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Capitolul 1
Istorie veche 'i arheologie
Ein vor kurzem in Racoşul de Jos, Kreis Bra�;ov
(Kronstadt) gefundener keltischer Gewandnagel
von Florea Costea
Wăhrend den, im Sommer 1 989 durchgefiihrten Ausgrabungen, wurde auf euner ăusseren
Terassen der d a kischen Festung von Racoşul de Jos ein keltischer Gewandnagel entdeckt (Schnitt 1 1/1 989,
m 2, Tiefe 0.45 m).
Metall: Bronze.
Tehnik: er wurde aus einem einzigen Stiick hergestellt. Dieses behălt seine Dicke a uf der fast
ganzen Lănge, mit Ausnahme des Federstuckes. Um ihn je nach Wunsch zu biegen ohne d ass er zerbricht
oder verbiegt. wurde der Draht auf der g anzen Lănge eingeschnitten.
Die Sprungfeder des Gewandnagels besteht aus 8 Spiralen, je 4 auf jeder Seite des Nagels. O iese
Einzelheit findet man seltener da im allgemeinen bei solchen Exemplaren nur 2 bis 6 Spiralen erscheinen.
Die Spiralensehne befindet sich ..vorne· und in der unteren Hălfte.
Oer Bogen des Gewandnagels ist stark und so gebogen dass er seitlich gesehen, zusammen mit
dem Nagel ein fast perfektes O bildet. Die Biegung ist klar sichtbar und harmonisch.
Die Schmickspange wurde durch Abplattung des Drahtes erhalten, ist aber zerbrochen so dass
die Griisse und genaue Form unbekannt bleibt.
Oer Fuss des Gewandnagels ist auch zerbrochen so dass wir nicht wissen ob er liber einen
Diskus oder eine Schwellung verfugte. Sicher ist dass er nie genlebt oder in eine Art Feder eingeschlossen
war.
lm Moment der Entdeckung wa r der Gewandnagel zerbrochen und auf einer Oberflăche von ein
paar Quadratzentimeter verstrent. Dieses bedeutet dass er von Dakern wăhrend den Arbeiten a uf der
Terasse zerstort wurde. Es fehlt der griisste Teil des Nagels und nur ein kleiner Teil der Sprungfeder ist
erhalten.
Dieses Exemplar wurde lange Zeit verwendet. Dies ist bewiesen durch das fast ganze Abreiben
und Verschwinden der Einkrustungen, auf der ganzen Oberflăche die in direktem Kontakt mit der Hand
oder Kleidung gekommen ist.
Verzierung: die erwăhnten Einschnitte und es ist nicht ausgeschlossen dass der Bogen auch
verziert war.
Auf der Terasse und in ihrer Năhe wurden keine anderen keltischen Materiale gefunden.
Griissen: die Lănge des erhaltenen Teiles = 48 mm; Hiihe = 19 mm; Breite des Drahtes neben der
Feder = 3 mm; sonstige Breite = 2 mm; maximaler/minimaler Durchmesser der ăusseren Sprungfeder =
1 7/1 2 mm.
Der Gewandnagel befindet sich in der Antiquitătensammlung des Geschichtemuseums aus
Braşov (=Kronstadt) unter d e r lnventarnummer 11/5952.
Bis heutzutage wurden im SO Siebenbiirgens sehr wenige keltische Entdeckungen gemacht und
sie bestehen aus Kriegerg rabstătten, verschiedene isolierte Exemplare und zivile Grabstătten1• D ie e rste
Kategorie finden wir in Cristuru Secuiesc2, Ocna Sibiului (=Salzburg) 3, Toarcla ( Tarteln)4, und Vurpăr
(=Burgberg )43, wăhrend isolierte Exemplare bei Aţei-Bratei (=Hetzeldorf-Pretai) (verschiedenen Objekte
datiert in einer Anfangsphase des Latene C)5; Braşov-Schei (=Kronstadt-obere Vorstadt) (Bronzearmband
mit Schwellungen d atiert im Latene 81 )6; Micăsasa (=Folgendorf) (Armreif mit halbeifiirmigen
Schwellungen d atiert Latene C )7; Râşnov (=Rosenau) (Bronzegewandnagel von Miinsingen-Art datiert
Latene 8)9; Mojna (=Meschen) (Eisenschwert und G efăss, warscheinlich Latene C )8; Rupea (=Reps)
=
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(Eisenmesser, warscheinlich Latene B2}111; Sibiu-oraş (Hermanstadt) (keltischer Bronzegewandnagel aus
dem Latene Bl )11; Sibiu-imprejurimi (=Hermanstadt-Umgebung) (ein Gewandnagel Latime B und zwei
Gewandnagel Latene B1)12; Şeica Mică (=Kieinschelken) (ein Radna be, ein einfacher Gewandnagel und
einer mit Schwellungen, der erste aus Eisen und der zweite aus Bronze. datiert Latime B2)13. Zivile
G rabstatten wurd e n bei Aţei-Bratei {=Hetzeldorf- P retai}14, Mediaş (=Mediasch}l5 und Ş a roş
(=Scharosch)1 6 entdeckt Fiir diejenigen bei Mediaş wird eine datierung Latene B 1 -C vorgeschlagen und fiir
die m eisten isolierten O bjekte e rscheint die M einung dass diese Grabstatten angehiirten
(Gra bstatteninventare). Diese gehiirten nicht zu Friedhiifen sondern waren isolierte Grabstatten. Von
Friedhofen konnte vielleicht die Re de sein im Falle der Entdeckungen von Bratei, Mediaş. Şaroş, aber diese
befinden sich weit von Racoşul de Jos entfernt. Wir unterstreichen dass in der Nahe dieser Ortschaft keine
zivilen keltischen Siedlungen erscheinen und als Folge keine Friedhiife mit einer grossen Anzahl von
Grabstătten zu finden sind. Man kann folglich nicht sagen dass die Kelten im SO Siebenbiirgens sesshaft
waren17.
Die Datierung der Entdeckungen i st manchmal sicher, andersmal wărscheinlich {Mojna) und nur
in einem einzigen Fali wollen sich die Autoren nicht ăusseren {Şaroş). Die meisten sind dem Latene B
zugeschrieben, mit oder ohne Hinweise {Latime B: Ocna Sibiului, Râşnov, Toarcla; Latime B 1 : Braşov,
Dupuşu (=Tobsdorf), Sibiu-oraş und Sibiu-imprejurimi, Vurpăr {=Burgberg); Latime B2: Rupea. Şei ca Mică;
Latene B 1 -C: Mediaş; Anfang Latene C: Aţei-Bratei und Cristuru S ecuiesc; Latene C: Micăsasa und wie
schon erwăhnt warscheinlich Mojna. Die Schlussfolgerung wăre dass keine Entdeckung a us dieser
Gegend spăter als Anfang des Latene C ist also, kann keine von ihnen nach dem Jahre 200 v. Chr. datiert
werden.
Zu dem Gewandnagel kehrend und versuchend eine fast genaue Datierung zu machen, werden
wir nur die Elemente beschreiben die helfen konnten:
1 . Form des Bogens. Wie gesagt ist dieser so gebogen d ass er mit dem Nagel den Bu chstaben D
bildet. Vlad Zirra der liber diese Kategorie redet Lkleine Spangen mit sehr gebogenen Korper") meint dass
die Feder 2/3 ihrer Grosse darstellt Bei allen a nalysierten Objekten, einschliesslich zentral-europăische
Analogien, ist der Bogen breiter als der Rest des Gewa ndnagels. Beide Falle treffen a uch unseren
Exemplar zu.
D ie von Vlad Zirra eingeordneten Gewandnagel sind im a llgemeinen klein oder sehr klein
(..Miniaturen")18. Wenn man die Gewandnăgel dieser Art betrachtet stellt man fest dass, alle Exemplare
deren Korper sta rk gebogen ist im Latene B 1 - B2 datiert sind. Ausnahme bildet die von Aţei-Bratei {diese
ahnelt als Form dem in Racoş gefundenen Gewandnagel, ist aber lănglicher), die von I.H. Crişan .. in einer
Anfangsphase des Latene Cu19 datiert wurde. Ăhnlich mit dem bis jetzt beschrieben Gewandnagel sind
diejenigen von M urgeni (Latene B 1 - B2), Râşnov (Anfang Latene B2 mit der Betonung, dass der Bogen
bedeutend breiter i st als der Rest des Objekts20), Oradea-Salca (Grosswaradien-Salca, Ende Latene B1 ),
Arad-Gai (Exemplar von Vlad Zirra aus Abb. 1/4 datiert Mitte Latene B2). Sehr Nahe als Form ist der
Gewandnagel von Aradul Nou (hat bei der Springfe d e r 6 oder 8 Spiralen und ist datiert Anfang Latene B2).
Endlich, identisch mit unserem Exemplar. ist einer von den zwei in Pe cica entdeckten Gewandnăgeln von
dem vorhergenannten Autor im l etzten Viertel des IV Jh. v. Chr., Endphase des Latene B 1 (Abb. 2/a/2) datiert
wurden21•
2. Durchmesser der Spungfederspirale ist bedeutend grosser bei dem in Racoş gefundenen
Gewandnagel, verglichen mit a llen anderen Exemplaren die im Latene B und Anfan g Latene C datiert
wurden mit Ausnahme des Gewandnagels von Aţei-Bratei.
3. Die Anzahl der Spiralen der Sprungfeder ist 8. Diese Anzahl ist bei dem vorher beschrieben
Gewandnagel wiederzufinden und warscheinlich bei der von Aradul Nou. Die Mehrheit der anderen
Exemplare verfiigt iiber 2 bis 6 Spirakm.
4. Obwohl der Fuss zerbrochen ist, kiinnte man glauben dass dieser auch eine Schwellung hatte
wenn man in betracht zieht dass unser Gewandnagel mit dem von Pe cica identisch ist.
5. Sicher ist dass der Fuss nicht an den Korper geschweisst oder mit Hilfe einer Muffe oder
Halbmuffe angeschlossen wurde. Alle diese Exemplare sind ălter als die mit geschweisstem Fuss und sind
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datiert im Latime B-Reinecke 22• Wenn man alle erwăhnten Einzelheiten in Betracht ziecht, aber vor allem
die Form des Bogens und die Unabhăngigkeit zwischen Fuss und Feder, glauben wir d a ss der bei Racoşul
de Jos-Tipia Ormenişului entdecktete Gewandnagel Ende Latime 81 -Anfang Latene 82 bzw. zwischen 325275 v. Chr. datiert werden kann.
Die Art und Weise durch die dieser Gewandnagel in Racoşul de Jos erschienen ist, konnte man
mit ein paar unertolglichen Besetzungsversuchen der Kelten i n dieser Gegend oder nur mit dem
Durchgang der Kelten in wechsclhandligen Beziehungen mit den sesshaften Dakern, in bezug bringen.
O iese Entdeckung scheint nicht einzig zu bleiben da in einer anderen dakischen Festung bei Racoş (Piatra
Detunată, nur 850-900 m von Tipia Ormenişului entfernt), 1 998 ein keltisches Eisenmesser und keramische
Fragmente eines keltischen radgemachten Gefăsses gefunden wurden23•
Die Entdeckung d ieses Gewandnagels bei Racoşul de Jos wird z u den a nderen isolierten
Exemplaren aus dem SO Siebenburgens hinzugeffigt, ohne die Anderung der Meinung dass die Kelten
diese Gegend nie effectiv besetzt haben. Die Erklărung wăre die dass in dieser Gegend dakische
Gemeinschaften ader auch Stămme gelebt ha ben die im Stande waren sich den Kelten zu widersetzen.
Wir glauben es ist nicht sinnvoll das Kommen, N iederlassen und Zusammenleben der Kelten mit
den Dakern aus Siebenburgen zu wiederholen, das dieses Problem in Zahlreichen vorherigen Studien
besprochen wurde24•

b

=

Abbildungen:
Abb. 1. Keltischer Gewandnagel von Racoşul de Jos, Kreis Braşov (=Kronstadt)
Abb. 2. Keltische Gewandnăgel a us Siebenburgen nach Vlad Zirra, Dacia, NS, XV: a = Abb.1;
Abb. 1 5; c Abb. 8; d Abb. 3; e Abb. 16 und nach 1. H. Crişan, Sargeţia, X, Abb. 5/2 f.
O bersetzung: Liviu Călin
=

=

=

=

Note:
1 . Ex. Ciumeşti, cf. Vlad Zirra, Un cimitir ce/tic in nord-vestul României, fig. 28-30 şi pl. VII-V I I I, ca
şi figurile din text; idem, Beitrăge zur Kenntnis des keltischen Latene in Rumănien, in Dacia, N.S., XV, 1 97 1 ,
Abb. 1 , 2/1 , 3 , 8 , 1 5- 1 6, 1 8- 1 9, 20/4, 23; I.H. Crişan, in Sargeţia, X, precizările din repertoriu d a r in special fig.
5/1-2, 4 etc.
M. Roska, in Dacia. I II - IV, 1927 - 1 932, p. 359 şi urm.; 1. Nestor, in Dacia, VII-VI I I, p. 1 8 1 ; D. Popescu,
Ce/ţii... , in Transilvania, 1 944, p. 645 etc.
3. M. Rusu - O. Bandula, Mormântul unei căpetenii ce/tice de la Ciumeşti, Baia Mare, 1 970, p. 3739, şi pl. XVI I I/a-b; M. Rusu, Das keltische Filrstengrab van Ciumeşti in Rumănien, în 50 BerRGK, 1 969, p. 293
etc.
4. P. Reinecke, Zur Kenntnis... , p. 6 1 ; V. Pârvan, Getica, p. 460, 523, 774, 784; 1. Nestor, 22BerRGK,
p. 1 53; idem, in Dacia, VII-VIII, p. 1 79; K. Horedt, in Dacia, IX-X, 1 94 1 - 1 944, p. 1 89; I.H. Crişan, in Sargeţia, X,
1 973, p. 63 etc.
4a. K. Horedt, in Dacia, IX-X. p. 1 95, fig. 4, 1 -5; D. Popescu, Ce/ţii... , p. 647; VI. Zirra, in Dacia, N.S.,
XV, p. 182; I.H. Crişan, in Sargeţia, X, p. 65.
5. I.H. Crişan, in Sargeţia, X, p. 53, cu bibliografia mai veche.
6. 1 . Nestor, in Dacia, VII-VI II, p. 1 80; I.H. Crişan, Sargeţia, X, p. 54.
7. M. Roska, Rep., p. 1 82, nr. 234; idem, in K6zlemenyek, IV, 1 -2, p. 65 sub nr. 84; .VI. Zirra, in Dacia,
N .S., XV, p. 1 82; I.H. Crişan, Sargeţia, X, p. 58 şi urm.
8. 1. Nestor, in Dacia, VII-VIII, p. 1 73; M. Roska, K6zi., IV, 1 -2, p. 65 sub nr. 86; O. Popescu, Ce/ţii...,
p. 647; I.H. Crişan, Sargeţia, X, p. 59.
9. 1. Nestor, in Dacia, VII-VII I, p. 1 80; M. Roska, in K6zi., IV, 1 -2, p. 54 sub nr. 1 0; D. Popescu, Ce/ţii... ,
p. 646; I.H. Crişan, Sargeţia, X, p. 60 etc.
1 0. P. Reinecke, Zur Kenntnis p. 1 00; O. Popescu, Ce/ţii... , p. 647; I.H. Crişan, Sargeţia, X, p. 6 1 .
1 1 . K . Horedt, î n Dacia, IX-X, p. 1 96 şi fig. 4 , 6 ; I . H . Crişan, Sargeţia, X , p.60.
12. I.H. Crişan, Sargeţia, X, cu toată bibliografia anterioară.
...•
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13. I.H. Crişan, în ActaMN., X, 1973, p. 52 şi urm. şi pl. IV-V.
1 4. Vezi nota 5, tot a colo fig. 5.
1 5. Toată bibliog rafia la I.H. Crişan, Sargeţia, X, p. 58.
16. l .li. L ·işan, op. cit, p. 62.
17. Acesta este titlul comunicării noastre la simposionul Celţii şi traco-dacii din răsăritul Bazin ului
ca rpatic, Bistriţa, 1998.
1 8. Vla d Zirra, Un cimftir ce/tic... , p. 54 şi urm.
19. I.H. Crişan, Sargeţia, X, p. 53.
20. Vlad Zirra, în Dacia, N.S., XV, Abb. 3/2.
21. Ibidem, Abb. 1/2.
22. Vla d Zirra, Un cimftir ce/tic p. 54.
23. Cercetări FI. Costea, Angelica Bălos, inedite.
24. 1. Nestor, în Dacia, VII-VIII, p. 159 şi urm.; Dacia, IX-X, p. 547 şi urm.; M. Roska, în K6zlemenyek,
IV, 1-2; D. Popescu, Ce/ţii. . ., p. 639 şi urm.; VI. Zirra, în Dacia, N.S., XV, p. 171 şi urm.; idem, Un cimftir ce/tic. . .;
I.H. Crişan, în Sargeţia, X, p. 45 şi urm.; M. Rusu, în Dacia, N.S., IV; idem, Mormântul... , Baia Mare (în colab.
...•

