură, a evoluat din sec. IV pînă în sec. VII e.n., în maniera artei aleY
andrine. Viţa de vie (hostia), deasupra căreia se înalţă porumbelul, apare
�ca simbol funerar al stelelor din Thebaida, întîlni t mai tîrziu pe m o:n u 
mentele creştine, vine din tradiţia egipteană păgînă. Interpret PL '" e a rrec:;
tină inspirată de cuvi ntele evanghelistului Ioan (XV, 5)
.. En "î,., 1· vit�I.
iar voi sînteţi mlădiţele", pare a fi apărut doar în sec. IV, la El-Kargeh,
în Egipt8. Mai tîrziu, propoganda teologică a adoptat, în scopul răspîn
dirii mai largi a temelor iconografke, stilul liber al Alexandriei, pictura
cu teme istoriate, inspirată din simbolurile catacombelor.
După s·chiţarea acestui fond tradiţional cultural din vatra antichi
tăt.ii clasice, să urmădm transferul cultural-artistic al motivtdui viţei de
vie în zona geto-dacă, grevarea lui şi modulaţiile semnifkaţiilor în sfera
fondului tradiţional local.
Cele mai importante şi autentice date le furnizează dovezile arheo
logice care atestă impactul simbolu'lui viţei de vie în spiritualitatea lo
cală. Ca şi alte elemente decorative cu valoare de simbol, motivul res
pectiv, potrivit cereetărilor şi dove?ilor arheologice, a pătruns pe două
căi, greacă şi romană. Exemplificăm cu o serie de materiale arheologice
care evidenţiază profunda răspîndire a motivului in arealul nostru. Relief
din marmură descoperit la Histria, reprezentînd pe Dionisos, zeul vinului,
înconjurat de amoraşi care culeg struguri, zeul poartă în mînă o cupă
şi este ionconjurat de viţă şi struguri, sec. III-! î.e.n., epocă elenistică9.
-

5 Lascăr Sebastian, Virgiliu, Editura Tineretului, p. 35, 44, 105.

6 Felix Buffiere, Miturile lui Homer şi gîndirea greacă, Editura Univers,
1987, p. 197.
7 I .D. Ştefănescu, Iconografia artei bizantine şi a picturii feudale româneşti.
Editura Meridiane, 1973, p. 227.
a Ibidem, p. 229 şi 235.
9 Arta românească, 1938, p . 55, fig. 13.
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Relief din marmură descoperit la Tomis, reprezentind pe Dionisos turnind
vin panterei cukată la pidoarele sale, alături apare zeul Pan şi Silen
cu doi Cureţi, sluj itori ai zeului, care dansează, scena este înconj urată
de motivul viţei de vie10. Relief din marmură descoperit la Sarmizege
tusa, înfăţişînd pe zeul Dionisos-Liber şi pe tovarăşa sa Libera, împreună
cu zeii Pan şi Silen, sec. II e�n . 1 1• Relief din piatră descoperit la Histria,
sec. III î.e.n., înfăţişînd pe Dionisos înconjurat cu viţa de vie, lucrare
executată de un meşter barbar după un m odel greco-roman12• Relief din
piatră, descoperit lîngă satu'l Jucu1 de Sus - Aiud, des,cris în 1 933 de
Silvia Ferri in Arte romani sul Danubio, înfăţişează zeiţa Diana in
costum de vînătoare, cu arc, tolbă cu săgeţi, peisaj simbolic, stilizat, ani
male. In colţul drept de sus se distinge motivul viţei de vie cu trei frunze
'
şi un ciorch inc11.
Simbolul viţei, in varianta semnincaţiei escatologice, i'l intilnim pe
un relief în piatră descoperit la Histria, sec. II-III e.n. , înfăţişînd tema
" ospăţul funebru ", încadrată de un chenar cu lujeri de viţă şi struguri14•
Tezaurul de aur descoperit la Sînnicolaul-Mare, Timiş, prezintă scene
mitice cu motivul viţ.ei pe corpul a două căni, unde Bacchus apare hră
nind cu vin pasărea Phoenix sau călare pe un leu cu vrej uri de viţă
în mînă 15. Monument funerar al tracului Ithazis Dada din Ulmetum (Pan
telimonul de Sus - j udeţul Constanţa), piatră s·culptată cu scena " ospă
ţul funebru" şi "călăreţul trac" incadraţi de un chenar cu un lujer de
viţă, cu frunzele dispuse cu virfurile in j os şi orizontal, care pleacă din
tr-un cantharos plasat la baza reliefului (sec. III e.n.) 16.
In Dacia, reprezentarea acestui motiv simbolic a fost frecventă. Da
cii învinşi şi romanizaţi îşi exprimau sentimentele religioase servindu-se
de formele de reprezentare greco-romane, preluînd o serie de nume gre
ceşti şi latine ale divinităţilor, Liber, Libera, Hercules, Diana, Silvanus,
Pan etc., sub a căror haină se ascund divinităţi autohtone. Sub imaginea
Dianei de la Aiud s-ar putea ascunde o divinitate autohtonă, probabil
Bendis, care uneori apare sub chipul zeiţei Libera. Viţa de vie pe care
o găsim în iconografia lui Liber-Libera, zei ai recoltelor şi in special ai
viilor, apare ca atribut apotropaic al muncilor agricole, cu semnificaţie
benefică.
Incrucişările culturale provocate de migraţiHe popoarelor, cuceririle
militare, pelerinaje, ereziile etc., au determinat o mare bogăţie de sem
nificaţii ale motivelor decorative. Transformările şi contaminările au ge
nerat schimbarea atributelor de la simbolistica păgînă pînă la cea creş
tină. Una din cele mai reprezentative apariţii ale motivului decorativ al
viţei de vie în epoca migraţiilor îl constituie tezaurul de la Pietroasa 17.
Pe bordura paterei de aur a tezaurului apare un vrej meandric de viţă
cu ciorchini de struguri, singurul element decorativ fitomorf. Personajele
IO

Jdem, p. 59, fig. 2 1 .

12

Jdem, p. 63, fig. 30.
Minerva Nistor, Relief cu Diana, în "Cumidava", IX, 1976.
Arta românească, p . 60 , fig. 22.
Jdem, p . 47, fig. 96 a , b.
Jdem, p. 62, f i g. 29.
Jdem p. 46, fig. 92.

I l Jdem,
IJ

14

15
16

17

p.

6 0 , fig. 23.
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mitologice sînt demai'Cate de prezenţa ciorehinilor, aluzie la scenariile
dionisiace. Intre divinităţile reprezentate apar, Dionisos sau Bacchus cu
tirsul, Orfeu cu lira, HereUJles, Apollo şi alte zeităţi cu cupe in mîini.
Intreaga compoziţie are ca element de unitate viţa de vie şi ciorchinii
care sugerează atmosfera dionisiacă în care sînt implicate toate persona
j ele.
In evul mediu occidental varaţiile sensuri·lor simbolice ale motivului
viţei de vie oscilează sub presiunea fondului cultural tradiţional al anti
chităţii, moştenit şi pi"opaganda teologică, implicaţia culturală a umanis
mului, a spiritului Renaşterii şi Refol"ffi ei.
Una din formele medievale de interpretare artistică şi simbolică a
fost alegoria. Drumu'l parcurs de la totem la alegorie păstrează amintirea
din gliptica antică. O ediţie veneţiană din 1 502, Speculum lapidum, în
limba latină, cuprinzînd imagini ale învăţătorilor lui S olomon, relevă
trecerea de la imaginea apotrop aică la emblemă. Intre altele, textul pre
cizează : "Pom sau viţă de vie sau spic, de vei găsi sculptate pe vreo
piatră, pe cel ce o va purta îl va face să aibă din belşug hrană şi veş
minte, pe prinţi îi va face de asemenea binevoitori " 18. Tendinţele de ale
gorizare ale moştenirii arhetipale antice în evul mediu sînt o caracteris
tică a mentalităţilor feudale. O altă trăsătură fundamentală a interpretă
rii ideilor din gliptica antică, specifică acestei epoci, o constituie fan
tasticul. Exemplul marcant îl găsim reprezentat în "Apeninul de piatră"
- Pratolino, înfăţişînd descrierea Anu'l ui, aparţinînd lui Ripa : "Omul
între două vîrste cu aripi la umeri, cu capul, gîtul, barba şi părul pline
de zăpadă şi gheaţă, pieptul şi şoldurile roşii, încărcate cu multe spice
de griu, braţele întinse, pline cu mai multe feluri de flori, coapsele, pi
cioarele, acoperite- cu graţie de ciorchini şi frunze de viţă de vie" 19•
In foarte cunoscuta şi influenta Iconologie a lui Cesare Ripa fie
care concept este personificat. Exemplificăm cu cîteva alegorii în care
sînt implicate motive vegetale şi care evidenţiază o anume mentalitate
artistică şi filosofică a epocii : " AIUTO (ajutor) - Om de vîrstă matură,
îmbrăcat în alb . . . (cu) o mantie de purpură, iar din Cer se vede o rază
foarte strălucitoare care îi luminează figura, ce va fi încununată de o
ghirlandă de măslin ; va avea la gît un Lanţ de aur şi drept pandantiv o
inimă . . în mîna stîngă ţine un par înfipt în pămînt, înconj urat de o viţă
verde şi plină de struguri, iar de partea dreaptă va fi o Barză"20 ; "AM
BITIONE (ambiţie) - Femeie tînără înveşmîntată în verde cu frunze de
iederă, pregătindu-se să urce o stîncă abruptă"21• Emblema cinquecenteas
că este o moştenire legitimă a simbologiei premedievale într-un adevărat
marasm al personificărilor.
.

In Transilvania acest motiv de circulaţie
ţională a fost receptat şi exprimat în manieră
larg al artelor figurative, arte decorative, arte
Arta aurarilor a constituit una din creaţiile de

şi interpretare interna
provincială, pe un areal
plastice, arhitectură etc.
vîrf ale mediilor meşte-

18 E ugenia Battisti, A n t irenaşterea, Editura Meridiane, Bucureşti, 1982,
vol. I I .
19 Ibidem, p. 235, vol. I .
20 Ibidem, vol. II, p. 15.
21 Ibidem, vol. II, p. 15.
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şugăreşti transilvănene, situindu-se în avangarda artelor decorative, în
ceea c e priveşte calitatea artisti-că, rafinamentul, complexitatea execuţiei,
rolului istoric j ucat şi mai ales, ca sistem artistic sensibil în receptare şi
difuzare a principalelor curente artistice internaţionale. Artiştii argin
tari au abordat motivul viţei de vie, în cadrul repertoriului ornamental,
în diverse compoziţii, în tehnica turnării, ciocănirii, gravării, forjării, in
vestindu-1 fie cu funcţie estetică, fie cu funcţie simbolică. Un frumos
exemplu îl constituie potirul de la Sînpetru, sec. XV, unde motivul viţei
e3te inclus într-o compoziţie arhitecturală, armonios închegată, în de
corul f1euroanelor ancadramentelor, arcelor, specific goticului flamboyant.
In sec. al XV-lea, motivul apare reprezentat în poziţie statică sau în
arcuri şi infăşurări cu frunze ascuţite. In primul sfert de veac al XVI-lea
motivul este executat din benzi decupate, forjate, surprins intr-o miş
care deosebit de învolburată, de o mare densitate, realizat în stil eclectic.
Exemple, în acest sens, conferă potirele de la Biserica Neagră. In sec. al
XVII-lea, lujerii de viţă sint prezentaţi in volume, intr-o mişcare vie,
in combinaţie cu alte tipuri de motive decorative, arabescuri, fructe, flori
etc. sau în cadrul unor scene tematice. Două căni din colecţia Bisericii
Negre, cana cu putti muzicanţi şi cana cu putti trăgînd cornul abunden
ţei sînt reprezentative pentru concepţia argintăriei tran.silvănene in abor
darea unor teme antichizante. Scenele fac aluzie la mitul lui Orfeu,
Dionysos, Bacchus, Pan sau la serbările şi scenariile iniţiatice ale acestor
divinităţi, în ca'!'e motivul viţei este prezentat sugestiv. Argintarii au
preluat acest motiv din ornamentica antichităţii clasice, unde viţa apare
frecvent reprezentată pe vasele de ceramică şi metale preţioase. Pahare,
cantharosuri descoperite la Pompei şi în Ithaca22 sînt decorate cu atri
bute bahice-iedera, tirsul, măştile, elemente care sînt preluate şi în arta
orfevrăriei medievale româneşti. O frumoasă reprezentare a viţei cu
ciorchini o întîlnim pe epitaful din argint aurit al lui Gregor Apafi, fiul
principelui, executat într-un atelier sibian, în 1 682, ceea ce demonstrează
abordarea motivului şi în arta heraldică23• Numismatica, medalistica, em
blemele nobiliare, orăşeneşti de familie şi profesionale fac dovada unei
înclinaţii artistice pentru acest motiv în heraldica transilvăneană. Fere
căturile din argint ale evangheliarelor, executat în Transilvania poartă
de asemenea acest motiv.
Sub raportul interpretării s emnificaţiilor motivului, în funcţie de
stilul artistic şi concepţia epocii, se surprind cîteva tendinţe caracteris
tice. In epoca goticului, viziunea asupra motivului viţei este biblică, sem
nificaţia fiind legată, în general, de j ertfa lui Crist sau de terna euha
ristiei, reprezentată şi prin simbolul pelicanului ce-şi sfîşie pieptul pen
tru a-şi hrănii puii. In Renaştere, motivul este tratat cu înclinaţie anti
chizantă, vădind semnificaţii mitice, alegorice, fantastice, metaforice, în
general exprimă o atmosferă optimistă. Barocul raţionalizează şi siste
matizează semnificaţiile motivului, reprezentările sugerînd fie teme bi
blke, fie renascentiste. Surprindem deci, în concepţia artistică de repre
zentarea motivului în medieva1itatea românească, două rădăcini paleo22