cu O. Ba nd ula 1: idem, Das keltische r-------��.",....,..--.
Filrstengrab von Ciumeşti in Rumanien; I.H.
Crişan, Materiale dacice din necropola şi
aşezarea de la Ciumeşti şi problema
raporturilor dintre daci şi ce/ţi in Transilvania,
""'-1.-....
Baia Ma re. 1 966; K. Horedt, Studien aus
Alteuropa, 11, Ktiln-Graz, 1965; C. Daicoviciu, La
Transylvanie dans l'antiquite, 1 945; I H . Crişan,
Burebista şi epoca sa, passim.
o oo o •••••••-••••" ''
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Fig. 1 - Fibula celtică de la Racoş
Fig. 2 - a-e, după VI. Zirra; f, după I.H. Crişan
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Aşezarea dacică de la Şinca Veche, judeţul Braşov
de Florea Costea
Aşezarea dacică civilă de la Şinca Veche ne-a fost semnalată de către localnicul Grigare
Dobrean, in anul 1 976. in anul următor, cole ctivul care efectua cercetări la Comana de Jos şi l a Şercaia ( 1 .
Clodariu, FI. Coste a, 1. Ciupea) a făcut m i c i sondaje, care n u s - a u dovedit concludente. D atorită faptului că
sătenii începuseră să transforme dealul in carieră de lut pentru cărămidă, în anul 1 978 s-a întreprins o
săpătură de salvare, intre 19 iunie şi 3 iulie, la care au participat d escoperitorul şi G heorghe Dorin Bodoga
de l a muzeul braşovean.
Şinca este una din c ele mai vechi aşezări din Ţara Fă găraşului dar atestată documentar abia în
a nul 1 476 când se numea simplu Şinca (Sinke, Synka, Sinea, Sink). După unirea religioasă c u Roma apare
şi atributul .. veche", atât in documentele româneşti, cât şi în cele germane şi ung ureşti (Aitschinka,
Altschenk, 0 -Sinka ), in paralel c u satul rezultat din roirea ortodocşilor pe firul râului c u a celaşi nume spre
Poiana Mărului, viitoarea Şinca Nouă (Neuschenk, Uj-Sinka).
Satul este situat de-o parte şi de a lta a râ ului Şinca, pe una din căile de acces spre şi d inspre
Ţara Bârsei (Zărneşti-Poiana Mărului-Şinca Nouă-Şinca Veche), d rum intens folosit in paralel cu a cela al
Perşanilor (Codlea -VIădeni-Pe rşani-Şinca Veche-Făgăraş) (Vezi harta din Fig.1 ).
Aşezarea dacică se află la sud d e sat, l a o depărtare de a proximativ 1 km, în dreapta pârâului
Creţu (circa 350-400 m de acesta ). in vechime ac esta curgea în mod sigur prin apropierea aşezării dacice
(localnicii mai in vâ rstă spun c ă aceasta se întâmpla şi in urmă c u numai 60-70 de ani, afirmaţie credibilă
dacă avem în vedere că unul din punctele din apropiere se numeşte .. La Moară").
Luat în întregime, respe ctiv de la marginea · s atului până la sud de aşezarea d acică, dealul se
numeşte .. Pieşu", a djectiv ce pare surprinzător pentru un teren cu o vegetaţie bogată şi chiar cu izvoare.
Partea d inspre localitatea modernă mai este cunoscută sub denumirea ..La Mănăstire", nume datorat
existenţei aici în Evul Mediu a unui lăcaş monahal din ansamblul căruia se mai văd şi astăzi două biserici
săpate în stâncă. Punctul d e pe care a u rezultat vestigiile dacice mai este numit şi Dealul Bălăneştilor, dar
in general sătenii ii spun .. Pieşu" (Fig.1 ).
Pentru a ajunge a ici este suficient a se urma drumul de câmp c e duce spre munte (sud), paralel
c u pârâul Creţu, drum in stânga căruia se află aşezarea şi din c a re se desprind numeroase ..vămi ale
cucului" prin care se trecea in Ţara Românească.
Localnicii susţin că imediat lângă a şezarea d acică, spre sud, a r exista şi o fortificaţie din a ceeaşi
epocă, afirmaţie fără a coperire, in realitate fiind vorba de o carieră de piatră c e a funcţionat in perioada
interbelică. Ei vorbesc şi de un castru roman, a cărui descoperire o pun pe seama unui profesor d e la
Universitatea d in Cluj. Noi n u a m reuşit să identificăm un asemenea monument.
Topografic, dealul .. Pieşu" (Bălăneştilor) se prezintă a stfel: pornind de la sud spre nord el urcă
domol spre .. vârf" unde are o porţiune aproape plană, pentru ca spre nord să coboare destul de accentuat,
aceasta pe o lăţime de circa 60 de m. Axa perpendiculară pe această direcţie (est-vest), pe o lungime de
aproximativ 80 d e m (lăsând :n afară şanţul care îl desparte de culmea învecinată, cu aproape 20 m mai
înaltă) a re, începând de la şanţ, o porţiune orizontală, după c are urcă tot domol spre cota maximă, pentru
a cobori brusc spre apus, respectiv spre drumul de câmp (spre lunea pârâ u lui Creţu, Fig. 2-3, dar in special
4). Punctul este despărţit de terenul invecinat de un şanţ larg de 5-8 m, care nu ştim dacă este n atural sau
a rtificial.
Cercetările d in anul 1 978 au c onstat din trei secţiuni (SI, Sll, Sili) şi două casete (C1, C2, Fig. 5).
Secţiunea 1 (SI) a fost trasată 8° N-V şi a avut lungimea d e 30 m, lăţimea de 2 m, adâncimea
nedepăşind decât în rare cazuri 0,75 m. Stratigrafia este foarte simplă: sub un nivel subţire de pământ
intors de plug (până la colectivizare aici s-au cultivat cartofi) există un strat steril din punct de vedere
arheologic (lut g alben, impermea bil). Spre mijlocul dealului, pământul arabil fiind spălat de ploi, stratul de
depunere arheologică este a proape d e suprafaţă, din pământul întors de plug rezultând sporadic
fragmente ceramice modelate cu mâna sau lucrate la roată.
Secţiunea 11 (SII). Este perfendiculară pe SI, între metrii 5-7 ai a cesteia, spre vest, între ele
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lăsându-se un martor de 0,50 m. Lungimea in�ială a fost de 15 m (prelungită ulterior cu 2 m) iar lăţimea de
2 m.
Stratigrafia este similară SI, c u precizarea că nivelul de depunere arheologică este putin
. mai
gros, atingând în unele locuri 0,60 m. În acest nivel s-a descoperit ceramică de a mbele categorii, m ult mai
numeroasă cea modelată cu mâna. Între m 4-9 s-a profilat vag o posibilă locuinţă de suprafaţă (bucă� de
lipitură de perete arsă şi cărbune), ca şi în cei 2 m de prelungire din care a u provenit cărbune, bucăţi de
lut înroşit de toc, pietre dispersate dar trecute şi ele prin foc, şi acestea pledând pentru existenţa unei
locuinţe de suprafaţă în sau lângă care funcţiona o vatră cu pietrar.
În planul secţiunii s-au săpat trei gropi, destul de puţin adâncite (G2, G3, G8, Fig. 1 0).
Secţiunea I I I (Sili). paralelă şi la nord de Sll, de care o desparte un martor de 0,50 m. Aceeaşi
stratigratie ca la precedentele, din care a rezultat ceramică de ambele categorii, prevalentă fiind din nou
cea modelată cu mâna. Nu s-au surprins locuinţe sau gropi.
Caseta 1 (C1 ). A fost deschisă în capătul de sud al SI, faţă de care s-a lăsat un martor de 0,50 m.
Din cauza pantei din această parte, ea nu a fost perfect rectangulară, având dimensiunile de 8x5x2 m.
Motivul trasării ei aici a fost bogăţia materialelor observate la suprafaţă. Stratigratia diferă faţă de cele
deja prezentate doar prin g rosimea mai mare a depunerilor aduse de ploi de pe cota mai înaltă, nivelul
arheologic tiind foarte subţire, între 5 şi 25 cm. În perimetrul ei s-au descoperit cinci g ropi (G1, G3-G7).
Caseta 2 (C2). A fost deschisă la vest de SI, la o depărtare de 3,50 m, cu dimensiunile de 8x7 m.
Ulterior, această suprafaţă a fost prelungită (în trepte, datorită terenului) spre vest, până la m 1 3. Este cea
mai bogată în materiale şi în complexe. Astfel, între m 2,90 şi m 5,60, la adâncimea de 25 cm s-a observat
in plan o adâncitură pe care iniţial am notat-o G roapa 9. Dimensiunile ei (diametru! de aproximativ 2,60 m),
precum şi conturarea unui ring rectangular care închide într-un tel de .. absidă" o vatră din piatră locală,
ne-au făcut să renunţăm a o considera groapă, mai probabilă tiind o locuinţă de suprafaţă. În acelaşi sens
pledează şi cantitatea mare de ceramică aflată in acest perimetru. De la adâncimea amintită (25 cm) până
la minus 0,65 m se conturează o groapă quasidreptunghiulară. Începând de la m 6,30 s-a observat marginea
unei locuinţe de suprafaţă, intersectată şi distrusă de o altă locuinţă, care la rândul ei nu depăşeşte
adâncimea de 0,30 m. Aceasta din urmă a re un plan rectangular, cu colţurile larg rotunjite. În marginea de
nord, in afară, se observă clar rămăşiţele unei vetre sau ale unui cuptor cu pietrar, cu partea superioară
distrusă de plug.
Situaţia.dintre m 5,60 şi m 8 nefiind prea clară, suprafaţa a fost prelungită până la m 1 0,50 (şi apoi,
pe o lăţime de numai 1 m, cu încă 2,50 m). La numai 1 8-20 cm adâncime (0,48-0,50 m) a rezultat planul unei
locuinţe circular-ovală, cu semiaxele de 4,50 x 4,20 m. Nemaifiind dubii, ea a fost notată Locuinţa 1 (Ll).
Între m 5 şi 7 s-au mai săpat două gropi (GlO, Gll).
Revenind la construcţii, se pare că in a ceastă suprafaţă putem să avem de-a face cu trei sau
patru locuinţe. Una este ceea ce iniţial am notat G9, din care a rezultat ceramică modelată cu mâna sau la
roată (borcane cu sau fără brâu alveolat sau crestat, străchini, ceşti şi torţi de ceşti), o fusaiolă şi mult
cărbune de lemn, acesta din urmă edificator asupra materialelor din care era construită elevaţia.
O altă locuinţă este cea care începe in m 6,30. Fiind foarte superficială şi distrusă de aceea care
incepe in m 5,60, ea este doar probabilă. Aceasta din urmă este sigură (Ll ), ei aparţinându-i vatra sau
cuptorul de piatră amintite mai înainte. Şi de aici a rezultat ceramică modelată mai ales cu mâna. S-au găsit
şi fragmente de la doi kantharoi de imitaţie, cenuşii, mai mult de 10 ceşti miniaturale întregi sau
fragmentare, o foiţă de aramă care s-a dezintegrat imediat ce a luat contact cu aerul, buze de fructieră,
pereţi şi buze de străchini cu umărul foarte pronunţat şi buza lată, orizontală, baluri. Ceştile de dimensiuni
obişnuite sunt mai puţine (fragmente de la cel mult 10 piese), unele întregi bile. Sunt ornamentate cu profile
alveolate sau crestate. Câteva exemplare, miniaturale sau de dimensiuni normale, păstrează spre gură, la
interior, resturi de substanţe minerale, ceea ce denotă că au fost folosite ca afumători. Aproape toată
olăria modelată cu mâna este roşie, din pastă in general bună şi uniform arsă. Ceramica lucrată la roată
este cenuşie, din pastă foarte fină, doar o cană (cu două torţi?) fiind de culoare neagră şi având un perete
foarte subtire (Fato 14).
S ingura locuinţă al cărei plan s-a conturat perfect este Ll. Începând de la minus 0,48 m ea se
adânceşte până la 1 ,20 m, ..dia metrul" menţinându-se în jurul a 4,60 m, de unde rezultă o suprafaţă de peste
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16 mp. Profunzimea locuinţei este puţin mai mare spre sud. Aproximativ în centru, podeaua este mai
ridicată, punct în care putea să fie un stâlp central, care susţinea un a coperiş conic. Nu s-au observat
gropi de stâlpi, dar din cantitatea mare de lipitură de perete arsă se poate deduce că eleva�a a fost din
lemn, peste care s-a aplicat lut. Şi podeaua trebuie să fi fost din lut, neobservându-se nici cărbune, nici
urme de scândură sau de nuiele. in marginea de nord se afla o lespede fragmentară, probabil talpa unui
stâlp (un fragment similar s-a aflat în Groapa 1 1 , în a ceeaşi suprafaţă).
in perimetrul l1 (care intră în categoria bordeielor) s-a găsit mult cărbune de lemn, în special
către margini. Împreună cu alte ceşti miniaturale s-au descoperit un calapod de lut ars şi o ascuţitoare de
g resie (Fato 10/2,1 ), precum şi un disc de lut. cafeniu, cu diametru! de aproape 20 cm. După ce am observat
mai multe rupturi ale fundurilor de vase ne-am convins că acesta este tocmai o asemenea parte a
recipientului: după ce discul era confecţionat, el se ..îmbrăca" pe toată circumferinţa cu o bordură de pastă
moale, de care se lipea peretele vasului (amănunt văzut clar la trei borcane). Pe podea se aflau mai mulţi
bulgări mari de lut galben amestecat cu nisip, posibil materie primă pentru oale.
Asocierea a cestor materiale în aceeaşi încăpere ne face să credem că avem de-a face cu
locuinţa-atelier a unui meşter olar dac.
Situaţia descrisă conduce spre concluzia că în centrul Casetei 2 s-a construit mai întâi Locuinţa
3, distrusă in cea mai mare parte de Locuinţa 1, ambele de suprafaţă. Aceasta din urmă se construieşte
peste cea adâncită până la 1 ,20 m, cu care ocazie este deranjată L3. Nu este însă exclus ca l1 să fie o
reparare şi o extindere a celei adâncite, situaţie în care s-ar putea vorbi de trei locuinţe (pentru care
pledează materialele similare găsite în ambele nivele).
Toate sunt amplasate spre marginea platoului, ceea ce nu este obligatoriu să fi fost o regulă,
absenţa unor asemenea construcţii in centrul platoului având u-şi explicaţia, mai degrabă, in distrugerea
lor in timpul lucrărilor agricole. Împreună cu ploile, aceleaşi lucrări au contribuit la deplasarea celor mai
multe vestigii pe partea descendentă a pantei, unde se găsesc in poziţie secundară.
Pe platou puteau să încapă, in a celaşi timp, 25-30 de locuinţe. Din cele constatate, raportul între
cele de suprafaţă şi bordeie este de 5 la 1 .
in secţiunile şi casetele cercetate s-au găsit ş i gropi, in total 13 Gl. Apărută in C1 , a re u n plan
circular şi se afundă in solul antic cu numai 33 cm. G2, la limita m 1 -2 din Sll, c u plan circular şi adâncimea
de 40 cm faţă de nivelul antic; conţinea ceramică de ambele categorii, mai numeroasă cea modelată cu
mâna. G3, in aceeaşi secţiune intre m 3-4, având planul şi adâncimea precedentei, asemănător fiind şi
conţinutul. G4, apărută in C1, între m 4-5, tot circulară şi adâncă de 44 cm, uşor surpată spre est. in ea s
au găsit fragmente de la vase modelate cu mâna (între care şi un borcan intregibil) şi la roată, o fusaiolă
bitroconică, precum şi un denar de la Tiberius (la partea de sus a ei). G5, tot în Cl, m3, puţin ovală şi adâncă
de 50 cm. G6, alăturată precedentei, cu plan iniţial circular dar parţial surpat, adâncă tot de 50 cm. G ropile
5 şi 6 nu conţineau nici-un fel de materiale. G7. La circa 1 m sud de G1, spre pantă. Este tot circulară în
plan, adâncă de 44 cm şi parţial deteriorată. G8, in Sll. m 1 4, cu plan circular şi adâncă de 45 cm. Ca şi în
G7, sporadice fragmente ceramice de la oale modelate cu mâna. G9 este de fapt Locuinţa 4 prezentată mai
sus. G10, în C2, intre m 6-7, circulară în plan şi adâncă de 50 cm. Conţinea fragmente de vase de ambele
categorii. G 1 1 , in apropierea precedentei, tot de plan circular şi cu 22 cm mai adâncă decât aceasta. in
afara ceramicii fragmentare de ambele categorii, de aici provine o lespede discoidală de gresie. G 1 2 s-a
observat doar în profilul C2. Are o formă de pâlnie, este adâncă de 55 cm şi cu diametru! fundului de 50 cm.
şi G13 a fost vizibilă în a celaşi profil, in m 8-9. Este de tip căldare, cu diametru! de 1,00 m şi adâncă de 85
cm. in ultimele g ropi s-a găsit numai ceramică fragmentară modelată cu mâna.
Toate gropile sunt practic de tip căldare, forma de pâlnie cu gura in sus a celei de la nr. 12
datorându-se deteriorării accentuate încă din vechime.
Aşadar, la Şinca Veche pe dealul .Pieşu", in restrânsa suprafaţă cercetată (circa 200 mp) s-au
inregistrat şase locuinţe (dacă o luăm in considerare şi pe cea dinspre capătul SI) şi treisprezece gropi. in
ceea ce le priveşte pe acestea din urmă, credem că ele nu au fost săpate de la inceput nici pentru a servi
ca depozite de bucate, nici ca gropi menajere. Primul argument in a cest sens este adâncime a lor foarte
mică in comparaţie cu tot ceea ce se cunoaşte in lumea dacică în acest domeniu. Pe de altă parte,
conţinutul lor este practic irelevant pentru oricare din aceste funcţii, unele fiind chiar lipsite de vestigii.
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Nici prezenţa denarului roman imperial in perimetrul G4 nu spune mare lucru, el apărând practic deasupra
gropii, la limita dintre aceasta şi nivelul de d epunere arheologică. Un alt amănunt il reprezintă forma de
căldare a tuturor cavităţilor. În temeiul celor spuse, suntem de părere că ele nu sunt altceva decât locuri
din care s-a luat lutul pentru confecţionarea oalelor. Ulterior, in ele au ajuns reziduuri şi, probabil, vase
rebutate, in nici-una neexistând lipitură de perete, oase etc., aşa cum se constată in majoritatea cazurilor.
Cele mai multe vestigii au provenit din locuinţe sau din perimetrele acestora. Ceea ce se cuvine
subliniat este faptul că din posibilele şase locuinţe, doar una (Ll) este adâncită, de tip bord ei, toate
celelalte nepătrunzând în solul antic cu mai mult de 30 cm, fiind considerate locuinţe de suprafaţă. Planul
lor. greu de urmărit in toate cazurile, este atât circular (L.J. Fig. 7 şi L4 - in fapt faza veche a L1, Fig. 8), cât
şi rectangular (Ll. respectiv faza mai nouă a L4, Fig. 7). Aşa cum rezultă şi din des-pomenita cantitate de
cărbune. pereţii erau din lemn, ca şi acoperişul care. in funcţie de plan, putea fi conic sau in două ape.
Suprafaţa lor oscila între 12 şi 17-18 mp.
Luând în calcul numărul de case amintit (6) şi extinzându-l la suprafaţa necercetată, pe dealul
"Pieşu" ar fi putut exista în acelaşi timp 25-30 de asemenea construcţii. Locuinţe puteau fi construite şi pe
panta mai domoală, spre actualul sat, unde există şi izvoare permanente. Cum cercetările lipsesc. ne
ferim să tacem chiar şi aproximări asupra numărului lor in epoca daci că. Subliniem doar că raportul intre
cele de suprafaţă şi bordeie este actualmente de 5 1a 1 .
După cum s-a putut observa din descrierea sumară a săpăturii, vestigiile cele mai numeroase le
reprezintă ceramica. Peste 90% din aceasta este modelată cu mâna şi înregistrează principalele tipuri
cunoscute în LatEme-ul dacic: borcane, chiupuri, străchini, tructiere, ceşti, cele din urmă de dimensiuni
obişnuite sau in miniatură. Aproximativ acelaşi procent din olăria descoperită are culoarea roşu
cărămizie, restul tiind cenuşie sau castaniu·maronie. Culoarea roşie nu se datorează arderii, primare sau
secundare, ci contaminării cu solul dealului. Ceramica maroniu-castanie provine în special din zonele în
care ea a fost purtată de plug sau de ploi şi se afla in poziţie secundară. Pe primul loc. statistic, se
situează borcanele de dimensiuni mici sau mijlocii, cu sau fără decor (Foto 1, 3·5, 7, 1 1 -12, 1 8, 22-23, 2526). Profilele sunt, de regulă, rotunjite, deşi nu lipsesc cele zvelte: (Foto 23, prin care s-a semnalat
aşezarea şi 25). Buzele sunt rotunjite sau retezate oblic, unele cu nervură la exterior, care pare mai
degrabă o neglijenţă de modelare şi nu o intenţie a olarului. Decorul este in relief sau incizat: brâuri
alveolate sau crestate (Foto 3, 3, 1 -1 2, 18, 25-26), butoni mari, prismatici ori arcuiţi (Foto 1 9, 20) dar şi mici,
aplicaţi sub buză (Foto 18) sau incorporaţi brâului dar tot arc uiţi. Decorul incizat este tie în formă de semne
ce seamănă cu amprentele unghiei (Foto 4), fie în formă de benzi sau linii simple, văi urite sau circulare pe
vas (Foto 22-23). De la chiupuri pot fi fragmentele din Foto 1/1,3; 5/2,4; 22/5. Nu puţine sunt străchinile şi
tructierele (Foto 2, 24), majoritatea cu umărul foarte pronunţat (trânt) şi buza orizontală, toate lipsite de
decor. Prezente sunt şi bolurile, din păcate foarte fragmentare (Foto 2/3.7). ca şi ceştile (Foto 1 1, 21, 29),
unele cu brâu alveolat, altele cu brâu simplu amplasat sub buză. Numeroase sunt ceştile in miniatură, cele
mai multe întregibile.
Ceramica lucrată la roată se rezumă la patru tipuri principale: tructiera (Foto 8, 1 6, 27, 28), cana
(Foto 8, 9, 14, 27), chiupul şi kantharos-ul. Toate sunt din pastă fină sau foarte fină. Unele tructiere au
dimensiuni apreciabile, cu buza lată de 7·8 cm (Foto 8, 16 şi Fig. 1 1 ) şi cu diametrul la exterior de 34-35 cm,
altele de dimensiuni mai mici. Deşi majoritatea sunt lipsite de decor. există exemplare cu benzi negre
lustruite (Fig. 1 1 -13) sau cercuri concentrice ce încadrează linii vălurite, tot lustruite (aceleaşi imagini).
Cănile sunt sau cenuşii (Foto 16, 27) sau negre (Foto 14, piesa provenind din bordei). În toată suprafaţa
cercetată nu s·au găsit decât puţine fragmente de chiup (Foto 17), cu peretele �velt şi buza îngustă,
orizontală, cu o mică nervură la exterior. Din strat au rezultat şi două imitaţii locale de kantharoi şi un
fragment de la un alt vas mic (probabil tot kantharos) din pastă roşie şi pictat cu o bandă orizontală de
culoare roşu-maroniu (Fig. 1 3/2).
Pentru stabilirea caracterului aşezării, mai precis a principalei îndeletniciri a dacilor de la Şinca
Veche, nu dispunem de prea multe argumente. Totuşi, luând în considerare cele rezultate din descrierea
săpăturii (gropile superficiale din care se " extrăgea" lutul roşu, .. calapodul-lustruitor", discul de lut ars.
resturile de pastă neprelucrată etc.), suntem înclinaţi să vedem in aceştia o comunitate de meşteri olari,
http://cimec.ro - http://istoriebv.ro