pl. 199.

Franz Sales Meyer, Ornamentica, Editura Meridiane, 1fi8B, vol.

23 Iulius Biclz, Arta arurarilor saşi din Transilvania, 1957, pl. 32.

I I , p. 67,
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creştine fundamentale. Inclinaţia antkhizantă a epocii Renaşterii şi re
nascentiste pentru motive şi scene dionisiace sau bahice, bucolice, cu
reprezentările simbolice ale zei tăţilor sau ale arborelui vieţii, cornul a
bundenţei, intrate prin fiHeră greacă şi italică, care are la bază rădăcina
fondului cultural mitologic demonstrat. Inclinaţia spre temele biblice,
magica-religioase ale artelor figurative are la bază viziunea echatologică
a artei ipogeelor care a evoluat sub presiunea teologică în formele medie
valitătii cunoscute.
Motivul viţei de vie ne apare în această lumină tot atît de vechi ca
şi al t e motive vegetale, antropomorfe sau zoomorfe care au apărut în
zorii istoriei, parcurgînd trepte cu'lturale cu diverse semnificaţii simbo
lice, ele la i:eprezentarea m itică, la cea magica-religioasă sau strict deco
rativă, d efini ndu-se ca unul din cele mai autentice şi primordiale motive
::: a u mesaj e umane. Din această ipostază, subiectul nostru decorativ, de
păşeşte simpla valenţă estetică, erijîndu-se într-o emblemă ideatică palea
creştină, alături de alte motive specifice care au definit mai tîrziu arta
creştină în spaţiul carpato-danubiano-pontk. In acest context, studiul
nostru şi-a propus să argumenteze valenţele unui motiv, ca semn cul
tural-decorativ vechi, care a anunţat alături de alte embleme pătrunde
rea creştinismului pe teritoriul patriei noastre. Aria eşantioanelor palea
creştin e abordate de cercetarea de specialitate trebuie lărgită şi prin in
terpolarea acestui motiv care s-a vehiculat pe o arie largă a civiliza
ţiilor, constituind unul din canalele prin care s-au scurs experienţele anti
chită\ ii &pre zonele noastre. El atestă în configuraţia modelelor arheti
pale starea sedentară a poporului nostru, o cultură tradiţională racordată
la culturile princip alelor civilizaţii ale antichităţii.
"De altfel, n imic nu este atît de fluid ca viaţa imaginilor simbolice
afirma Eugenio Battisti - nu atît pentru rădăcinile lor în psihologia
abisală şi în psihologia colectivă, cît pentru vj.vacitatea cu care participă
la evenimentele istorice şi culturale. Aşa cum frunzele lui Horaţiu se
nac:c, cresc şi mor, dar nu pot fi înţelese şi explicate decît în cadrul aces
tei continue metamorfoze"2".
-

24

Eugenie Battisti,

op. cit., p: 11,

vol. I I.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Weinrebe als Ornamentik verschiedener Kunste, bildet dank
seiner uralten Herkunft. ein kuUureles M odell. Stufenweise durchwan
derte sie verschiedene kulturelle Bedeutungen. Von der mystischen zur
magisch- religiosen, oder nur rein dekorativen, stellt sie eine humane
B edeutung dar.
Neben anderen kulturellen Darstellungen, kundet das Motiv der
Weinrebe das Einringen des Christentums in das Gebiet unseres Landes.

SAPATURILE ARHEOLOGICE DE SALVARE
DE LA CINCŞOR ŞI VOILA
(Campaniile 1987-1988)*
de Florea Costea

In cele ce urmează nu vom prezenta un istoric al cercetărilor ar
heologice sau al descoperirilor întîmplătoare de pe teritoriul comunei
Voila (jud. Braşov), deja ştiute1, oi vom trece în revistă, sumar, inves
tigaţiile din ultimii doi ani. Impulsionate de ritmul extrem de rapid al
lucrărilor de hidroamelioraţii de pe rîul Olt, ceocetările arheologice au
trebuit să ţină pasul cu acestea, pentru a salva măcar o parte din ves
tigiile care, cercetate fără grabă, puteau să devină argumente fundamen
tale în dovedirea etnogenezei şi continuităţii poporului nostru.
Cercetările arheologice de la Cincşor şi Voila s-au desfăşurat în
două campanii (1987-1988), în baza subcontra'Ctului încheiat de Muzeul
Judeţean Braşov cu Muzeu1 de Istorie al României2. Cercetările şi rezul
tatele acestora vor fi prezentate succesiv, după cum urmează.
1987
CINCŞOR
Secţiunea 1, pe terasa dintre dealul de la est de castrul roman şi
viroagă, orientată N-S. Iniţial s-a lucrat pe un segment de 20 x 2 m,
capătul vestic al secţiunii fiind la 6,50 m de drumul de cimp. In primul
rînd de hîrleţ apar doar pietre mari, rulate, aduse de plug în poziţie
s ecundară. S-a săpat pînă la 0,45 m, unde se ajunge în stratul viu, steril.
Din pămîntul întors de plug s-au recoltat cîteva fragmente ceramice
Coţofeni şi unul de la finele mileniului I e.n. (Pl. 2/ 1-4). Nu s-au sem
nalat complexe sau materiale in situ. Nici prelungirea cu 1 5 m spre
E a secţiunii nu a dus la descoperirea de vestigii.
Secţiunea II, la 25 m N-NV de S I şi la 2 1 m de acelaşi drum de
cîmp (iniţial 25 x 2 m). Stratigrafia, mai uşor observabilă aici, este simplă :
• La cercetări au participat, prin rotaţie, colegii : R. Ş tefănescu, Şt. Coşuleţ,
L. Munthiu şi M. Mudure.

1 Periegheză I. Ciupea, Fl. Costea, I. Frătean, C. Predescu (1975), aşezarea
fiind identificată de I. Ciupea in anul 1974.
2 Mul ţumim şi pe această cale doamnei dr. Lucia Marinescu.
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cm, negru-cenuşiu, după care
începe (2) lutul galben, steril. Din stratul arabil s-au recuperat puţine
fragmente ceramke atipice. Pe pantă au fost antrenate dintr-un punct
mai înalt şi fragmente ceramice romane. După depăşirea stratU'lui arabil,
în m 21-2 5 s-a conturat o locuinţă adîncită în pămînt. In partea ei
superioară se aflau fragmente ceramice romane, în poziţie secundară.
Adîncirea cu încă 25 cm a confirmat că este vorba de un bordei neolitic,
databil în cultura Cris (Pl. 1 3/3-4).
Secţiunea III (5,5 x 2 m). S-a deschis pentru a se cel"Ceta o posibilă
locuinţă al cărei profil se contura în taluzul drumului secundar al şan
tierului hidrocentralei. Din îndreptarea taluzului a rezultat un profil
din care se poate vedea că este vorba de marginea unei locuinţe puţin
adîncită în sol ( ac um 0,15 m). Deoarece spre S complexul a fost practic
demontat de buldozer, după ce s-a lăsat un martor de 2 5 cm a fost
deschisă Secţiunea IV, paralelă şi de aceleaşi dimensiuni cu S III. Să
parea lor în paralel a met-s pînă la -0,50 m, la -0,47 m, fundul locuinţei
fiind încă vizibil. Este vorba de un complex de mici dimensiuni, aproape
cii"cular în plan, ale cărui dimensiuni originare nu s-au păstrat, terenul
fiind aici în pantă accentuată şi supus permanent eroziunii apelor ce
vin de pe pantele superioare (Fig. 3).
Ceramica deS'coperită {alte obiecte nu există) aparţine tracilor vechi,
cultura Schneckenberg.
Secţiunea V ( 1 6 x 2 m, iniţial 13,5 x 2 m, apoi prelungită spre est).
S-a deschis cu scopul de a se salva, fie şi parţial, bordeiul distrus în
bună parte de buldozer cu ocazi a deschiderii unui nou drum de coastă
pentru autovehiculcle grele ale şantierului hidrocentralei. Locuinţa, vizi
bilă în profil în taluzul drumului, începe din m 6, 75 al secţiunii, dinspre
Vest şi depăşeşte capătul Estic iniţial al acesteia, ceea ce a impus pre
lungirea c u 2,50 m, surprinzîndu-�e limita (colţul) din această parte a
locuinţei. Dimensiunile ni s-au părut exagerate, motiv pentru care am
trasat o secţiune paralelă de aceleaşi dimensiuni, despărţită de prece
denta de u n martor lat de numai 25 cm. Cu a·c est prilej s-a putut marca
exact c ol ţu l de NE al bordeiului, mai mare de 90°. Condiţiile de lucru
extrem de grele nu au permis dezvelirea unui al doHea colţ, ceea ce ar
fi uşurat măsurătorile. Solul negru intens, dur, aproape imposibil de
săpat, nu a permis nid oh2ervarea unei eventuale, fie şi parţială, supra
punere de complexe, deşi sugestia este mă·car în parte sprij inită pe desco
perirea la o adîncime de aproape 40 cm a unor fragmente ceramice ce
aparţin unui alt mediu cultural decît maj oritatea olăriei de epoca bron
zului. Lămuriri suplimentare prea multe nu a adus nici S VI, adîncită
pînă la -0,70 m, de aceea forma romboidală şi laturile de ci:rt:a 7 m
ale bordeiului (bordeielor) le propunem doar ca supoziţii (fig. 2).
Secţiunea VII (25 x 2 m), pe o terasă situată la 225 m N de sec
ţiunile III-VI. Deşi din perieghezele de aid s-au adunat materiale da
tabile în mai multe epoci istorice, săparea acestei secţiuni pînă la pă
mîntul viu (-0,40 m) nu a dus la des,c operirea de vestigii.
Secţiunea VIII (2 5 x 2 m), de asemenea în zona afectată de drumul
amintit, exact în capătul barajului şi la 2 5 m N de drum. Inceperea să
păturii ei abia în 27 septembrie, precum şi timpul total potrivnic din ul
timele zile de şantier, n-au permis cercetarea integrală a locuinţei dacice