Aşezarea da cică de la Şinca Veche, judetul Braşov

11

care furnizau altor aşezări c ontemporane n u numai recipiente ceramice d e uz comun, c i şi vase .. d e lux",
ilustrativ in acest sens putând să fie micul vas pictat. Nu este deloc exclus ca denarul de la Tiberius să
reprezinta chiar contravaloarea unor asemenea produse, situaţie similară celei de la Copăcel, tot in Ţara
Făgăraşului, unde monedele greco-macedonene nu puteau fi decât contravaloarea minereului de fier
redus in cuptoarele de a colo.
Pentru datare, in schimb, dispunem de mai multe argumente. Judecând d upă butonii mari,
prismatici sau arcu�i. ca şi după cei mici, incorporaţi brâurilor amplasate sub buză sau in imediata
a propiere a a cesteia, ca şi după unele profile (câteva sigur vase-"clopot"), este posibil ca inceputurile
locuirii să fie plasate in secolul al IV-lea i. Hr., d acă nu cumva şi mai înainte. Vasele cu omphalos (dintre
care unele pot fi imitaţii de amfore, similare celor de la Poian şi Ozun-Covasna) nu sunt nici ele cu mult mai
târzii. Pentru locuirea in secolele 111-11 i. Hr. pot fi luate în discuţie şi numeroasele fructiere şi boluri
mode late cu mâna, ca şi unele borcane modelate c u mâna dar c u inel de sprijin, amănunt tehnic specific
ceramicii lucrată la roată. Continuarea locuirii în secolul ! d. Hr. este din plin dovedită de ceramică, d a r in
special de moneda emisă in timpul domniei împăratului Tiberius ( 1 4-37 d. Hr.). Nu este exclus ca aşezarea
da cică civilă de pe dealui .. Pieşu" să fi luat sfârşit la cucerirea romană, locuitorii ei împărtăşind apoi soarta
tuturor dacilor din stânga Oltului făgărăşan: mutarea supravegheată în dreapta acestui râu, în Provincie.
Este posibil ca ea să fi avut un caracter sezonier.
Puţinele fragmente a pa rţinând culturii Coţofeni nu sunt probatorii pentru o locuire intensă în
perioada de trecere de la neolitic la epoca bronzului. Vestigii ulterioare cuceririi romane încă nu s-au
d escoperit.

Die da kische Siedlung von Şinca Veche, Kreis
Braşov (Zusammenfassung)
Der Autor beschreibt kurz d ie Ergebnisse der arhăologischen Forschungen die im Jahre 1 978 in
der vorriimischen dakischen Siedlung bei Şinca Veche, Kreis Kronstadt (Braşov) gemacht wurden. Diese
Siedlung wurde von dem Einheimischen Grigore Dobrean erkannt. Die Siedlung befindet sich ugf. 1 km
siidlich der heutigen Ortschaft, auf dem Berg .. Pieşu", im Punkte .. Bălăneşti" oder .. Bălăneştier Berg". Es
wurden 3 Ouerschnitte und 2 Kasetten gema cht mit de ren H ilfe man 6 Wohnungen und 13 Gruben enthiillte
5 sind O berflăchenwohnungen und nur eine Eingegrabene in einer Tiefe von 1 ,20 m. Alle sind aus Holz,
haben einen kreisfiirmigen oder re chtec kigen Plan und eine Oberflăche zwischen 1 2 und 1 7- 1 8 m2.
l nsgesamt hătten, zur selben Zeit, auf dem .. Pieşu" 25·30 solche Bauten sein kiinnen. Alle G ruben sind
oberflăchlich und mit Ausnahme einer birnenfiirmigen, sind alle a nderen ..eimerformig". Keine war als
Vorratskammer vorgesehen sondern aus ihnen nahm man gelbe Erde fur die Herstellung von Gefăsseri.
N a chher wurden sie als Schmutzgruben verwendet. Auf der Oberseite einer dieser Gruben ( N r. 4) wurde
eine Silberm iinze von Tiberius gefunden ( 1 4-37 n. Chr.).
Das Inventar d er Wohnungen und Gruben besteht hauptsă chlich aus hand- oder radgemachter
Keramik. Die erste Kategorie betragt ugf. 90%. Es gibt locale Nachahmungen von aschfarbigen Kantharoi,
zweihenklige Gefăsse .. keltischer Art" so wie auch ein rot bemaltes Fragment, warscheinlich auch von
einem kantharos". Viele Gefasse sind Miniaturen.
Nach Muster, Paste, Farbe und anderen Einzelheiten, kiinnte man die handgema chte Keramik in
die Zeitspanne zwischen III Jh. v. Chr. und riimische Besatzung eingliedern. Es ist miiglich d ass die
Besiedlung kurzfristig war. Die hiesingen D a ke r waren spezialisiert in Herstellung von Keramik. Diese
Tatsa che ist durch das Vorhandensein der erwăhnten Gruben und durch eine von den Wohnungen
bewiesen, in der Zahlreiche M iniaturgefăsse, ungebrannte Pastenklumpen und ein .. Formungsstănder·
gefunden wurden.
Obwohl die Anfănge der Besiedlung Anfang des IV-ten Jh. v. Chr. gesetzt werden konnen, scheint
diese a ber in den letzten zwei J ahrzehnten des freien Dazien intensiver gewesen zu sein. Es werden keine
Besiedlungsspuren nach dem Jahre 106 n. Chr. vermerkt.
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Fig. 1. Localizarea satului Şinca Veche şi a descoperirii.
Fig. 2. Dealui .Pieşu" cu vedere spre părăul Creţu ( 1 ) şi locul descoperirii (2).
Fig. 3. Vedere generală asupra cercetărilor ( 1 ) şi detaliu din C2 (2).
Fig. 4. Ridicarea topo a dealului .Pieşu".
Fig. 5. Planul săpăturilor.
Fig. 6. Caseta (Suprafaţa) 1 .
Fig. 7 . Planul Casetei 2, cu L 1 pănă l a adăncimea d e 0,30 m.
Fig. 8. Planul Casetei 2, c u locuinţă·bordei.
Fig. 9. Profilul sudic al Casetei 2 şi al locuinţelor 1 şi 4 de acolo.
Fig. 1 0. G ropile din Sll şi profilul sudic a l acell:liaşi secţiuni.
Fig. 1 1 . Fructieră d in Sll (G2), cu decor negru, lustruit.
Fig. 12. Fructieră din aceeaşi groapă, acelaşi decor.
Fig. 1 3. Picior de tructieră din a celaşi loc şi c u acelaşi decor şi fragment ceramic cu vopsea roşie.
Fotografii ale materialelor rezultate din săpătură.
Foto 1. Fragmente de chiupuri şi borcane, modelate cu măna.
Foto 2. Fragmente de tructiere, străchini şi baluri, modelate c u măna.
Foto 3. Decor din brău alveolat şi crestat
Foto 4. Decor incizat (.cu unghia").
Foto 5. Funduri de borcane şi chiupuri, modelate c u măna.
Foto 6. Disc de lut şi ceşti în miniatură.
Foto 7. Funduri de vase, cu omphalos.
Foto 8. Fragmente de tructiere, căni, străchini şi kantharoi, la roată. .
Foto 9. Fragmente de vase lucrate la roată.
Foto 1 0. Cute, .calapod· fragmentar şi ceramică Coţofeni.
Foto 1 1 . Fragmente de ceşti şi o toartă, modelate cu măna.
Foto 1 2. Decor în relief.
Foto 1 3. Fragment de bol modelat cu măna (interior).
Foto 1 4. Vas cu 2 torţi, de ..tip celtic·.
Foto 1 5. Fosaiole din lut ars.
Foto 1 6. Ceramică tragmentară, lucrată la roată.
Foto 1 7. Chiup frag mentar. lucrat la roată.
Foto 1 8. Decor în relief, aplicat pe sau sub buză, sec. IV-III î. Hr.
Foto 1 9. Butoni alungi� şi arcuiţi de pe vase .clopot·, din a ceeaşi vreme.
Foto 20. Funduri de vase lucrate la roată, cu inel de sprijin.
Foto 21. Ceşti şi torţi de ceşti.
Foto 22. Fragmente de vase modelate cu măna şi lipitură de perete (9).
Foto 23. Borcan cu decor incizat în b andă, văi urit sau orizontal.
Foto 24. Fructieră modelată cu mâna.
Foto 25. Borcane modelate cu mâna şi o toartă de la o cană la roată.
Foto 26. Ceramică modelată cu mâna.
Foto 27. Fragmente de vase lucrate la roată.
Foto 28. Picior de tructieră, tund cu omphalos (2) şi tund retezat drept
Foto 29. Ceşti fragmentare.
Foto 30. Buton prismatic, sec. IV-III i. Hr.
·
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Goţii �;i gepizii in Valea Oltului

de Szekely Zoltăn

Teritoriul judeţului Covasna, situat in c urbura Carpaţilor Orientali, traversat de râul Olt şi de
afluentul său, Râul Negru, a constituit parte integrantă a Daciei romane şi a fost cucerit in timpul
împăratului Traian1. Regiunea judeţului, in formă de cap de pod spre Moldova, ca gran�ă de est a
provinciei, a fost apărată cu lagăre militare (Comalău, Boroşneul Mare, Olteni şi Breţcu) la g ura
strâmtorilor (Tuşnad, Oituz şi Buzău) şi c u turnuri de pază (Oituz). in urma săpăturilor efectuate de Muzeul
din Sfântu Gheorghe in ultimii ani s-a putut constata data abandonării acestei regiuni de către armata şi
administraţia romană, eveniment întâmplat sub domnia împăratului Gallienus (254-268), când contra
graniţei de răsărit a Imperiului Roman au făcut atacuri repetate dacii liberi, carpii şi diferite popoare
năvălitoare, printre care şi goţii2•
in regiunea din Valea Oltului şi a Râului Negru, părăsită de armata romană, au pătruns şi s-au
aşezat goţii, care au fost in alianţă cu carpii. Descoperiri carpice in această regiune nu sunt cunoscute,
gotice însă sunt numeroase. Aşezări in Valea Oltului au fost descoperite la Sfântu Gheorghe, Chilieni,
Olteni, Arcuş, Ghidfalău şi Căpeni, iar in valea Râu lui Negru la Comalău, Reci, Dalnic, Cernat şi Turia3.
Stabilirea go�lor in această zonă, in a doua jumătate a secolului al I II-lea după Chr., se dovedeşte nu
numai prin faptul că in lagărele militare incendiate din această regiune ultima monedă a fost a împăratului
Philippus Arabs (244-249)4, dar şi prin tezaurul monetar descoperit in anul 1960 in hotarul comunei Cernat Din
acest tezaur, compus din circa 60-80 monede de bronz mici din secolele III-IV d.Chr., au ajuns in colecţia
Muzeului din Cernat următoarele piese: o monedă a împăratului Gallienus (254-268), trei monede ale împăratului
Constantius 11 (323-361 ) şi o monedă de la impăratul Constantius Gallus (351 -354).
În aşezările gotice de la Sfântu Gheorghe, Chilieni şi Reci a fost găsită câte o monedă de argint
a împăratului Constantius 11 (PI.l-2). Tot acestui împărat ii aparţin monedele găsite la Olteni, Dalnic şi
Covasna. La Tamaşfalău, din patru monede de bronz descoperite, una aparţine lui Constans 1 (333-350), iar
la Sfântu Gheorghe, în hotarul oraşului, in valea pârâului Debren, au fost găsite două monede de bronz ale
lui Maximianus Herculeus (286-305).
În aşezări şi in tezaurele ascunse ale goţilor se găsesc şi monede de la alţi împăraţi din secolul
al III-lea (Sfântu Gheorghe-Eprestetii.PI.II/2. Tezaurul de la Valea Strâmbă). Aceste descoperiri arată că
circulaţia monedelor romane a fost întreruptă la mijlocul secolului al II I-lea în această regiune şi numai în
prima jumătate a secolului al IV-lea, după ce situaţia a fost normalizată intre Imperiul Roman şi goţi,
relaţiile comerciale au fost reluate.
Unii dintre cercetători, care s-au ocupat cu perioada de timp dintre jumătatea a doua a secolului
al I II-lea şi sfârşitul secolului al IV-lea, interval de un secol şi jumătate, în această regiune dominată de
purtătorii Culturii Cerneahov-Sântana de Mureş, pe aceşti purtători ii consideră etnic ca goţi, iar alţii ca o
populaţie locală romanizată cu o cultură care conţine elemente daco-carpice, romane şi cerneahoviene 5.
in istoria Transilvaniei, implicit şi a regiunii din valea Oltului, această perioadă nu este o perioadă
romană târzie, regiunea fiind sub stăpânirea goţilor, care au avut o cultură care reflectă, în afară de cultura
lor caracteristică, şi elemente preluate de la carpi şi romani, cu care au avut contact. Astfel, vasele
modelate cu mâna, ca borcanul cu patru butoni găsit in aşezarea gotică de la Sfântu Gheorghe (PI.III.l)
este cunoscut din cimitirul de la Sântana de Mureş (M.40)6, iar ceştile decorate în jurul fundului cu alveole
(PI.III.2; PI.IV/3-5) şi ceaşca cu toartă găsită la Reci7, precum şi amfora descoperită la Sfântu Gheorghe B,
arată relaţiile goţilor cu carpii, care au o cultură cu substrat dacic9. Ceaşca cu toartă este cunoscută în
Muntenia din cimitirul din secolul al IV-lea de la Spanţov10. Influenţa romană o arată vasele mari cu buza
dreaptă, decorate pe umăr cu linii ondulate (Krausengefăsse) găsite la Sânzieni (PI.IV.1-2). Celelalte
materiale ceramice descoperite in aşezări şi morminte gotice din această regiune sunt de caracter g otic
(PI.III.3-1 0).
Mormântul de incineraţie cu inventar de la Sfântu Gheorghe ( PI.III/1 1 -12) arată stabilirea timpurie
a goţilor în Valea Oltului, iar mormântul cu schelet, tot cu inventar, de la Cern:,t11 , aparţine unei perioade
mai târzii.
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Bijuteriile, pieptenii d in os cu mâner in formă de clopot (PI.II/3) şi fibulele cu cap in formă d e
semidisc descoperite in aşezările gotice d i n Valea Oltului şi d i n tezaurul d e la Valea Strâmbă ( PI.I/4) sunt
identice cu cele folosite de goţi in cimitirul de la Sântana de M u reş. La Sfântu Gheorghe, in groapa unei
locuinţe gotice, au fost găsite împreună o fibulă cu cap in formă d e semidisc şi o fi bulă cu picior intors pe
dedesu bt, care sunt bijuterii caracteristice populaţiei respective ( PI.I/2-3). O valvă de tipar pentru
confecţionarea bijuteriilor (PI.II/1 ) şi resturile unui cuptor de topit minereul de fier descoperite la Sfântu
Gheorghe şi la Chilieni arată că go�i s-au ocupat şi cu prelucrarea metalelor113•
Pe baza materialului arheologic descoperit in valea Oltului se poate constata că goţii au luat in
stăpânire, in a doua jumătate a secolului al treilea, toată Valea Oltului şi a Râului Negru. Nu s-a putut lămuri
ce rol au avut carpii in această c ucerire, fiindcă nu este c unoscut nici un obiect carpic din a ceastă
regiune.
După o stăpânire de un secol şi jumătate, goţii, sub presiunea năvălirii hunilor, au fost nevoiţi să
părăsească Valea Oltului. Data când au plecat goţii din această regiune a fost la sfârşitul secolului al IV
lea, după cum a rată cele trei monede de a ur ale împăratului G ratianus (367-387) găsite in tezaurul ascuns
la Valea Strâmbă 12. Dăinuire a u nor elemente gotice o arată moneda de bronz a împăratului Valentinianus
11 (372-392), găsită intr-o a şezare gotică din secolul al IV-lea, la Turia.
După plecarea goţilor din această regiune, hunii nu s-au sta bilit in Valea Oltului, dar, probabil.
regiunea a fost sub controlul lor. Nu este exclus că a cest c ontrol a fost încredinţat gepizilor, aliaţii lor. Unii
cercetători sunt de părere că gepizii nu au pătruns in regiunea Oltului, in bazinele judeţelor Covasna şi
Harghita13. Este şi o altă părere, anume că gepizii şi-au intins stăpânirea şi asupra Râului Negru14. Pentru
lămurirea acestei probleme au adus date importante să păturile executate la Poian, in valea Râului Negru15.
in hotarul comunei Poian, pe locul denumit wPanta de Piatră-Kohăt", a fost descoperită o aşezare
care aparţine feudalismului timpuriu, secolele V-IX, care a avut mai multe nivele d e locuire. i n trei bordeie
( N.5, 1 9-20) au fost găsite următoarele obiecte, care sunt d e factură gepidică. i n umplutura bordeiului nr. 5
a fost găsit un vas decorat pe gât cu o bandă de linii incizate in val, sub care au fost incizate cerculeţe mici,
două cruci, una cu braţele perpendiculare, cealaltă cu braţele in X (PI.V/5). in bordeiul nr. 19 au fost găsite
o fibulă digitată cu şase butoni ( PI.V/1 -21. o fusaiolă bitronconică, un vas mic decorat pe gât cu trei cruci
alcătuite din câte patru cerculeţe incizate, iar in continuare cu un şir de cerculeţe in lanţ. Sub acestea din
urmă, in jumătatea inferioară a vasului, se găseşte o cruce incizată cu braţele perpendiculare ( PI.V/3-4).
Un alt vas lucrat cu mâna este decorat pe umăr cu un motiv ştampilat format dintr-un şir de cruci înscrise
in cercuri (PI.V/6-6a). in inventarul bordeiului nr. 20, printre obiectele găsite au fost un pieptene din os cu
un singur şir de dinţi şi o fibulă de bronz cu piciorul întors pe dedesubt (PI.I I/4-5).
Materialul descris mai sus , care a fost găsit in aceste trei bordeie, diferă de inventarul celorlalte
bordeie descoperite in aşezare. Fi bula digitată are analogie cu fibulele gepidice găsite la Moreşti (M.73)16,
iar fibula cu picior întors pe dedesubt este cunoscută din complexele funerare din mediul gepidic din
Pannonia11• Tot de factură gepidică sunt şi celelalte obiecte din aceste trei bordeie, ca fusaiola d e l ut
bitronconică cu incizii orizontale, precum şi pieptenele din os cu un singur şir de dinţi18. Pentru vasul
ştampilat cu cruce in cerc analogii se găsesc in vasele ştampilate din aşezările gepidice de la Porumbenii
Mici19 si de la Moresti2o. Caracterul gepidic al acestor trei bordeie este confirmat şi mai mult d e crucile
incizat� pe vase, s� mne creştine, care nu pot fi atribuite numai gepizilor, populaţie care la sfârşitul
secolului IV a adoptat creştinismul de rit arian21.
Pe baza materialului arheologic din secolele IV-V provenit din săpăturile executate in Valea
Oltului si a Râului Negru, din aşezări şi morminte, se poate constata că populaţiile germanice, go�i şi
gepizii, �-au stabilit in această regiune. Stabilirea timpurie a go�lor o arată mormântul d e in cine raţie de la
Sfântu Gheorghe, iar tezaurul de la Valea Strâmbă indică data când go�i au părăsit această regiune. N u
se pate accepta părerea l u i K . Horedt că i n această regiune s-a format i n secolul a l IV-lea o cultură locală,
pe care ilustrul arheolog o denumeşte .. Cultura Sfântu Gheorghe·22. Tot materialul arheologic din această
regiune, databil in secolul al IV-lea, este caracteristic pentru g oţi.
Prezenţa gepizilor in această regiune este dovedită de inventarul celor trei bordeie din aşezarea
d e la Poian. La mijlocul secolului al VI-lea, la Poian s-au stabilit slavii răsăriteni, a nţii, aduşi d e avari23, iar
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in ultimul nivel de locuire inventarul unui bordei ( B.26) atestă că aşezarea este in secolul IX sub stăpânire
bulgară. Dominaţia bulgară în această regiune este dovedită şi d e o aşezare descoperită la Cernat, care
aparţine secolului ai iX-Iea24• Aceste descoperiri arată că dominaţia bulgară s-a extins şi asupra acestei
regiuni25•
Note:
1. Szekely Zoltan, Cumidava, lV, Braşov. 1 970, p. 49-51 .
2. Alfăldi Andras, A g6t mozgalom es Dacia feladasa. Egyetemes es Philologiai Kăzlăny, V, 1 92930.31; Szekely Zoltan, A komoll6i er6ditett r6mai tabor, Cluj. 1 943, 29; D.Tudor, Răscoale şi atacuri
" Barbare " in Dacia Romană, Bucureşti, 1 957, p. 24, 26.
3. Szekely Zoltan, Die CerniahovSantana de Mureş-Kultur in Gebiete der Ungarischen Autonomen
Region der RVR im 4 Jahrhundert. Ztr. Bericht iiber den V Internationale Kongres fiir Vor- und
Friihgeschichte, Hamburg, 1 958, 779.-804. ldem, Materiale ale Culturii Sântana de Mureş din sud-estul
Transilvaniei. Aluta, 1. Sf. Gheorghe, 1 969, p. 7-90.
4. ldem, A komol/6i r6mai .., p. 28.
5. Bucur Mitrea-Constantin Preda, Necropole din sec. IV e.n. in Muntenia, Bibl ioteca de
Arheologie, X, 1 966, p. 1 52- 1 61 . Kurt Horedt, Siebenbiirgen in spatr6mischer Zeit, Bukarest, 1 982, 73-82.
6. Kova cs l stvan, A marosszentannai nepvandorlaskori temet6, Dolg. 3, p. 291 , fig. 53/4.
7. Szekely, Zoltan, M ateriale, p. 59, PI.IV/1 1 .
8. Ibidem, Pl. 1 1 . 1 2.
9. Gh. Bichir, La civilisation des Carpes (11-e 111-e siecle de n.e.) a la lumiere des fouilles
archeologiques de Poiana-Duceşti de Butnăreşti et de Pădureni, Dacia, N.S., Xl.1967. fig. 1 1/8, 1 8/5, p.
21 5.220-224.
1 0. Bucur Mitrea-Constantin Preda, op. cit., p. 131, fig. 253/2.
1 1 . Szekely, Zoltan, Materiale, p. 68.
1 1 a. l dem, Vestigiile unui cuptor de topit minereu de fier din secolul al /V-lea de la Sfântu
Gheorghe-Chilieni, AMN, 31.1., 1 994, p. 299-305.
1 2. ldem, A teker6pataki nepvandorliiskori lelet. Falia Arhaeologica, V. Budapest, 1 945, p. 95-1 01 .
13. Kurt, Hore dt, Untersuchungen zur Friihgeschichte Siebenbiirgens, Bukarest, 1 958, p. 86.
14. Erdely r6vyid t6rtenete, Budapest, 1 989.84.
1 5. Szekely Zoltăn, Aşezări din secolele VI-XI p.Ch. in Bazinul 0/tu/ui Superior, SCIVA. 3, 43, 1 992,
p. 246-249.
1 6. Kurt Horedt, Moreşti, Bucureşti, 1 979. Fig .87/1.4.
17. Csallăny Dezsă, Archaologische Denkmaler der Gepiden im Mitteldonaubecken, Budapest,
1 961 , Pl. XXIX, 1 7-17.
18. Ibidem, Pl. CLVI, & CCXXIV. 32.
1 9. K. Horedt, Z. Szekely şi St. Molnar, Săpăturile de la Porumbenii Mici, Materiale, VIII, 1 962, p.
637, fig. 5/22.
20. K. Horedt, Moreşti, Fig. 68/1 1 .
21. Istoria României, 1 , 1 960. 708.
22. K. Horedt, Siebenbiirgen in spatr6mischer Zeit. p. 73-82.
23. Szekely Zoltăn, Die friihesten slavischen Siedlungen in Siebenbiirgen, Slavia Antiqua, XVII,
1 970, p. 1 25-136.
24. Szekely Zoltan, Sud-estul Transilvaniei in secolele VI-XIII, AJuta, VI-VII, 1 974-1 975, p. 50.
25. Fodor lstvân, Die Bulgaren in den ungarischen Lăndern wăhrend der Ansiedlungsperiode der
Ungarn, Mitteilungen des bulgarischen Forschungsinstitutes in ăsterreich. N r. 2/VI/1 984. 50.
.

Lista figurilor:
Planşa 1. Sfântu G heorghe. 1 -3. Valea Strâm bă.4.
Planşa Il. Sfântu Gheorghe. 1 -3. Poian. 4-5.
Planşa I I I. Sfântu Gheorghe. 1 -7. 9-12. Târgu Secuiesc. 8.
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Planşa IV. Sănzieni. 1 -2. Stăntu Gheorghe. 3-7.
Planşa V. Poian. 1 -6a.

Resume
L'auteur presente les resultats des recherches effectues dans les vallees des fleuves Olt et Râul
Negru (Corn. Covasna), qui concernent l'histoire de cette region au cours des l l le-IVe siecles. 11 constate,
que â la deuxieme moitie du I l ie siecle s'etablirent les Goths. dans cette region. Apres le depart des Goths,
forces par les huns â la fine du IVe siecle dans cette region s'etablirent les gepides, qui sont allies des huns.
Dans le VIe siecle viennent les Slaves de I'Est, Antes et au cours d u IXe siecle cette region est sous la
domination des Bulgares.
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Informaţii despre spaţiul getic in " 8/BL/OTHECA
Patriarhului Photius

"