(1) pămînt întors de plug, gros de 20-28
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semnalată ai'Ci, în care s-a pătruns doar pînă la adîncimea de 0,40 m.
De aceea cercetarea a continuat în anul următor, cînd s-a putut stabili
că este vorba de un bordei rectangular, din care a rezultat ceramică mo
delată cu mîna (Pl. 1 4/9 ; Pl. 1 5/1-1 1) sau la roată (Pl. 1 4/10-12), da
tabilă în preajma cuceririi romane. Aceasta a fost de fapt secţiunea în
care în vara anului 1988 s-a săpat cel mai mult la Cincşor.
1988
VOILA
Cercetările de ai'Cl, precedate de periegheze mai vechi, cind s-a
des-coperit şi un catillus de rîşniţă dacică3, sau mai noi, inclusiv în primă
vara 1938, au început prin practicarea a 14 gropi de sondaj şi a două
mici secţiuni (5 x 2 m) care nu au intrat în numerotarea generală, toate
pe terasa de la Vest de locul "La Brad" sau "Tabla lui Mereşug " . Deşi
s-a semnalat o bogată pigmentaţie, ve.:;tigii tipice nu au apărut, motiv
pentru care cercetările în ace.�t loc au fost abandonate.
Secţiunea I (20 x 2 m) aproape de marginea d inspre pîrîul Voila a
terasei "Tabla lui Mereşug", la 1 0 1 m S de şoseaua Braşov - Sibiu şi
la 31 m est de podul de peste canalul de drenaj din acelaşi cîmp. Pînă
la adîncimea de 1,20 m, unde începe stratul de prundiş, nu s-a descoperit
nimic, situaţia repetîndu-se în Secţiunea II, de aceleaşi dimensiuni şi la
14 m S de prima.
Secţiunea III (20 x 2 m), pe locul "ln Unghi" , aproape de marginea
primei terase din stînga Oltului. Din cuprinsul ei au provenit sporadice
fragmente ceramke daca-romane, dintre care se remarcă două buze de
vase de provizii, precum şi un perete de vas-borcan dacic. In m 6 se
profila o groapă căldare de mici dimensiuni. La îndreptarea peretelui s-a
observat o pigmentaţie intensă de cenuşă şi ceramică fragmentară ce
poate proveni dintr-o oală borcan. Cercetarea gropii s-a fă,cut prin des
chiderea unei casete între m 5,80-7,80, lăsîndu-se un martor de 25 cm.
La a::!încimea de 0,46-0,47 m se găseşte, în casetă, lîngă martor, o buză
întreagă de oală-borcan modelată cu mîna. La demontarea martorului,
de pe fundul gropii au fost recuperate două fragmente de fund de vas
şi puţin cărbune de lemn. Groapa nu mai coboară practic sub nivelul
acestor materiale (-0,50 m), cii"Cumferinţa fiindu-i de asemenea redusă
(d.f. = 75 cm). Conţinutul amintit, precum şi d imensiunile scăzute, fac
improbabilă destinaţia gropii, ca magazie sau loc de depozitare a restu
rilor menajere, mult mai plauzibilă fiind susţinerea că ne aflăm în faţa
unei înmormîntări quasi-sirnbolice, cunoscută şi din alte necropole da
cke'•. Atribuirea acestui mormînt de incinerare în groapă este făcută
numai pe seama dacilor, vestigîile din sec. III-IV e.n. de.s·c operite peste
tot în zonă, neinflu enţînd datarea înainte de cucerirea romană (Fig. 6).
Secţiunea IV (20 x 2 m), paralelă cu S III şi la numai 3 m Vest de
aceasta. Materiale similare celor din S III. Nu se semnalează complexe,
3 Supra. nota 1.
4 Pentru analogii vezi

1. Ioniţă, V. Ursachi, VALENI o mare necropolă a

dacilor liberi, Iaşi, 1988, passim.
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nici măcar în m 1 2- 1 3 unde în cele din unriă se constată că este vorba
de un şanţ modern. Aproape de jumătatea lungimii S III - S IV cîmpul
este traversat de un drum pietruit, abandonat, lat de 4,60 m.
Secţiunile V, VI (fiecare de 20 x 2 m), prima în locul "In Unghi",
aproape de calea ferată, a doua lîngă şoseaua Braşov - Sibiu. Ambele
sterile, cu precizarea că secunda nu s-a putut adînci peste 0,50 m dato
rită îngropă'rii aici a unor cabluri telefonice.
Secţiunea VII (20 x 2 m), la 4 1 1 m S de aceaşi şosea şi la 3 m
(capătul estic) de canalul de drenaj de pe "Tabla lui Mereşug". La al
doilea rînd de hîrleţ încep să apară fragmente ceramice de la vase
modelate cu mîna, stratul de depunere coborind pînă la -0,70 m. In m
1-5, la adîncimea de 35 cm se descoperă o verigă de .coasă de fier
(Pil. 1 3/1 1 ).
Secţiunea VIII (20 x 2 m), la 7 m N de S VII, depărtată de data
aceasta cu 8 m de canalul amintit. Stratul de ·cultură începe la -0,20 m
şi coboară pînă la 80 cm, ceramica din epoca bronzului fiind şi aici
în amestec cu materiale mai noi, dacice.
Secţiunea IX (20 x 2 m), aceeaşi orientare ca precedentele două,
la 1 2,50 m NV de S III. Incepind din m 3-4 a.par fragmente ceramice,
în special pereţi, dar şi funduri şi buze. Unele vase sînt decorate cu
brîu alveolar. In m 6, la -0,38 m, un cuţit de fier rupt la vîrf şi o altă
piesă din acelaşi metall, nedeterminabilă. Intre 0,27 şi 0,54 m adîncime,
se constată o bogăţie mai mare de materiale, între care şi părţi superioare
de străchini cu buza evazată, simplă sau lobată. Există cel puţin trei
exemplare de străchini cu buza simplă (Pl. 1 0 / 1 - 2 ; Pl. 12/2) şi două cu
buza lobată (Pl. 1 6/4-6). Sporadic urme de rugină de fier şi bu�gări de
lut ars intens, spuziţi, probabil de la cuptoare.
In toate cele trei s ecţiuni de pe "Tabla lui Mereşug" au apărut şi
bulgări de chirpic, -care pot argumenta existenţa locuinţelor de supra
faţă, din paiantă lipită cu lut. Nu s-au semnalat bordeie, semibordeie sau
gropi de provizii, acestea neputînd să existe aici înainte de săparea ca
nalului de drenaj, care a făcut să dispară toate izvoarele din zonă, pe
o lungime de peste 2 km, şi să coboare nivelUil apei freatice cu peste 3 m.
Drenarea a fost urmată imediat de desţelenirea terenului, prima arătură
făcîndu-se la adîncimea de aproape 70 cm, bulversînd practic stratul de
cultură.
In general, situaţia topografică este asemănăoare celei de la Co
păcel\ ceea ce ne facem să credem că şi aici locuinţele şi anexele lor
au fost construite suprateran, de la fundaţiile lor putînd să provină nu
mărul mare de bolovani de piatră descoperiţi peste tot.
Clarificări vor putea aduce numai cercetările viitoare.
Materialul arheologic
Cronologic, cele mai vechi mărturii ale vieţuirii omului în zona lo
calităţii Cincşor datează din neolitic. Este vorba de mai multe fragmente
ceramice otrl.pice şi de două funduri de oală descoperite în secţiunea 1 (pl.
5 FI. Costea, Aşezarea dacic4 de la CopliceZ, ActaMN, 24 (sub tipar).
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1 4 / 3, 4) unde s-a profilat şi un bordei de dimensiuni apreciabile
(4,5 x 6,3 0 m), care însă n-a putut fi degajat in intregime. Materialele