de Dan Dana
În acest studiu vor fi discutate o serie de pasaje din importanta l u c rare a lui Photius, asa-numita
Bibliotecă, c a re privesc spaţiul antic al României; ele au fost omise din Fontes Historiae Dacoromanae1 , cu
excepţia acelor fragmente înregistrate de Jacoby (dar nici a cestea în totalitate). Voi folosi, pentru a ceasta,
considerabila ediţie Belles Lettres a lui Rene Henry2•
Pentru în ceput, cîteva date despre a utor şi opera sa3. Nu se ştiu foarte multe despre viaţa
acestui patriarh, mort în exil şi în d izgraţie, şi considerat răspunzător de schisma dintre Occident şi O rient.
Data naşterii este de situat între 820-827. Devine patriarh de Constantinopol în 858, în urma depunerii lui
lgnatios şi graţie lui Bardas, atotputernicul favorit al împăratului Mihail III. Depus şi el la rîndul lui şi
surghiunuit în 867 d e Vasile 1, va fi rechemat din exil de acelaşi la o dată necunoscută; intre această
intoarcere şi moartea patriarhului lg natios, a fost preceptorul copiilor imperiali. lgnatios murind în 877,
Photius reurcă pe tronul patriarhal. Însă va surveni şi o a doua depunere, în 886, sub Leon VI. Cât despre
data morţii, ea este fie 891 fie 897. Treadgold încadrează în schimb viaţa lui Photius între 810-893, graţie
noilor a porturi.
Existenţa sa se situează intr-una din acele ,.belles epoques" a le imperiului bizantin. După tulburii
ani ai disputelor iconoclaste, situaţia Bizanţului se restabileşte sub Theophil (826-842). iar redresarea
continuă sub Mihail I I I (842-867); iar, in cepind din 867, sub Vasile 1, Imperiul cunoaşte mari su ccese politice
şi o reinnoire a vieţii intelectuale. Este vorba de o adevă rată .. renaştere", al căre i artizan este şi Photius;
această mişcare intelectuală va dura două secole.
Provenient dintr-o familie nobilă, Photius a exercitat inaintea patriarhatului mai multe slujbe
oficiale, inclusiv o misiune diplomatică in Orient. Cunoştinţele sale întinse ( care se vor verifica in cadrul
redactării Bibliotecitl au făcut din el unul d in animatorii renaşterii din timpul său ( ca re a constat din
intoarcerea ferventă la studiile antice şi extinderea mişcării de transliterare a textelor greceşti); el se
situează de aceea in prim planul vieţii intelectuale d in epocă. Ştim că studiase filozofia (aristotelică),
teologia şi gramatica; a exercitat şi un învăţămînt public iar dintre discipo!i avem numele celebre ale lui
Leon Filozoful, viitor împă rat. ca şi pe ilustrul Arethas de Cezareea.
in centrul preocupărilor constante ale lui Photius se a fla ştiinţa limbii greceşti; el scrie o greacă
de umanist destul de pur, dar nu e totuşi de aşezat intre atticişti (însă acordă un mare preţ attic ismului, fiind
foa rte ataşat core ctării limbii). N umeroasele referiri la lsxeij în Bibliotecă, ca şi propriile lucrări de
lexicologie, sunt concludente în acest sens. Un Lexicon ca operă de tinereţe este semnalat in Amphilochia,
PG, 101, col.153 C, fiind azi disponibil intr-o ediţie puţin satisfă cătoare4. in Scrisorile sale (ca şi in
Amphilochia). tratează mai ales subiecte religioase.
Biblioteca ( Myriobiblion este titlu l medieval )5, "cea mai importantă lucrare de istorie literară din
evul mediu" grec (K. Krumbache r), a _fost redactată in următoarele circumstanţe (după cum apare in
scrisoarea-prefaţă): desemnat pentru o ambasadă in Orient, Photius, la cererea fratelui său Tarasios, care
se întrista de această separare, a redactat, cu ajutorul unui sec retar, notiţele d espre cărţile c itite in
absenţa lui Tarasios, şi spre folosinţa a cestuia (p. 1 Henry, 11. 1 -22 )6. Mai multe poziţii au fost exprimate in
legătură cu această redactare:
a) Ambasada in Orient e o pură invenţie, iar scrisoarea-prefaţă un subterfugiu;
b) Biblioteca a fost reda ctată inaintea ambasadei şi materia sa e constituită din lecturile făcute
de mult de Photius;
c ) Notiţe le sunt rezumate ale lecturilor făcute in cursul călătoriei, pe care surse a rabe şi slave o
plasează in 855. Am avea astfel un reper cronologic pentru scrierea ei, între 855 şi prima accedere la
patriarhat (858). Treadgold situează însă convingător data redacţiei Bibliotecii spre 845 (anul unei
ambasade la Samarra)1.
Lucrarea cuprinde 280 de notiţe sau .codice"8 despre autori care, in timp, se situează de la
Herodot la patriarhul Nikephoros (începutul secolului IX), şi c a re aparţin tuturor gen urilor in proză
·
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practicate de antici, şi atât literaturii profane cât şi creştine. Aceste notiţe sunt de o intindere şi de un
cuprir...; foarte diferite: ele variază de la simpla menţiune a unui nume de autor cu un titlu, la o largă analiză
a cărţii citite; se întîmplă să conţină chiar date de istorie literară sau o judecată asupra valorii lucrării in
fondul său, şi in , rma sa9. Ele sunt făcute fie după o largă serie de extrase literare, fie sunt mascate intr
un sumar unde Photius îşi apropriază cu uşurinţă umaniera· scriitorului pe care-I rezumă (un fapt care
frapează cind citim Biblioteca este că stilul lui Photius şi chiar limba sa se schimbă de la un .codex· la
altul).
Adesea, .codexulu e tot ceea ce ne mai rămîne din cartea pe care Photius o citea; alteori, notiţa
completează ceea ce am putea şti despre autor din alte surse şi ansamblul colecţiei constituie, pentru
multe texte păstrate, o tradiţie indirectă importantă. Judecăţile pe care le face Photius nu sunt niciodată
lipsite de interes; iar critica sa literară e independentă de aprecierile formulate inaintea lui. Că micile
inexactită� ne invită la prudenţă in utilizarea detaliilor, se inţelege de la sine, dar nu ajung pentru a antrena
condamnarea in bloc a intregului; mai mult, putem considera drept garanţii de probitate intelectuală
rezervele prudente ale lui Photius, şi locurile unde îşi exprimă ignoranţa.
C"rt despre tradiţia manuscrisă, ea depinde in intregime de cele mai vechi două manuscrise,
Marcianus 450 (A) din a doua jumătate a sec. X, şi Marcianus 451 (M), din prima jumătate a sec. XII,
independente intre ele. Prima (şi singura) ediţie critică modernă inaintea lui Henry a fost cea a lui 1.
Bekker10.
Cum am menţionat la inceput, emiterea Bibliotecii în FHO este surprinzătoare. Despre Photius
este dată doar o menţiune din Lexicon, care ar fi fost adresat lui Toma, protospătar şi guvernator la
Licostomei, discipol al său11•
Fiecare text grec va fi însoţit de o traducere (folosind şi traducerea franceză a lui Henry) şi de
comentariile necesitate, ca şi de eventualele semnalări ale lui in istoriografia română.
I. APPIANUS
cod. 57, 16 a: ·o Of: EiKoo<� OEU<E� My01; txtypa1puat t:Ka<ovtaEtia, o ot ElpE�ijc;
b.aKtriJ, Kai o EiKoo't� <E'tap<OI; • Apclfit01;. Ou<w 11tv Tijc; olTJC; io<opia� iJ otaipEott;.
(Henry, voi. 1, p. 48, 11. 22-24)
.A douăzeci şi doua carte este intitulată Cei 100 de ani, următoarea Da cica, şi cea de-a douăzeci
şi patra Arabica. Aceasta este împărţirea intregii istorit.
Cunoscutul istoric grec s-a născut la Alexandria pe la 95-100, şi a trăit pînă spre 165. A ocupat
funcţii in Egipt, apoi, la Roma, devine advocatus fisci şi procurator Augusti sub Hadrian ( 1 1 7-138), fiind deci
cetăţean roman de rang ecvestru. Sub Antoninus Pius şi Marcus Aurelius scrie Historia romana ('Rwma kr
fstor. . . a), după un plan mai mult etnografic - o serie de istorii particulare, ale diferitelor popoare care
s-au găsit in luptă cu Roma, şi războaiele civile dintre romani. Din cele 24 de cărţi ne-au parvenit doar 1 1 12•
Photius menţionează titlul fiecărei cărţi, cu rezumate variabile. in cazul cărţii 23, avem titlul
Dacica; împreună cu ultima carte, Arabica (24), trata cele 2 cuceriri ale împăratului Traian. Pierderea ei
este desigur regretabilă; dar ea se inscrie in şirul lung de izvoare pentru epoca lui Traian (multe cu referire
specială la războaiele daca-romane) pierdute in intregime sau din care mai subzistă doar fragmente:
Tacitus, Marius Maximus, Dia Cassius, Ammianus Marcellinus, ca şi Getica ale lui Dia Chrysostomus şi
Criton, si, bineinteles, Traian cu Oacica 13.
Mai e�istă însă un fragment din Dakik• a lui Appian. păstrat in Zona ras (prima jumătate a sec.
XII) 1 1.21 (F 18), care face menţiune expresă a ei:
< .. .>Ea<pattUOE llEV'tOt txl. b.l'llCat;, il b.aKoi.x; Ka'ta ilwvac;. Tit; o • Axxtav� tv •lil EiKooqi
<pi<<!> A6y(!> •fie; 'Pw11ai:Kijc; io<opiac; 'PTJOi. ..
A pornit deci cu război (scil. Traian) impotriva dacilor. pe care ionienii ii numesc dakoi, după
cum spune Appian in cartea a douăzeci şi treia a Istoriei Romane... • (publicat in FHO, voi. III, 1 975, pp. 192
193).
La 17 a, Photius precizează despre informa�ile lucrării lui Appian: acesta incepe cu Enea şi
descendenţii săi; apoi, de la fondatorul Romulus pînă la Augustus, istoria sa este foarte detaliată, pentru a
·
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fi mai sumară şi fragmentară in continuare, pînă la Traian.
11. THEOPHYLACTUS SIMOCATTA
cod. 65, 28 b: Oi oi: rEtat ijtot l:KAciJ3ot ta m:pi. tl)v ep(tiCTJv H.ullaivovto, ;, 'Pt:i:IIJT] oi: npc)c;
touc; Aoyytj}Qpliouc; avBwnÂivovto, Kai. Atllily t<ÎlV Maupou<rioov 1tEptqivuo.
[cf. Theophylactus 3.4: 6 OE 'Poo�Jaiov tE Kai. nEpa<Îlv 1tOÂEIJDc; EO«ppiya tE Kai. talp<loa�E. to
OE rutKOV, tailtov o�Ei1tElV ai t<ÎlV LKÂa�T]V<ÎlV ayEA.at, tO m:pi. tl)v 9p(lKT]V te; tO KaptEpOV
EÂ.UJ.laivuo. oi Oi: Mftliot toîc; 'Poo�Jaioov atpa'tl]yoîc; auyKupiJaavtEc; napavaÂooiJa lpăvou tyivovto.
'POOIJT] O�TJ 1tpE�Uttc; taîc; t<ÎlV Aoyyol3clplioov avtEtXEV [lpăootc;. tft Oi: A$i>n ai t&v Maupouaioov
ouvaiJEtc; KtA., ed. 1. Bekker, Bonn, 1 834).
(Henry, voi. 1, p. 85, 11. 1 9-22)
nPe de o parte geţii sau slavii distrugind imprejurimile Traciei, Roma se inarma contra
longobarzilor, şi Libia ii invingea pe mauriu.
cod. 65, 31 a: ·o OE E�J.loc; A6yoc; OtaÂaiJfKIVEl m:pi. tl)c; YEYEV1]1lEvEc; ata�tac; taîc;
"POOIJUl(I)V OUVcliJEOlV, aptatEiav tE 'PooiJaioov Katix LKÂ.�T]V<ÎlV ijtot ru&v. rttat yixp to 1taÂ.atov
EKaÂ.ouvto.
[cf. Theophylactus 7.2: oi OE 'Poo1JaÎOl 1tE1tÂ.T]OlQKOtEc; toîc; rttatc; (tOUtO yap toi:c; �pjJclpotc;
to npt�ilupov ovoiJa) ouK teappouv Eic; KEîpac; EÂ.9Eîv KtÂ..].
(Henry, voi. 1, p. 91 , 11 . 6-9)
nA şaptea carte detaliază despre dezordinea produsă in forţele romane, şi despre faptele de
arme ale romanilor contra sclavinilor sau geţilor. Căci geţii se numeau aşa in vechimea.
Cele două aprecieri ii aparţin cu certitudine lui Theophylactus Simocatta, cum se vede din
confruntarea cu pasajele originare (căci lucrarea sa este păstrată), care a trăit sub Heraclius (610-64 1 ) 14•
Ele se inscriu in cadrul denumirilor arhaizante; pentru sc riitorii tirzii, ta� barbarii nordici erau cuprinşi, in
general, sub numele de sc�i. Cit despre geţi, ei vor fi confundaţi (şi din cauze fonetice) cu goţii (mai ales in
literatura latină, dar şi in cea greacă, indeosebi in sec. IV-V); la Philostorgius (sec. IV) 2.5, sc�ii de la lstru,
numiţi in vechime geţi, s-ar numi in timpul lui goţi ... Evident. identificarea geţilor cu slavii a fost făcută de
Theophylactus din motive geografice (ca locuitori ai spaţiului nord-danubian); in plus, in ochii lui, ambele
erau populaţii barbare care creau probleme imperiului.
III. CTESIAS
cod. 72, 38 b FGrHist686 F 13 parr. 20-21
�� lstrul
(Henry, voi. 1, p. 1 13, Il. 1 1 -14)
=

=

FHO, l, pp. 84-85 (exped�ia scitică a lui Darius, podul
·

IV. CANDIDUS
cod. 78, 55 a (F 1 Muller FGrHist 748 T 1 ): iApXEtat !!EV tîic; iatopiac; ano tilc; Atovtoc;
civappiJOEwc;, Oc; EK âaKiac; IJEV tilc; Ev �IÂ.Â.Upwtc; ...
(Henry, voi. 1, p. 1 61, Il. 5-6)
Jşi incepe istoria la proclamarea (ca împărat) a lui leon, care era din Dacia illyrică ... M
Istoricul bizantin Candidus trata in cele trei cărţi ale Istoriilor sale evenimentele dintre 457-491 (e
publicat in FHG, IV, pp. 125-137). El incepe tocmai cu leon 1 Thrax, supranumit cel Mare (457-474),
succesorul lui Marcianus. După unele cronici, leon era din tribul tracic al bessilor: lewn O Bessoj
(Malalas, p. 369 Bonn); Leo Bessica ortus progenie (lordanes, Rom. 335). Dar nbessiM era un termen
arhaizant des folosit ca un generic pentru traci. O formulare mai largă apare la Zona ras 13.25.37: of I!EV EK
9pc;xK<ÎlV to ytvoc; EÂ.K(I)V autov UyouatV, ăÂ.Â.Ol ot EK âaK<ÎlV t<ÎlV EV �IÂÂ.UptOîc; (cf. şi Ephraemus
Syrus 881 -882); ultima parte e un ecou din Candidus15• Evident că aici prin Dacia nu e vorba de ndaciM in
sensul antic al termenului, ci de Dacia Mediterranea, vechea Moesie Superior, care făcea parte din
lllyri cum.
=
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V. GEORGIOS D I N ALEXAN DRIA
cod. 96, 80 b: Kai tOV KEAttKOV oi: 01-llAOV cipEtavi�ovta, OI!O'YAOOcrcrouc; XEtpotovitcrac;
liEtE<JtpEijiEV de; tl)v op9oOo�iav. Kai Eltl tOV ilcrtpov ltEiiljlac; touc; VOI!clOac; I:Ki>tac; Eltl tOV
Xptcrnavtcrliov EK6utac; Eil.xucrato, Kai tl)v MapKioovoc; atpEcrtv Katc'x tl)v civatoA.l)v cpUOI!EVTJV
E�EtEiiE.

(Henry, vot. Il, p. 53, Il. 3-8)
.Şi mulţimea celţilor care era ariană, fu reintoarsă către ortodoxie prin alegerea d e preo�
vorbitori ai acelei limbi. Şi printr-o misiune la lstru, aduse pe nomazii sc�i de bunăvoie la creştinism, iar
erezia marcionită, care se dezvolta in răsă rit, fu retezată".
Episcop al Alexandriei (c. 620-630), Georgios a scris această viaţă a lui Ioan Chrysostomul (ta
ltEpi tov Xpucr6crto11ov), azi pierdută, după 600 d. H r. Textul Vieţii a mai fost publicat in ediţia operelor Sf.
Ioan G ură de Aur de Henry Savile, Etan, 1 612, VIII, pp. 157-265. Ca surse, după cum se spune la 78 b, a
folosit o viaţă a sfintului de Palladius ( PG. 47, colt. 5-82), Socrates şi a lţii (Sozomenos şi Theodoret. ultimul
scriind şi el o lucrare despre Ioan Gură de Aur, pierdută azi, dar recenzată d e Photius la cod. 274 )1 6.
Este remarcabilă in să asemănarea cu descrierea activităţii lui I oa n G ură de Aur, tot la Theodoret;
astfel, in HE 5.30.1 , pentru indreptarea sciţilor arieni ( goţi), se vorbeşte de preoţii vorbitori de aceeaşi
limbă, iar in 5.3 1 . 1 -2 se spune: ..Aflind că unii dintre sciţii nomazi (s. n.) care işi aşezaseră sălaşurile lîngă
lstru erau însetaţi de mintuire, dar nu aveau pe nimeni care să le ofere izvorul, căută oameni zeloşi intru
munca a postolică şi ii puse mai mari peste aceia. Eu am citit şi scrisori scrise de a cesta lui Leontios,
episcopul Ancyrei, prin care a a rătat convertirea sciţilor şi a cerut să-i trimită oameni potriviţi pentru
călăuzirea acestora"17•
Textul de mai sus se inscrie printre acele menţiuni patristice referitoare la evanghelizarea, sau
lipsa acesteia, în ţinuturile danu biene. Ca reper important este studiul remarcabil al lui D. M. Pippidi1a.
Împotriva unor studii ce susţineau o creştinare precoce a regiunilor dunărene, sprijinite de mărturii ca
Tertullian (Adv. Judaeos 7), şi celebra misiune evanghelizatoare a Sf. Apostol Andrei în Sciţia (cf. Eusebiu
din Cezareea, HE 3. 1 ; dar şi Hippolytus din Roma, Despre cei doisprezce apostoli, PG, 1 0, col. 951 ), Pippidi
aduce în disc uţie şi o menţiune negativă in Origene ( ad Matth. 24.9). În special .. misiunea" lui Andrei la
Dunăre este opera unei tradiţii tardive şi foarte confuze19; or, în ciuda demonstraţiei lui Pippidi, legenda
despre misiunea lui Andrei în Dobrogea a devenit un loc comun in istoriografia noastră, spre a dovedi o
creştinare cât mai timpurie cu putinţă, chiar apostolică ...
Pippidi aducea în discuţie un alt text, din Singurul născut sau Răspuns către greci (Monogenlj ij
AltoKpttLK<'lc; ltpoc; toilc; .. EIIhnaj) 4.1 3, al lui Macarios Magnes d in Magnesia la doua jumătate a sec.
IV)20. Macarios aminteşte, răspunzînd ac uzei porfiriene, că foarte multe neamuri n-au auzitincă de cuvintul
Evangheliei (sunt neamuri strict periferice: indieni, etiopieni, mauri); printre ele, sunt amintiţi .. cei de
dincolo de fluviul nordic al l strului, care, umflat de apele a 35 de rîu ri, curge năvalnic vara şi iarna, adinc
şi greu de trec ut; care, străbătut de corăbii, îngrădeşte intreaga ţară a sciţilor, locuită de 12 neamuri de
barbari rătăcitori". Apropierea dintre ac este nomldwn barblrwn sqnh dcdeka şi sciţii nomazi ( touc;
vo11aoac; I:KiJeac;) ai lui Ge orgios e interesantă, pentru acest clişeu literar despre popoarele nordice21.
Clasicistul român arată că, in cazul mărturiilor literare, afirmaţiile lui Macarios nu tac de câtsă completeze
un şir de indicaţii negative, ce incep cu Tertullian şi sfîrşesc cu Eusebiu; există însă vestigii arheologice
care atestă nuclee de creştini peste Dunăre şi în Transilvania, in această perioadă. Caracterul apologetic
al operei macariene, ca şi contextul, evidenţiază de aceea că afirmaţia despre lipsa creştinilor la nordul
Dunării trebuie luate cum grano salis. La tel trebuie să vedem şi textul lui G eorgios: aici, pretinsa creştinare
a · scitilor
nomazi" de la lstru se inscrie, retoric, in actiunea universală intreprinsă de sfint in intreaga lume
.
c nos cută pe atunci, pentru slava dreptei credin e (stoparea ereziei ariene in Occident, şi a celei
marcionite in Orient); in plus, este o lucrare hagiogratică scrisă după două secole. De aceea, acest
fragment nu poate avea o valoare documentară pentru rea/ia de la Dunăre ( c u atit mai mult cu câtse referă
la goţi, de fapt), ci e doar unul din multele exemple de referiri patristice la popoarele îndepărtate pentru a
sublinia intinderea credinţei creştine, şi/sau necesitatea evanghelizării.
=
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VI. ARRIANUS
cod. 92, ta IJ.E'ta Ali:�avopou ( Istoria evenimentelor de după Alexandru sau Istoria
succesorilor lui Alexandru, in 1 0 cărţi)
69 b FGrHist 1 56 F 1 par. 7 FHD, l, pp. 588-589 (despre ţinuturile stăpânite de Lisimah in Tracia);
Henry, voi. l i . pp. 21 .5-22.1 3.
69 b FGrHist 156 F 1 par. 10 FHD, l, pp. 588-589 (despre confruntarea dintre Lisimah şi Seuthes);
Henry, voi. I l, p. 22, Il. 23-2522_
�

=

=

=

=

VI I . ANTONIUS DIOGENES
cod. 1 66, 1 1 0 a : iE1tEl'tQ 1]:; la�6vw; Mavttvi.a:; Kat �EpKuHi.c; EK AEOV'tlV(l)V 'tO naamooc;
1tTJUl0lOV J..lE'tCx 't(Î)V EV autq> �t�liwv Kat 'tOOV �otav&v 'tO Kl�W'tlOV, cmaipoUO'lV E"c; ' Pljywv
KclKElaEv Etc; MEta1tOV'tlOV, Ev <il autouc;

�

Autpaîoc; l':ptKataA.a�wv J.l TJVUEl Kata 7t6liac; OlWKEl V

naa1ttV. Kai i]c; uuva7taipOUO'lV autq> E1tl 0p(xKac; Kat Mauuay€tac;. 1tpoc; ZCxf.LOA�lV tOV haîpov

autou am6vn, oua tE Katix tau1:TJV ti]v 6oomopiav tOOlEV Kai. 07t(l)c; EV'tUXOl

•

Autpaîoc; ZCxf.LOA�lOl

1tapix rbatc; ijoE 9Eq1 VOf.LlSOf.LEV(!l" Kat oua E"1tEÎV autc!> Kai OE119îivat MpKuAlic; 'tE Kai Mavnviac;
•

Autpaîov imi:p atmÎlv �iwuav. Kai. i]c; XPTJUf.LOc; autoîc; EKEÎtEV E�E7tEUEV E1tl 00UAllV dvat

1tEf.L1tWf.LEVov

I':AaEiv,

Kai

i]c;

1'::;

uutEpov

Kai

1ta1pioa

clljiOVLat,

1tp61rpov

iiA.A.a

<E

l':v1a

A.amwpouv<Ec;. tcal. oitcTJV <i]c; l':c; touc; totcE:ac; avoO'l61:TJtoc; (r" tcai Citcov<rc; ilf.Lap<ov) ttvvuvtEc; <0
10V �tOV autoîc; E"c; �wi]v tcal. aavatoc; Otaf.LEptu9î;vat, tcai. SllV f.LEV EV VUtcti, VEKpoic; OE EV EICCxUt !l
dvat TJJ..l Epa. El:ta T]c; towutouc; XPTJUf.LO'ilc; A.a�6v1:rc; (maipouO'lv hrtarv tov

•

Autpaiov uuv

Zaf.LOA/;tOl AEl1tOVtEc; imo rrt&v oo�as61J.E VOV. Kal. oua 1tEpt Boppâv autoic; tEpauna iorîv tcai

clKOUUat UUVTJVEX9TJ.

(Henry,vol. I l, pp. 1 43.17-144.38)
..Apoi, furând Mantinias şi Dercyllis săculeţul lui Paa pis (plecind de la leontini) şi cărţile din el şi
cutia c u ierburi, se imbarcară pentru Metapont, unde Astraios ii regăsi şi îi vesti că Paa pis îi urmărea de
aproa pe. Şi c um trecură la tra c i şi la massageţi c u a cesta [Astraios]. c are se ducea la tova răşul său
Zamolxis; povestirea raportează tot ce văzură in c u rsul drumului, şi cum Astraios il reîntîlni pe Zamolxis la
geţi deja c onsiderat drept zeu; şi apoi ceea ce D ercyllis şi Mantinias I-au rugat pe Astraios să întrebe
pentru ei şi cum un oracol l e anunţă că soarta lor era să meargă la Thule, şi că vor vedea şi ţara lor mai
tîrziu, însă mai întîi vor cunoaşte nenorocirea, şi pentru a răsc umpăra impietate a totuşi involuntară faţă de
părinţii lor, traiul le va fi împărţit între viaţă şi moarte, şi vor trăi în timpul nopţii, dar vor fi cadavre in fiec a re
zi. După ce a u primit ac est oracol, părăsiră acel loc lăsîndu-! cu Zamolxis pe Astraios, slăvit de geţi. Şi ceea
ce li se întîmplă să vadă şi să audă despre minunile din nord".
Ta imi:p eoi>A.nv &muta, Minunile de dincolo de Thule, de Antonius Diogenes23, păstrat în
rezumatul photian, în cîteva fragmente la Porti riu ( Vita Pythagorael şi loannes Lydus ( De mensibusl. ca şi
în fragmente de pa piri (unele nesigure ), este cu siguranţă cel mai interesant roman grecesc, a cărui
pierdere este inestimabilă (e şi unul din primele romane)24. Autorul este de datat in sec. 1, sau mai degrabă
prima jumătate a lui 1 125. În cele 24 de cărţi, romanul este structurat ca o narrative-within-narrative şi
narrative flashbacks (sau, c u un alt termen englez, Chinese-boxes), de o complexitate narativă deosebită,
şi recurgind la o m ulţime d e procedee de a utentificare şi istoricizare (un adevărat Beglaubingsapparat);
intriga sa nu este de factură erotică (ca restul romanelor păstrate). ci în primul rînd una a genului ficţional
(amestecînd şi digresiuni etnografice şi chiar filozofic o-religioase - cele mai evidente fiind cele despre
Pitagora şi discipolii săi). Textul de mai sus se referă la două personaje principale, Dercyllis şi fratele ei
Mantinias, originari din Tyr, c a re, pentru a scăpa de vrăjitorul egiptean Paapis (anti-eroul povestirii), ajung
şi la geţi (in pasajul de mai sus, au următorul itinerar: Sicilia, sudul Italiei, Tracia şi geţii, după c a re îşi
continuă drumul spre Thule).
Importanţa a c estui fragment (este d e menţionat că Porfiriu a folosit roma nul pentru Viaţa lui
Pitagora, citându-1 explicit pe Antonius Diogenes la cap. 1 0; de asemenea, restul c apitolelor, pînă la 1 4
inclusiv, u n d e s e vorbeşte de Zalmoxis, provine d in această sursă ) cere u n studiu special; a i c i sunt d e
ajuns citeva menţiuni.
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Confuzia geţi-massageţi (a lui Photius sau a lui Diogenes?) se inscrie in rindul altor confuzii ale
popoarelor periferice, c u dentlminaţii asemănătoare, mai ales in perioada antichităţii tirzii. Astfel, in Lucan,
Phars. 2.50, massageţii apar la lstrul scitic (iar in scholie se precizează: Massageten gens Thraciae, .neam
din Tracia·); la Filostrat. Her. 6.5, Cyrus îşi conduce expediţia peste lstru, contra massageţilor şi
issedonilor. neamuri scitice; la Synesius, geţii împreună cu massageţii sunt amintiţi dincolo de lstru (De
regno, 1 5. 1 7); la Evagrios, 3.2, in Tracia năvălea mulţimea hunilor, massageţii de odinioară; la lsidor din
Sevilla ( Etym., 9.2.63), massageţii, de neam scit. înseamnă ..geţi puternici" (Et icti Massagetae, quasi
graves, id est fortes Getae) .. . După cum se vede, e vorba de o cofuzie in general tardivă, şi care apare mai
ales in opere d e erud�ie. La cod. 64, 26 a (Theophanes din Bizanţ. care a scris 10 cărţi d e istorii la stirşitul
sec. VI), Photius spune că la est de Tanais locuiesc turcii, altădată numiţi massageţi.
Oracolul primit de cei doi (şi care se va confirma ulterior, fiind un element romanesc tipic) se
potriveşte cadrului mitic al Traciei şi celui fantastic al povestirii (aventurile acoperă toate zonele
oikoumenei, şi insistă asupra zonelor periferice, inclusiv Thule"; numele lucrării e de altfel sugestiv)26. Iar
prezenţa lui Zalmoxis, d iscipol al lui Pitagora (cf. Porfiriu V. Pyth. 14) şi prieten al lui Astraios (frate adoptiv
al lui Pitagora) este iarăşi in tonul relatării27• De asemenea, calitatea oraculară a zeului get reflectă
folosirea unei părţi a tradiţiei literare despre acesta (vezi prezentarea sa din Strabon 7 .3.5, 16.2.39; sursa
geografului e probabil Poseidonius din Apameea). Nimic nou despre cultul .. real" al lui Zalmoxis nu poate
fi însă dedus de aici, sursele lui Antonius Diogenes fiind cu siguranţă literare.
w

VIII. PRECREŞTI NISM
cod. 1 70, 1 1 7 a: Avqvci:la&r] 13tl31..iov noJ.:uanxov. 1.uîA.Aov oi: nol..i>j3$1..o v, i:v l..oyou; J.lEV tE',
'tEUXEOl OE E'. ·Ev ot� J.lap-tupim of)9EV Kat XPTJO"El� OAOKTJpo>V J...Oywv, oux EAATtVliCal J.lOVOV aHa
�

Kai. 1tEpO"lKai. Kai. 9pc;tKlOl Kai. a"yimnot Kai. 13al3ul..wvtaKai. Kai. xal..oatKai. Kai. OE Kai. t'tal..o i. EK

't<Îlv nap haa'to u; ooKOUV'tfiJV l..oyiwv Ka'tEa'tpffi9Tt<Jav...
(Henry, voi. 11, pp. 1 62. 1 - 1 63.8)
..Citită o carte considerabilă (ca intindere), chiar in mai multe cărţi, in 15 cărţi, 5 volume. i n ea
mărturii şi citări de cărţi intregi, nu numai grec eşti dar şi persane, tracice, egiptene, babiloniene, caldeene
şi italice din prozatori bine consideraţi in fiecare (ţară) care au fost amestecaţi ...
Această lucrare, extrem de interesantă, este conservată doar de rezumatul photian. Patriarhul
însuşi nu cunoştea numele autorului, dar la 1 1 7 b menţionează că el locuia la Constantinopol, era căsătorit
şi avea copii, şi trăise după Heraclius (61 0-641 ); este deci o scriere tirzie. Ce este remarcabil este scopul
operei: de a arăta ( 1 1 7 a ) că toate marile revelaţii creştine fuseseră prefig urate in scrierile popoarelor
păgine, nu numai greci, dar şi popoarele ,.înţelepte" ale antichităţii - perşi. traci, egipteni, babilonieni,
caldei, italiei, şi anume că aceste texte au proclamat şi anunţat Treimea supranaturală una in substanţă,
venirea Cuvântului intr-un trup de carne, semnele divinităţii sale, Crucea, Pătimi rea, Coborirea in mormint.
invierea, Urcarea la Cer, harul Sf. Duh manifestat in mod mira culos asupra apostolilor prin limbile de foc,
a doua venire înfricoşătoare a lui H ristos, invierea morţilor, judecata de a poi, răsplata pentru fiecare,
crearea universului, Providenţa, paradisul, virtutea practicată de creştini...
Am ales textul pentru menţiunea scrierilor tracice28, intre a ceste cărţi păgine revelatoare.
Evident, d at fiind şi caracterul operei, avem de-a fa ce cu toposul inţelepciunii barbare. Cit despre traci,
după Hermippus, d iscipol al l ui Callimah (F 22 Wehrli, in Josephus Flavius. Adv. Apionem 1 .22), Pitagora ar
fi imitat ideile evreilor şi tracilor. În aceste presupuse scrieri tra cice menţionate mai sus se vor fi făcut
referiri nu atit la Zalmoxis, câtmai degrabă la Orfeu, căruia i se atribuiau multe scri.;.-i cu cara cter religios,
şi care era considerat în antichitate ca trac29•
După cum arată Arnaldo Momigliano într-o lucrare clasică30, căutarea de eroi culturali şi ghizi
religioşi nu a fost niciodată mărginită doar la o ţară. Ea cuprindea deja brahmani, magi, preoţi egipteni şi
druizi la începutul secolului 11 i. Hr., aşa cum ştim din a utori citaţi de Diogene Laerţiu în Prooemium. Acest
grup va creşte pînă la Sf. Augustin, or mai d egrabă sursa sa, incluzind toţi barbarii .. libieni atlantici,
egipteni, indieni, perşi, caldei, sciţi, g alli, hispani" ( De civ. Oei 8.9). Într-un studiu special despre ..filozofia
barbarilor" în literatura creştină timpurie31, Waszink semnalează prima apariţie explicită a unei concepţii
•

"
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pozitive a nînţelepciunii barbarilor" în literatura c reştină, în Discurs către greci a/ lui Tatian (pe la 1 60-175),
trădînd, bineînţeles, influenţa unui curent binecunoscut în cultura grec o-romană: idealizarea barbarilor32.
in textul nostru, pe lîngă popoarele nÎnţelepte" stan dard ale antichită�i (egipteni, babilonieni, caldeeni), se
tace aluzie la Zoroastru (perşi) şi etrusci (italiei); iar prin traci, evident. la Orfeu.
i n lumina a cestor referinţe, putem încadra această lucrare (criticată de Photius, dar care îi
apreciază intenţia) în urma puternicului curent elenistic de idealizare a barbarilor şi de descoperire în ei
de precursori ai înţelepciunii greceşti sau, în cazul de faţă, ai dogmelor creştine33•
IX. CONON
cod. 1 86, 133 b (FGrHist 26 F 1 , XVI II): 'H tTJ', AoKpl. 1-LaxollEVot, E1tE1. auyyEvviJ<; ai:rrotc; Atac;
Tjv, EV tft !tapata�El xoopav KEV'i)V EOOalV, il<; of)9Ev Atac; EV TI napatattOltO. napatEtayllEVWV ouv
EV tfl xpOc; Kpotrovtatac; I!CtJ::TJ, AUtOAE(I)V KpotOVlCttTJc; �oui..TJEITJ ou'x tOU Otai..Einovtoc; OtEK1tEOEÎV
!!Epouc; Kal. K\lKAOOaaa9at touc; !tOAEI!iOuc;. Tpw9El.c; O� imo <pCtOI!atoc; tOV 1-LTJpOV clltEtpCtltTJ, Kal.
EO<paKEAt�EV, -[wc; âv Katix XPTJOI!OV E"c; ti]v Ev novtQ> Axti..I.E. tOV vf)aov (Eatt o� aUtTJ
napani..Ei.>aavtt tov ilatpov imtp tf)c; TauptKf)c;) EKEÎOE napayqovooc;, Kal. touc; tE ăl..l.o
. uc; ilpwac;
EKI!Etl..t�Cti!Evoc;, I!Ctl..tata ot ti]v Aiavtoc; tou AoKpoU 'l'llXiJv, ia9TJ KaKEÎ9Ev E�t6vta c'xnayyEI..Etv
autov I:tTJ<1tXOPQ> 'EI..EVTJ KEAEUEt ti]v E"c; auti]v c;iOEtV, E" <ptAEl tac; 0\IIEtc;, nal..tVQ>Oiav. I:ti]mxopoc;
o� autiKa UI!OU<; 'EI..EVTJ<; auvtattEl Kal. ti]v 0\ll tV c'xvaKOI!l�Etat.
(Henry, voi. IV, pp. 1 5. 1 1 - 1 6.25)
.. 1 8. Locrienii, cînd se luptă, deoarece Aiax era din neamul lor, lasă în linia lor de bătaie un loc
gol, c a şi c um într-adevăr Aiax se afla şi el de partea lor. S-au orînduit a şadar pentru l uptă împotriva
crotoniaţilor, şi Autoleon crotoniatul vru să-şi croiască drum în interval şi să înconjoare duşmanii. Rănit l a
coapsă d e o arătare, t u respins, ş i suferi de cangrenă pînă cînd, urmînd u n u i oracol, se d u s e î n insula l u i
Ahile d i n Pont (aceasta s e află d u p ă ce treci de lstru d in colo de Taurida), şi ajuns a colo linişti, dintre alţi
eroi, mai ales sufletul lui Aiax din Locri; fu vindecat şi, cînd părăsi locul, Elena îi porunci să-I anunţe pe
Stesichoros să-i cînte, dacă ţinea la ochii săi, o palinodie. Stesichoros compuse imediat un imn Elenei şi
vederea îi reveni."
Cele 50 de Naraţiuni ( Dihg »seij) ale lui Canon, un manual de mitologie, inspirat din numeroase
izvoare vechi, fuseseră dedicate lui Archelaos Philopator (rege cappadocian, 36 î. Hr.-1 7 d. Hr.). Printre
numeroasele variante ale povestirii XVI I I, cea care se a p ropie cel mai mult de Canon e cea a lui Pa usanias
3 . 1 9.1 1 - 13, la care singura divergenţă e numele de Leonymos în loc de Autoleon34.
La Pausanias, Leonymos, rănit în bătălia de la Sa gros de Aiax. care lupta în rindurile locrienilor,
merge, pentru a se vindeca (la recomand area ora colului delfic). în .. Insula Al bă" (mitica Leuke, Insula
Şerpilor); aici îi întîlneşte pe Aiax şi Ahile, şi se întoarce acasă sănătos. După Bu rkert, .. I nsula Albă"
(transportarea lui Ahile in Leuke e deja menţionată in Aethiopis, cf. Proclus, Chrest.), loca lizată în M area
Neagră deja de Pindar ( Nem. 4.49). fusese la origine identică cu .. Stâ n ca Albă" din lumea d e dincolo, şi
Leonymos a r fi fost primul c are a vizitat-o35.
?