aparţin culturii Criş, vasele fiind confecţionate din pastă cu ingredient
din pietricele, nisip, mică şi cioburi mărunţite, neglijent netezită pe am
bele feţe, care sint de culoare roşie, spre deosebire de spărturi în care
predomină cenuşiul. Diametrele bazelor : 1 8-20 cm.
Tot din epoca nouă a pietrei datează şi toporul fragmentar desco
perit in zona locuinţei dacice din secţiunea VIII (pl. 1 5 / 1 2), deşi nimic nu
pledează pentru atribuirea lui purtătorilor aceleiaşi culturi, prezenţa lui
fiind solitară aici. Contemporan .cu el, măcar ca epocă, dacă nu şi inca
drare culturală, poate să fie un alt toporaş de piatră, şi el rupt (pl. 1 5/ 14).
Spre deosebire de ascuţitoarea de piatră (descoperită ca şi acesta in
S VIII) care poate data din orice epocă, probabil La tene.
Neoliticului timpuriu îi urmează, ca materiale, perioada de trecere
de la această epocă la cea a bronzului. Este vorba de o buză de vas (cu
diametru! de 28 cm) din pastă cu pietricele, nisip şi mică, roşu la exte
rior, cenuşiu in interior şi negru in spărtură, de un fragment de perete
de oală cu început de miner (pl. 3 / 2), din aceeaşi pastă galben-roşcat la
exterior şi negru în spărtură (pl. 3/3), şi de un alt perete de vas roşu
din pastă fină şi cu decoraţia caracteristică (pl. 3/ 1). Deşi nu s-au des
coperit complexe datînd din această vreme, puţinele fragmente ceramice
amintite, precum şi cele răspîndite pe o mare suprafaţă in zona castrului
roman, atestă o locuire Coţofeni intensă.
Epoca bronzului este mai bogat documentată atît la Cincşor, cît şi
la Voila. Pentru prima localitate subliniem desele complexe din zona
barajului hidrocentralei Voila şi in special locuinţa din secţiunile V-VI.
Din bordei s-au recoltat ceramică şi chirpic, acesta din urmă argumen
tînd existenţa elevaţiei de paiantă lipită cu lut. Olăria este foarte frag
mentară (la cea iniţială adăugîndu-se şi dificultatea noastră de a o separa
de pămîntul cimentat practic pe ea) şi provine în general de la vase cu
peretele subţire, roşii, negre, brune sau castanii. Pasta este neatent
aleasă (uneori şi cu barbotină), ca şi modelarea, maj oritatea pereţilor fiind
rău neteziţi pe ambele feţe. Fundurile sînt profilate, buzele rotunjite, şi,
uneori, "trase" spre exterior. Decorul este şi el sărac, limitîndu-se la
brîul alveolat (pl. 1 / 3, 6) sau alveole
adincite
în
peretele vasului
(pl. 1 / 5). Nu lipsesc urechiuşele-apucători (pl. 1 / 1 1 , 1 2), unele perforate
vertical (pl. 1 / 1 1). Penuria ornamentaţiei conjugată cu dificultatea sta
bilirii tuturor tipurilor de vase (evidente fiind în primul rînd cănile şi
străchinile) nu permit încadrarea exactă a bordeielor şi a materialului în
una din fazele culturii Schneckenberg (pl. 1 / 1-1 8).
Din aceeaşi perioadă şi cultură datează şi alte fragmente ceramice
descoperite in stratul de cultură din zona castrului roman şi, mai ales,
pe dîmbul de la vest de acesta.
Tot din epoca bronzului, dar aparţinînd culturii Wietenberg, este
şi aşezarea de la Voila - "Mereşug ", ceramică specifică descoperindu-se
în toate cele trei secţiuni practicate aici (S. VII-I X). Este vorba de părţi
superioare de la oale inalte, cu buza aproape dreaptă sau uşor evazată,
subţire sau îngroşată dar intotdeauna cu muchia rotunjită (diametrele
vaselor în jur de 20 cm), unele decorate, altele nu (pl. 1 3/ 1-3, 7-1 0 ;
pl. 1 2 / 1, 3-5, 6 , 1 0 ; pl. 1 7/ 1, 3 , 4-1 2, 1 4 ; pl. 1 1 / 1, 7 , 8 ; pl . 10/5 ;
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pl. 9 / 1 , 7 ; pl. 8/3, 4, 6) sau de funduri de oale (pl. 8 / 1 ; pl. 9 / 7 ; pl. 1 1 / 1 0 ;
pl. 1 3/ 5 ; pl. 1 7/3) cu diametre între 6-7 cm (pl. 1 1 / 1 0) şi 1 2- 1 3 cm
(pl. 8/ 1), la acesta de urmă fiind observabil şi un amănunt tehnic,
anume asamblarea fundului la peretele vasului. Din repertoriu nu lip
sesc căniţele cu gîtul cilindric şi corpul bombat (pl. 1 3/8) şi străchinile
(pl. 8/3, 4 ; pl. 9/7 ; pl. 1 1 /7, 8, 1 0 ; pl. 1 2/ 3, 5 ; pl. 17/7, 1 2), diametrele
cărora se înscriu în general la gură între 25-35 cm (nelipsind exempla
rele mai mici) iar la bază între 1 2 şi 20 cm.
Pasta este de două categorii ce se deOI;ebesc net : fină şi bine arsă
sau ordinară, cu o ardere slabă şi neuniformă, constatare valabilă pen
tru toate tipurile de vase, deşi în general străchinile sînt confecţionate
dintr-o pastă bună. Culoarea înregistrează un repertoriu bogat, practic
fiind prezente culori şi nuanţe din care doar albul este absent.
Unelte sau obiecte de podoabă nu s-au găsit.
Din prima epocă a fierului provin doar cîteva fragmente ceramice,
toate din stratul vegetal, dintre care aici semnalăm do::1r cîteva
(pl. 1 5/ 1 5, 16).
Cea mai bine reprezentată, atît la Voila, cît şi la Cincşor, este ci
vilizaţia dacică, pentru care tr2buie însă făcută precizarea că este vorba
de faze diferite. Cea mai veche locuire se constată la Voila în cîmpul
"La Brad" (Tabla lui Mereşug). De aici provin multe fragmente atipice,
în special pereţi de vase greu de reconstituit. In afara acestora există
îns:l şi tipuri de vase deosebit de interesante, care sînt şi singurele cu
care se poate face datarea aşezării. Este vorba în primul rînd de 3 stră
chini cu buza evazată, simplă (pl. 1 0/ 1 , 2 ; pl. 1 2/2) şi de altele două
cu buza răsfrîntă în acelaşi fel dar quadrilobată. Primele sînt încadrate
de I. H. Crişan în tipul III, varianta a 3-a a străchinilor dacice din faza l,
veche (secolele V-IV) a ceramicii daco-getice. Ele nu se întîlnesc (pînă
acum) în interiorul arcului carpatic, exemplificările făcîndu-se doar cu
descoperiri din afara Carpaţilor. Se cuvine subliniat aspectul hallstattian
tîrziu al pastei, culorii şi tehnicii de modelare foarte asemănător al stră
chinilor de la Voila cu acelea de la Slimnic, Cluj-Mănăştur, Bîrseşti,
Sf. Gheorghe etc. fie că este vorba de cele cu profilul faţetat (pl. 1 0/ 1 ,
2 ) fie uşor curbat (pl. 1 2/2). Dacă asupra datării încă mai există opinii
diferite, în ceea ce priveşte originea acestei forme de vas nu putem fi de
acord cu părerea lui S. Moritz şi a lui 1. H. Crişan şi considerăm că
V. Pârvan avea dreptate cînd susţinea venirea acestora din olăria autoh
tonă din epoca bronzului. In acest scop oferim ca argument posibil chiar
străchini Wietemberg descoperite în 1 987-1988 la Voila (pl. 1 2/3, 5 ;
posibil şi pl. 8/3). Ca dimensiuni acestea se înscriu în cifra medie a celor
de la Bîrseşti-Vrancea, avînd de regulă peste 30 cm diametru la gură.
Extrem de rare, şi de aceea şi interesante sînt străchinile cu buza
evazată asemănător celor precedente, dar prevăzute cu lobi. La Voila
s-au descoperit două exemplare din acest tip de vas (pl. 1 6/4-6), am
bele cu diametru} exterior la gură de peste 35 cm. Primul vas (pl. 16/45, prezentat aici în fragmente, dar el este aproape întregibil, mai puţin
fundul) este confecţionat dintr-o pastă castanie dar şi nuanţe de negru
şi brun-maroniu ce are ca degresant cioburi pisate, nisip şi mică. Pro
filul este faţetat (pl. 1 6/4 mijloc), buza puţin oblică, lobii contribuind la
supraînălţarea acesteia în profil. Simetric şi depăşind linia cercului ex-