?

X. MEMNON
cod. 224, o istorie a Heracleei Pontice (scrisă de Memnon în prima jumătate a sec. 1 1 d. H r.)
224 b FGrHist 434 F 5 FHD, 1, pp. 51 0-51 1 (despre participarea lui Clearhos la expediţia getică
a lui Lisimah, căderea lor în prizonierat, şi eliberarea ulterioară); Henry, voi. IV, p. 55, 11. 40-3.
228 a-b = FGrHist 434 F 13 = FHD, 1, pp. 51 0-51 1 (războiul dintre Bizanţ şi Callatis); Henry, voi. IV,
pp. 65.36-66.5.
233 a = FGrHist434 F 27 par. 7 = FHD, 1, pp. 5 1 0-513 (bastarnii de partea lui Mithridate, în al treilea
război); H en ry, voi. IV, p. 79, 11. 6-23.
=

=

XI. H I MERIUS
cod. 243, 370 b: nEpl. ti]v ltOAlV EICElVTJV, f)v c'xno raoEipwv EupOO!tTJ l..i]youaa nop91l<il
9aA.aaaTJc; npoc; ti]v Aaiav !tEpi�Etat. iHI..aaEv outoc; Kal. JCat� ilatpou, Kal. ltOtai!OV OUK EOEtaE
�
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!XtP!kiPov 1CpU<JtclAA(!l 7tdiia l.ltllOUilEVOV. Aoyor, ot ăpa to ptA.oc; � Ax6Uwvor,.
( Henry, voi. VI, p. 1 06, Il. 1 9-23)
..Î n imprejurimile acestui oraş, unde Europa, care incepe l a G ades, se termină, fiind separată de
Asia printr-o strimtoare marină. Se lansă şi impotriva l strului, fără a se teme de un fluviu barbar pe c a re
gheaţa il a seamănă cu o câmpie".
cod. 243, 372 b: Ou& il7ttp ilcrtpo v autov JCai Tavalv, aA.A.' bti 1tâcrav yf1v Kai 9cl.A.attav
�A9EV 6 1:JCu9rjc; u7ttp tOU PEA.ouc; O;(OUilE VOc;. Aoyor, ot ăpa to PO..oc; 'A1t6AA.wc;.
(Henry, voi. VI, p. 1 1 2, Il. 26-28)
.. Nu numai dincolo de l strul însuşi şi de la Tana is, ci şi peste tot pămîntul şi peste toată marea
s-a deplasat Scitul, transportat pe săgeată. Căci săgeata lui Apollo este elocvenţa".
Sofistul Himerius (c. 31 0-390) este puţin stud1at (Photius ii rezumase Diverse exerciţii oratorice;
asfel s-au salvat o parte din scrierile sale, editate de Colonna, Himerii declamationes et orationes cum
deperditorum fragmentis, Roma, 1 951 ). Cele două texte reflectă bine elementul retoric şi clişeele uzitate.
Astfel, primul făcea parte din Exordiul unui discurs de plecare, Proo . . . mion propempthr. . . ou
I N gou ( In Flaviani discessum, Oratio XII, Colonna, păstrat doar in Photius); aici ne intilnim cu toposul lstrului
îngheţat, un fluviu .. barbar"; exemple similare intilnim in intreaga literatură greacă (vezi de exemplu [Ps.
]Aristotel, De mirabil. 1 68), şi mereu in legătură cu ba rbarii de pe malurile lui, la Libanius 59.89 (celebrul
retor, tot în sec. IV). Claudianus, Bel/. Get. 1 50; exemplele sunt însă extrem de numeroase.
Al doilea exemplu provine Discursul pronunţat despre cineva venit din Cappadocia. 'EJC tou E"c;
tov h Ka7t7taOoKiac; PllaEvtoc; ( In civem Cappadocum auditorum, Oratio XVIII Colonna, păstrat de
asemenea doa r în Photius). .. Scitul" este evident hiperboreanul Aba ris, preot a l lui Apollo, care incojurase
lumea pe o săgeată (H erodot 4.36). Aba ris vine de l a miazănoapte c u o săgeată care, după Licurg (secolul
IV i. H r.), este chiar a rma lui Apollo (F 84-85 Blass), in timp ce, pentru Heraclid din Pont, este proprietea
personală a zeului (F 51 Wehrli)36.

XII. AGATHARCHIDES
cod. 270, 454 b (F 64 M uller): ..Ott, q>ll<Ji, tilc; oA.11c; o JCoUilEVllc; tv tEttapcrt JCu JCA.tl;o llEVllc;
llEPE<JtV, avatoA.ilc; A.f.yw, OU<JE(i)c;, ăpJCtOlJ JCai llEO"llll�Piac;. ta llEV 1tpoc; EO"tEpav ti;Eipyacrtat
AUJCOc; tE Kai Ttllaîor,. ta ot 1tp0c; avatoA.iac; EJCataîor, tE JCai BacrtA.ic;. ta ot 1tp0c; tac; ăpJCtouc;
� toq>avtoc; JCai �T(Jli]tptoc;, ta ot 1tp6c; llEO"T)Il�Piav, q>apttiCOV, to aA.T)9tc;. �llEÎc;.
(Henry, voi. VII, pp. 1 72.30-1 73.36)
.. Spune că întreaga lume se împarte in patru zone: răsăritul. a pusul, nordul şi sudul; cele despre
Occident a u fost tratate d e Lykos şi d e Timaios, cele despre răsărit de H ecateu şi Basilis, cele despre nord
de Diophantos şi Demetrios, c ele despre sud, penibil intr-adevăr, doar de noi".
Agatharchides (databil în sec. 1 1 î. Hr.) a mai scris o Istorie a Asiei şi alta a Europei. Lucrarea
Despre Marea Roşie (1tEpi tilc; tpu9pâc; 9aA.acrcrEc;) e pierdută; se mai păstrează fragmente din ea, in
atara lui Photius, la Diodor (cartea I I I ) şi alţi scriitori. Ne interesează a utorii a mintiţi de el ca ocupind u-se
de nord: Diophantos ( FGrHist 805 T 1) c are a scris Ponticele, şi mai ales Demetrios din Callatis (FGrHist85
T 3), c a re a scris pe la 200 î. Hr. 20 de cărţi despre Asia şi Europa, în versuri, una din c ele mai bune
reprezentări ale geog rafiei şi etnogratiei ţinuturilor pontice37•
"

'

XIII. H E LLADIUS
cod. 279, 532 b: iOn o i JCWiltKoi touc; o Kf.tac; t o 1-1tv 1tA.twv a1t6 tou ytvouc; tJCaA.ouv, oiov
rupov, Kapiwva, Miliav, rEtav JCai ta 0!-lOta, EICclAOlJV ot JCai ti; E 1tt9EtWV, iJc; cl1t0 tOU XPWilator,,
llEV nuppiav JCai .::.avaiav, a1t6 tOU tpOVOlJ ot napllEV(I)Ya JCai O tcrtOV JCai ApOilWVa .
(Henry, voi. VIII, p. 1 79, Il. 36-40)
..Autorii d e comedii numeau in general sclavii după neam, ca Syros, Karion, Midas, Getas şi altele
de a ceeaşi natură, ii numeau şi prin e pitete, ca de exemplu după culoare a părului, Roşcatul (Pyrrhias) şi
Blondul (Xanthias) sau după caracter Constantul ( Parmenon), Credinciosul ( Pistos) şi Alergătorul
I Oromon)".
Helladius, fiul lui Besantinous, era un egiptean din Antinoupolis, trăind pe la inceputul sec. IV d.
"
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H r. (după cum spune el însuşi in 532 b, fiind născut in timpul lui Licinius şi Maximinus). Numele său e atestat
in arhivele din Antinoupolis şi Hermoupolis38• Opera sa, Chrestomathiae, in 4 cărţi ( Crhstomaqeiin al b/ g/
d/1, se compunea din notiţe gramaticale, ortografice şi etimologice care-i reţin atenţia lui Photius. Printre
acestea, se află şi pasajul care ne interesează, cu privire la numele sclavilor in comedii. Despre numele
Getas avem însă si alte mărturii.
În prim �l rînd, in comediile lui Menandru, popular scriitor de comedii (se ştie că in papirii
descoperiţi in Egipt, el domină net in cadrul g enului), acest nume e unul tipic: apare in Heros 1 3, 1 9, 39 (bis),
F 1 0; Misumenos 32, F 4; Perinthia 3, 4, F 948?; F 837 este păstrat in Galen De natur. fac. 1 . 1 7 ( 1 1, 67 Kilhn),
iar F 794-795 în Strabon 7.3.4.
Alt fragment pare a fi consemnat în Pap. Ber. 9773 (=F 948):
rE)'ta tcat napllEVro(V
Joc; tcrn tcal. �apuc;

Aici apare lîngă Parmenon, alt nume tipic de sclav39. Se află menţionat şi in Dyscolos, prima
piesă integrală a lui Menandru, descoperită in Egipt, în Papyrus Bodmer IV. şi publicată la sfîrşitul anilor
'5040; de asemenea, în aşa-zisa Comoedia florentina (numită astfel de Koerte, identificată ulterior drept
Scutui/Aspis, descoperită în Pap. Bodmer XXVn. Foarte important este studiul lui N. Lascu41, care respinge
teza, pînă atunci larg acceptată, după care numele de sclav Daos reprezintă ..dac", după cum Getas
înseamnă .. getu. Cele două nume figurează printre altele ca Thratta, Lydos, Phrygios, Syros, Kilix, Mysis,
sau specifice, ca Manes (lidian), Midas (frigi an). Tibios (paflagonian), Karion (carian). Or, Daos e un nume
foarte frecvent în Frigia. Surprinzător, deşi menţionează studiul lui Lascu, l. 1. Russu vorbeşte de numele de
sclav Daos/Davos ca atestind etnonimul de dac încă din sec. IV42. La Atena, Thratta (..femeie tracă") era
un nume standard de scenă pentru o sclavă, iar Getas era echivalentul masculin43•
O aluzie apare şi la Strabon (7.3.1 2), după care la Atena sclavii purtau adesea numele de Getas
şi Daos, napa 1:oîc; Anttcoîc; EJtEJt6A.acrE 1:a 1:rov o"tcnoov 6v611a rE'tat tcal. Mwt (in contextul discuţiei
sale despre denumirile de geţi şi daci). Textul său va avea ecouri in Herodian, Despre prozodia generală V.
1 .1 08.34 şi VI, 1 . 1 47.26 Lentz, Ştefan din Bizanţ, s.v. Dak . . . a, Chrestomathia e Strabone 7.15 ( GGM, I I , 568).
şi Eustathius ad Dion. 305. Getas din comediile lui Menandru este intilnit apoi in literatura latină, la Terenţiu
(in comediile Adelphi şi Phormio), ca şi ecourile sale la Properţiu (4.5.43-44) şi Ovidiu (Ars amat. 3.332).
În acelaşi timp cu Helladius, Eusebius din Cezareea ( PE 1 4.7.7) scrie şi el despre sclavii geţi şi
daci din comedii, oiot lit ou1:ot oi tcW�-tC!Jiittcol. rE'tat tcal. llatcol. (deja Da os era interpretat ca .. dac", ceea
ce a şi dus la confuziile moderne, care se bazează însă pe Strabon). El îl urmase de fapt în această
menţiune pe neopitagoreicul Numenius din Apameea, F 26 Des Places (sec. 11 d. Hr.).
Fragmentul din Helladius se înscrie şi el în seria mărturiilor despre prezenţa acestui nume etnic
in .. comedia nouă" ateniană (Nea), şi in toposul sclavului get (cf. şi Filostrat, Vit. Apoi/. 7.3. 1 )44•
�

***

Alte informaţii privesc doar tangenţial subiectul nostru, ca de exemplu Olimpiodor, scriitor de
secol V (la cod. 80 sunt rezumate Istoriile sale în 22 de cărţi, sursă pentru Sozomenos şi Zosimos), cu
relatări despre incursiunile goţilor, vandalilor şi hunilorîn Tracia; sau cod. 1 97, unde apar o serie de lucrări
ale lui Ioan Cassian ( Colationes, De institutis coenobitarum, Epistulae ad Castorem; evident, in traducerea
greacă), numit .. călugăr roman" ( 1 61 a: 'Pro�-tTJV A.ax6v1:oc; na1:pilia).
***

În final, majoritatea textelor prezentate mai sus, deşi nu au o valoare .. istorică" propriu-zisă, fiind
indeosebi clişee literare despre spaţiul nordic şi danubian, relevă in schimb imaginea acestor tinuturi si
.
populaţii in spaţiul literar grec. Trebuie însă reamintit felul particular în care ele au fost mentionate d e
Photius, şi variabilitatea cu care a rezumat sau doar amintit cele citite; cu siguranţă, in aceste o pere acum
pierdute, se aflau destule informaţii substanţiale despre spaţiul getic, despre care fragmentele păstrate nu
ne dau decâto palidă idee. Photius este de aceea un mediator important al acestor stiri antice' si· sursele
conservate graţie lui merită a fi puse in circulaţie.
·
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INFORMATIONS SUR L'ESPACE G E TIQUE DANS
LA BIBLIOTH E QUE DE PHOTIUS (Resume)
L'etude concerne plusieures informations regardant l'espace antique de la Roumanie, tirees de la
Bibliotheque du patriarche byzantin Photius ( IXe siecle), leur majeure partie inconnue en Roumanie (elles
sont absentes dans la collection Fontes Historiae Dacoromanae, 2 voi., Bucarest, 1 964-1 970). Elles
proviennent surtout de quelques oeuvres perdues, et sont preservees seulement grăce a l'entreprise louable
de Photius; j'ai utilise la considerable edition de Rene Henry, Photius. Bibliotheque, 8 tomes, Paris, Les
Belles Lettres, 1 959-1 977 (suivi en 1 991 par voi. IX, l'lndex de Jean Schamp).
Beaucoup d'entre eux ce sont premierement des cliches litteraires: l'lstre gele pendant l'hiver (le
sophiste Himerius, cod. 243, 370 b), l'ile d'Achille dans le Pont (ou Leuke, chez Conon, cod. 1 86, 1 33 b),
l'esclave de comedie avec le nom de Getas (Helladius, cod. 279, 532 b), la christianisation des Scythes
nomades (l'eveque Georges d'Aiexandrie, cod. 96, 80 b). TMophylacte identifiait les Getes aux Slaves, dans
le courant archa"isant et l'habitude d'user les noms anciens pour les nouvelles realites (cod. 65, 28 b et 3 1
a ) . L e patriarche presente aussi u n ouvrage chretien d u VIle siecle regardant d e s livres thraces (et d e s autres
nations barbares; mais aussi des livres grecs) annon�ant le christianisme (cod. 1 70, 1 1 7 a); il s'agit, bien
sur, d'un exemple de 'sagesse barbare'. G răce â Photius, on sait que le vingt-troisieme livre d 'Appien se
nommait Dakike, en traitant donc de la conquete de Dacie par Trajan ( cod. 57, 1 6 a). Mais peut-etre la plus
interessante information concerne le roman perdu d'Antoine Diogene, Les merveilles d'au-delâ de Thule; ici
apparait aussi Zamolxis, le dieu gete, comme ami d'Astraios, le frere adoptif de Pythagore. Mantinias et sa
soeur Dercyllis, les deux personnages d'un recit, pour echapper au mauvais sorcier egyptien Paapis, arrivent
en Thrace chez les Massagetes (sic!) et les Getes, et re�oivent un oracle sur leur destin ( cod. 1 66, 1 1 0 a),
ulterieurement accompli. Je n'ai traite pas les textes deja publies en Roumanie, comme Ctesias, Memnon et
Arrien.
Les informations concernant l'espace getique ne sont pas, donc, tres importantes (comme apport
historique); elles apparaissent par hazard dans les sommaires photiennes et trahissent surtout des
stereotypes litteraires. Mais ces topai sont fort interessants aussi, pour l'image antique de la contree
getique, et indiquent indirectement la valeur des sources perdues.