SAPATURILE

ARHEOLOGICE DE LA CINCŞOR ŞI VOILA

497

terior al buzei sînt plasate 4 grupuri de cîte 4 lobi. Din păcate, pentru
a avea o imagine completă a exemplarului, lipseşte fundul. Perforaţie in
"centrul" lobilor.
Cealaltă strachină este modelată tot din pastă cu cioburi, nisip şi
mică, culoarea fiind mai închisă, aproape neagră. Suprafaţa exterioară
este lustruită, operaţie care s-a făcut cu un obiect (os-lemn ?) ale cărui
urme se văd destul de bine tot pe acea parte. Profilul acestei străchini
(de fapt se păstrează doar buza în partea lobată) este mai gros decît al
precedentei. Diametrul mai mare decît al acesteia, aproape 38 cm. Nu
este perforat. Din ceea ce se păstrează nu se poate deduce dacă este
tot o farfurie faţetată. Analogia cu cealaltă ne face însă să credem că
ambele sînt opera aceluiaşi meşter şi sînt faţetate.
Şi acest tip de vas este încadrat de 1. H. Crişan în faza veche a
ceramicii daco-getice şi datat înainte de anul 300 î.e.n . , aşa cum proce
dează şi cu străchinile de tipul III, varianta II a pieselor de la Slimnic
sau din alte descoperiri mai vechi, extracarpatice.
Neavînd alte materiale arheologice tipice cît de puţin ajutătoare
pentru o datare mai strînsă ne ferim să încercăm o încadrare exactă în
timp a locuirii de la Voila, mai cu seamă că părerile exprimate pînă
acum sînt destul de neconcordante. Opinăm totuşi, bazaţi pe analogiile
ştiute că aşezarea este anterioară secolului al II-lea î.e.n.
Pe acelaşi loc ("Tabla lui Mereşug") există şi o sporadică locuire
dacică mai recentă, imediat anterioară cuceririi romane. Cum vestigiile
sînt sărace nu vom insista asupra lor, ci ne vom rezuma a le semnala
prezenţa (pl. 9 / 2-6 ; pl. 7 / 1 , 3). In legătură cu această nouă vieţuire da
cică pe locul fostei aşezări se cuvin subliniate două aspecte : 1 . Intin
derea şi durata ei ne este necunoscută în primul rînd datorită stadiului
limitat al cercetărilor de pînă acum. Nu este exclusă de fel o aşezare
de proporţii mai mari, de aici provenind cu ani în urmă o rîşniţă din
tuf vulcanic ; 2 . Penuria cercetărilor şi a materialelor nu permit o re
laţie de continuitate între cele două faze.
Uneori vasele dacice s-au găsit în asociere cu olărie romană (pl.
7 / 1 -4). Cum ambele categorii provin din afara complexelor închise, ne
ferim să vorbim de contemporaneitatea lor, subliniind doar prezenţa încă
o dată în stînga Oltului a olăriei romane (pl. 7/ 2, 4).
Spre deosebire de aşezarea de la Voila - "Tabla lui Mereşug",
unde nu s-au descoperit complexe închise, aşezarea (de fapt aşezările,
materiale descoperindu-se în mai multe puncte) de la Cincşor a păstrat
încă vestigiile în locuinţe de tip bordeL Cel mai bogat în obiecte (cera
mică) este bordeiul din secţiunea VIII - "Baraj ", de unde provin atît
olărie modelată cu mîna, cît şi vase lucrate la roată (pl. 1 5 / 1-1 1 ; pl.
1 4 / 1-4, 9-1 8).

O importanţă aparte are mormîntul de incineraţie în groapă şi nu
ceramica descoperită în acesta, altfel comună categoriei modelată cu
mîna (pl. 3/ 1-2).
Din epoca romană semnalăm ca firească olăria din secţiunea I de
la Cincşor, în apropiere de castru (pl. 14/5-8) şi din nou ca noutate
puţinele fragmente de la Voila - "Tabla lui Mereşug" (pl. 7 /2, 4).
32
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Perioada imediat post-romană este atestată numai la Voila, pe o
suprafaţă de mai multe hectare, practic între actuala şosea naţională
Braşov-Sibiu şi Olt. De aici s-au recoltat, prin săpături, dar nici de
data aceasta din complexe închise, fragmente ceramice modelate la roată
(pl. 4, 5, 6, 1 1 , 4, 5) , sau cu mîna, din pastă similară olăriei bine ştiute
pentru această perioadă. Toată este rulată şi deteriorată, inclusiv cele
două buze de chiup caracteristice descoperite în S. IV (pl. 4/ 1-2). Poate
că tot din secolele III-IV datează şi bulgărul de pămînt ars pînă la
vitrifiere, ce provin sigur de la cuptoare a căror destinaţie nu o putem
preciza, ca şi unele fragmente de rîşniţă de tuf vulcanic.
Ceea ce se cuvine însă subliniat în mod deosebit este absenţa totală
din categoria vaselor modelate cu mîna a ceştilor sau a altor oale cu
alveole în jurul bazei, ceea ce exclude, ca şi la Şercaia sau Rîşnov, pre
zenţa in zonă a populaţiilor germanice.
O locuire la finele mileniului I e.n. a unei comunităţi româneşti
poate fi sugerată de cîteva fragmente ceramice descoperite in apropierea
castrului roman, pe baza cărora ea s-ar putea data în secolele IX-X
(pl. 2/4).
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Fig. 3. Planul şi profilul casetei 2 (S X)

1

GZ&
- L 4 0 '*
Fig. 4. Planul şi profilul casetei 5 (epoca bronzului)
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Or 9+Fig. 5. Porţiune din locuinţa dacică din S VIII
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Fig . 6. Mormintul " de incineraţie din ,.tn Unghi•
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Pl. 1. Ceramică din epoca bronzului
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Pl. Il. Ceramică Coţofeni (1-3) şi din sec. IX-X (4)

Pl. I I I . Fragmente ceramice din mormintul de la Voila
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Pl. IV. CeramicA post-romană
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6
Pl. V. Ceramică post-romană
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VOILA

VI. Ceramică dacică (2) şi post-romană (1, 3-5)

507

FL. COSTEA

508

-

-

-

(

Pl. VII. Ceramică dacică (1, 3) şi romană (2, 4)
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Pl. VIII. Ceramică Wietenberi
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Pl. IX. CeraJlll.că Wietenberg (1, 7) şi daclcA (2-6, B-9)
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Pl. X. Ceramică dacică (1-4, 6) şi din epoca bronzului (5)
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Fii.

XI - Ceramică din epoca bronzului (1, 7, 8, 10) şi dacică (2-6, 9)
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Pl.

XII. Ceramică

d i n epoca bronzului ( 1 , 3-5, 6, 10) şi dacică (2, 7-9)
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Pl. XIII Hallstatt (6), din epoca bronzului (1-5, 7-10), verigA de coasA
(11), cuţit (13), daltă ? (12), plăcuţă de bronz (14).
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Pl. XIV. Ceramică neoliticA (3-4), romană (5-8), dacică la roatA (10-12) şi cu mlna
1-2, 9, 13-18)
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Pl. XV. Ceramică dacică ( 1-11), unelte neolitice (12-14) şi fragmente. de vase
HaUstatt (15-18)
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Pl. XVI. Căniţă din epoca bronzului (1) şi străchini dacice (2-6)
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Pl. XVII. Ceramică dac!că (2) ş i din epoca bronzului (1, 3-14)

COSTEA

LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUE DE CINCSOR
ET VOILA DEP. BRAŞOV (1987-1988)
RESUME

L'auteur souligne les resultats des fouilles- archeologiques effectues
pendent des annees 1 987-1988 dans les villages Cincşor et Voila (dep.
de Braşov), pres de Făgăraş. A cette occasion ont etes decouvertes nom
breuses vestiges de plusieurs epoques : neolitique, âge du bronz, Hallstatt,
La Tene, epoque romaine, post-romaine et feodale.
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