Note:
1. Primele două volume, Bucureşti, 1964-1970 (voi. 1, De la Hesiod la ltinerarul lui Antoninus, ed.
Vladimir lliescu, Virgil C. Popescu, Gheorghe Stefan; voi. 11, De la anul 300 pina la anul 1 000, ed. Haralambie
Mihaescu, Gheorghe Stefan, Radu Hîncu, Virgil C. Popescu). Ele vor fi abreviate ca FHD. Alte abrevieri
folosite:
FGrHist = Felix Jacoby, Die Fragmente der griechischer Historiker, Berlin-Leiden, 1923-1958.
FHG C. Miiller-Th. Miiller, Fragmenta Historicorum Graecorum, voi. I-V, Paris, 1841 - 1 873.
PG = Patrologia Graeca, ed. Migne, Paris.
RE = Paulys Reai-Enzyclopădie der classiches Altertumswissenschaft, hrsg. von G. Wissowa, W.
Kroll, M. Mittelhaus, K. Ziegler, Stuttgart, 1893-.
Ţin să aduc mulţumirile mele Medei Bârca (BCU Cluj), pentru facilitarea accesului şi consultării
unei mari părţi a materialului.
2. Rene Henry, Photius. Bibliotheque, 8 voi., Paris, Les Belles Lettres, 1959-1977, urmată în 1 991 de
volumul IX (Index. de Jean Schamp).
3. Preluate din R. Henry, voi. 1, lntroduction, pp. IX-XLVII. Pentru intreaga problematică, vezi mai
nou Warren T. Treadgold, The Nature of the Bibliotheca of Photius, Washington, 1980 (Dumbarton Oaks
Studies, XVI I I ).
4. S. A. Naber, Leiden, 2 voll., 1864-1865. Aici, s. v. Zllmoxij, apare aceeaşi informaţie ca în Suidas
despre zeul get (referiri la Herodot, Mnaseas din Patara F 23 Miiller şi Hellanikos din Lesbos FGrHist 4 F 73),
dar cu un secol înaintea acelei enciclopedii; pasajul nu e publicat în FH D. După descoperirea de către L.
Politis, în 1959, într-o mînăstire din Macedonia (Zavorda), a unui exemplar complet al Lexiconului, o nouă
=
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ed�ie este pregătită de Chr. Theodoridis; pînă acum au apărut doar voi. 1, Photii Patriarchae Lexicon,
Berlin-New York, 1 983, literele A-D, şi voi. 11 ( 1 998). Photius nu e străin nici de confecţionarea lui
Etymologicum Genuinum, încă inedit; există din acesta doar o colaţiune cu Etymologicum Magnum (din
prima jumătate a secolului XII, şi care se inspiră din el) a lui E. Miller, in Melanges de litterature grecque,
Paris, 1 867, unde, la p. 1 37, apare aceeaşi menţiune, s. v. ZaJ.loÂ.�t<;.
5. El apare in secolul XVI, in două manuscrise ale epocii; în textul edi�ei Henry, titlul e formula
extrasă din scrisoarea-dedicaţie. Titlul dat denotă o bună idee despre natura sa: Jnventar şi enumerare a
cărţilor pe care le-am citit, despre care iubitul nostru frate Tarasios a cerut o analiză generalăN (cf. şi W.
Treadgold, op. cit., , p. 4).
6. in prefaţă şi postfaţă, Photius explică principiile importante ale compilaţiei sale de sumare. A
exclus intenţionat cărţile pe care Tarasios le-a citit şi cărţile care sunt de obicei incluse in curriculum-ul
artelor liberale şi ştiinţelor. De aceea, aproape prin definiţie, operele sumarizate de Photius nu ocupă
nivelul inalt al cărţilor demne de a fi citite in cercurile inalte bizantine spre mijlocul secolului IX. Metoda sa
pentru codd. 1 -233 a fost de a dicta sumarul unui secretar, cu cartea in faţa sa, lucrînd foarte repede (mai
puţin de trei săptămîni - cf. W. Treadgold, op. cit., p. 51 ).
7. W. Treadgold, op. cit., pp. 16-36. Pentru spinoasa problemă a genezei şi a datei Bibliotecii,
Henry îşi propunea să revină ulterior, .. s'il plait â DieuN (voi. VIII, p. 232).
8. Modalitatea tradiţională de a desemna capitolele, după ediţia princeps a lui Hoerschel ( 1 60 1 )
şi traducerea latină a iezuitului din Anvers, Schott ( 1 606).
9. Deşi Biblioteca cuprinde mai multe opere teologice decâtseculare (W. Treadgold, op. cit., pp.
7-8, 99), .. in Zentrum steht die Profanliteratur der Kaiserzeit", iar compoziţia se îmbogăţeşte in mod variat,
in funcţie de stil sau conţinut, sau dacă e vorba de referat sau excerpte (cf. Tomas Hăgg, Photios als
Vermittler antiker Literatur. Untersuchungen zur Technik des Referierens und Exzerpierens in der
Bibliothek, Upssala, 1 975, p. 1 95). Hăgg distinge intre referatele analitice şi aşa-numitul Kurzreferat.
Claritatea stilului e unul din canoanele recurente (W. Treadgold, op. cit., pp. 1 09- 1 1 0). Ca o concluzie,
această lucrare .. is a private and informal compilation of literary memoirs, summaries, and reading notes,
composed for the author's brother and for the author's own satisfaction, probably with the thought that it
might be circulated among a few friends or students, but not with the idea of having it copied and
distributed. Despite its relatively primitive form, however, the Bibliotheca is a proof of the vast progress
ma de by the ninth-century revival of learning in discovering, circul ating, and studying books of ali kinds"
(W. Treadgold, op. cit., pp. 1 1 4- 1 1 5).
1 0. in 2 volume, Berlin, 1 824-1 825; de asemenea, ediţia Migne din Patrologia Graeca, 1 0 1 - 1 04,
Paris, 1 860 (Biblioteca se află in voi. 103 şi inceputul voi. 1 04, şi e însoţită de traducerea latină a lui Schott).
1 1 . P. S. Năsturel, în FHD, 11, 1 970, p. 637. După toate probabilităţile, acest text nici nu trebuia
inclus, devreme ce, după Kyriakos Tsantsanoglou, To Â.E�uco tou <llrotiou, Tesalonic, 1 967, p. 26 (tot de
aici e extrasă menţiunea, la p. 89), ar fi vorba de o localitate din valea Tem pe din Tesalia (ceea ce e mult
mai plauzibil), şi nu de Licostomo de la Dunăre. Un fragment din Bibliotecă este dat în FHD, 1 1, pp. 506-507
(de către V. Popescu), din Theophanes din Bizanţ (cod. 64, 26 a) despre turcii num�i odinioară massageţi,
şi avarii din Pannonia.
12. Ediţie Teubner: L. Mendelssohn, Leipzig, 1 879-1881 , 2 voi., revăzută de Viereck, 1 905; voi. 1 . P.
Viereck, A. G. Roos, 1939 ( 1 9622 ). Vezi pe larg despre Appian E. Schwartz, s.v. Appianos (2), RE, li, 1 896, coli.
21 6-237.

13. in importantul său studiu .. Getica lui Statilius Crito", StCI, 1 4, 1 972, pp. 1 1 8-128, unde publică
noi fragmente despre războaiele dacice (unele atribuibile, foarte probabil, lui Criton), 1. 1 . Russu
menţionează şi cartea a XXIII-a a lui Appian. Discutînd atribuirea fragmentelor adespota unde sunt
menţionaţi geţi, Russu arata că Appian folosea, pentru a desemna pe dacii din Carpaţi, termenul de .. daci"
(lllyr. 22 şi F 18 din Zona ras 1 1 .21 ), cf. şi Proom. 4: . Geţii de peste lstru, pe care [scriitorii) ii numesc daci".
În ediţia Teubner a lui Appian (Appiani Historia Romana, Leipzig, 1 939, voi. 1, p. V n. 4), P. Viereck si A. G.
Roos mentioneaza despre a XXIII-a carte, Dakike, următoarele: ..Appianus historiae Daciae in historiae
suae Romanae ea parte, quae hodie superest, mentionem omnino non fecit, faciunt soli Photius et
Schweighauseri Anonymus priorN. Russu regretă pierderea in întregime a acesteia (p. 1 1 2), fiind urmat de
.
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H. Crişan, Spiritualitatea geto-dacilor, Bucureşti, 1 986, pp. 33-34: .Cartea a Xlii-a (sic!), in intregime
pierdută, se referea la luptele cu d acii·.
14. Vezi informaţile lui despre slavi şi P. Balcanică editate in FHD, 1 1, pp. 530-551. Este d e
menţionat faptul că primul pasaj din Theophylactus (3.4) lipseşte de aici, cu toate că s e referă l a geţi (deşi
printr-o confuzie); cât despre al doilea (7.2), el este prezent doar in versiunea greacă, lipsind in traducerea
lui V. Popescu: .Pentru că barbarii nu puteau să evite intil nirea cu romanii etc."(FHD, 11, pp. 542-543).
1 5. 1. 1. Russu, Elementele traco-getice in imperiul Roman şi in Byzantium (veacurile III-VII),
Bucureşti, 1976, p. 79. Aici este a mintită, intre celelalte enumerate mai sus, şi mărturia lui Candidus, Leon
fiind inserat intre personajele importante şi împăraţii de origine tracică afirmaţi in Bizanţ.
1 6. Cf. A. Henry, voi. 11, p. 49, n. 1, şi p. 208.
1 7. Textul se află in FHD, 1 1, p 237. Asemănarea implică deci folosirea versiunii pierdute a lui
Theodoret, sau a unei surse comune. Cit despre scrisorile sfintului, Eugen Lozovan se întreabă dacă acesta
a predicat intr-adevăr printre ,.goţii nomazi", cf. Epistulae XIV, PG, 52, col. 618 (in .Dacia Sacra ·. History of
Religions, 7, 1968, p. 241 ; ed. rom., Dacia Sacra, Bucureşti, 1999, pp. 34-35); Lozovan se inscrie pe linia l ui
Pârvan. E clar ca in textul lui Georgios sub .. sciti" se ascund gotii.
1 8. O. M. Pippidi, ..în jurul izvoarelor literare ale creştinismului daca-roman", în Contribuţii la
istoria veche a României, Bucureşti, 1 9672, pp. 481 -496.
1 9. in Photius apar referiri la Acte apocrife ale lui Andrei: cod. 179, 1 25 a - Agapius, discipol al lui
Mani, se sprijină mai ales pe actele lui Andrei; la cod. 1 1 4 (90 b) este recenzată o carte numită Peregrinările
Apostolilor, cu actele lui Petru. Ioan, Andrei, Toma şi Pavel (atribuită lui Leucius Charinus).
20. Deşi Pippidi făcuse menţiune despre el in prima ed�ie din Contribuţii (1 958), nu apare în voi. l i
din FHD, unde-i era locul. Abia în . urma unei note pertinente din StCI, 1 5, 1974, .. Note d e lectură (47)", pp.
251 -253, unde arată că .o privire oricât de superficială relevă texte fără nici o legătură cu istoria
pământului românesc" incluse in FHD, şi lipsa altora, ca de exemplu Macarios, acest text va fi inclus în voi.
IV din FHD (1982), pp. 2-3. Din păcate, FHD a omis destule texte, astfel că şi prezentul a rticol se constituie
In a ddenda; omisiunea operelor lui Photius este impardonabilă.
21 . Cum arată Pippidi, pentru scriitorii din secolul IV, .sciţii" sunt goţii sălăşluiţi in acel moment
In Dacia, cf. Philostorgius 2.5 - .la sciţii de la lstru, in vechime geţi, acum numiţi goţi" (cf. şi 1 1 .8). Macarios
se va fi referit şi el mai degrabă la cuceritorii goţi.
22. Arrian, elev al lui Epictet, a trăit in secolul 11 d. Hr. Photius mai rezumă din el Istoria lui
Alexandru (cod. 91 ) şi Istoria Bythiniei (cod. 93). Recent, aşa-zisa Alanica (sau Ordinea de luptă impotriva
alanilor) a fost tradusă (in română şi germană), in studiul lui Dan şi Ligia Ruscu, .EKTAXIS KATA ALANON
a lui Arrian şi strategia defensivă a imperiului roman în epoca hadrianică", EphNap, 6, 1996, pp. 205-258.
23. Vezi Klaus Reyhl, Antonios Diogenes. Untersuchungen zu den Roman-Fragmenten den
..Wunder Jenseits van Thule" und zu den .Wahren Geschichten" des Lukian, Diss., Tubingen, 1969.
24. O editie (cu traducere italiană) a lui Massimo Fusillo, Le incredibile avventure al di la di Tule,
Palermo, 1990 (fr� gmentul de mai sus la pp. 58-59); sumarul photian mai apare in ed. B. P. Reardon,
Collected Ancient Greek Novels, Berkeley, 1 989 (tradus de Gerald N. Sandy, ..Antonius Diogenes. The
Wonders Beyond Thule", v. pp. 779-780); edd. Susan A. Stephens, John J. Winkler, Ancient Greek Novels.
The Fragments, lntroduction, Text, Translation, and Commentary, Princeton, New Jersey, 1995, p. 1 25
(pentru Zalmoxis). Ultimele două decenii au marcat o adevărată vogă pentru romanul grec antic, mai ales
In SUA.
25. Tot graţie unui rezumat photian mai cunoaştem un alt roman de sec. 11, Babykoniaka de
lamblichos (cod. 94).
26. Pentru problemele legate de oracol, dar şi de apar�ia lui Zalmoxis (care trebuie a propiată de
informatiile din Porfiriu), vezi Erwin Rohde, Der griechische Roman und seine Vorlăufer, Leipzig, 1 9002, pp.
304-305; 285-287. Cf. şi W. Schmid, s.v. Antonius (40) Diogenes, RE, 1 , 1 894, coli. 2615-2616. Vezi mai recent
Gărtner, s.v. Antonios (3, Diogenes), in Der neue Pauly, 1, Stuttgart-Weimar, 1 996, coli. 806-807.
27. in România, prezenţa sa in textul lui Photius e menţionată, după ştiinţa mea, doar in trei lucrări,
in ultimele două doar pentru forma numelui (Zamolxis): G r. Tocilescu, Dacia inainte de romani, Bucureşti,
1 880, pp. 688-689 şi n. 302, 1. 1. Russu, .. Religia Geto-Dacilor. Zei, credinţe, practici religioase", AISC-Ciuj, 5,
1.
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1 944-1948, p. 86, şi N. Gostar, .Zalmoxis-Zamolxis, zeul suprem al dacilor. Discuţii şi controverse",
Cercetări istorice, 1 2-13, 1 981-1982, p. 292. Dacă Russu si Gostar citau ediţia Migne I PG. 1 03, col. 469),
Tocilescu o cita pe cea a lui Schott (p. 360, însă indirect. din W. Bessell). O discuţie a rolului lui Zalmoxis
in K. Reyhl, op. cit., in secţiunile Die Astraios Aretalogie (pp. 90-94), şi Gtitter, Orakel, Jenseitsvisionen (pp.
102-1 1 6).
28. 1. 1. Russu, Limba traco-dacilor, Bucureşti, 1 9672, pp. 38-39, consemnase ca unice menţiuni de
scrieri trace doar o traditie documentară grecească despre formule de leacuri (pharmakon) scrise pe
tăbl�e trace: ouoE: tt !p(lp�aKov Bpnaaau; EV aaviatv, tix<; • opcpEia Kat€ypaljiEV yfjpuc; (tăbliţele trace
unde era scris cuvintul lui Orfeu). Euripide, Alcesta 966-969. După notiţa scholiastului la Euripide (la fel şi
in schol. Euripide, Hecuba. 1 267), ..fizicianulu Heraclides susţinea că ar fi existat aceste tăbliţe intr-un
sanctuar din Rhodope, sau mai departe in Haemus. Cum arată pe bună dreptate Russu, ar fi vorba de
descăntece trace care se bucurau de un prestigiu deosebit in ochii grecilor, fiind îndoielnică însă existenţa
unor texte tracice.
29. Vezi Luc Brisson, ..Orphee et orphisme a l'epoque imperiale. Temoignages et interpretations
philosophiques de Plutarque a Jamblique", ANRW, 11.34.6, 1990, pp. 2867-2931 ; sunt tratate aici şi lucrările
atribuite lui; de asemenea (p. 2927), şi reacţiile faţă de el, iudaice şi creştine (care sunt ambivalente): a)
respingerea lui - la Athenagoras, romanele pseudo-clementine, Arnobius. Lactanţiu, Firmicus Maternus; b)
ceea ce ne interesează şi pe noi - Clement din Alexandria, Eusebiu din Cezareea, chiar autorul
..Theosophiei" (tubingensis), încearcă, criticind elementele doctrinei care-i şochează, să·l transforme pe
Orfeu intr-un monoteist cintind laude lui Iahve. Pentru Orfeu şi ..tracitatea" sa (şi care e mai mult
presupusă), vezi şi Fritz Graf, .. Orpheus: A Poet Among Men", in ed. Jan Bremmer. lnterpretations of G reek
Mythology, London & Sidney, 1 987, pp. 80-1 06.
30. Arnaldo Momigliano, Alien Wisdom. The Limits of Hellenization, Cambridge·London-New
York-Melbourne, 1 975, p. 3.
31. H. Waszink Some Observations on the Appreciation of the 'Philosophy of the Barbarians' in
Early Christian Literature", in M elanges Christine Mohrmann, Utrecht, 1 963, pp. 41 -56.
32. Pentru noţiunea de barbar, şi cu speciale referinţe şi la literatura creştină, vezi cuprinzătorul
articol Barbar de W. Speyer-1. Opelt din Jahrbuch tur Antike und Christentum, 10, 1 967, pp. 251 -190
(publicat ca Nachtrage zum Reallexikon fiir Antike und Christentum [RAC]). La p. 271 este menţionat cod.
170 pentru ..Weisheit der Barbaren", prin care autorul vroia să arate că învăţăturile inalte ale creştinilor
erau cunoscute dintotdeauna la greci şi barbari. Cod. 170 este menţionat şi de Z. Goceva, .. Die thrakische
Religion", Klio, 68, 1986: . [Photius] ervvănt ein Werk mit weisen Spriichenden Griecher, Perser, Thraker
usw."
33. Pentru dezbaterile pe această temă din apologetica creştină, vezi Arthur J. Droge, !-Jomer or
Moses? Early Christian lnterpretation of the History and Culture, Tiibingen, 1 989: apelul la vechime era un
a rgument efectiv (p. 199); in viziunea grecilor şi romanilor educaţi, credinţele creştinilor erau fie suspecte,
fie in existente; de aceea, a fost realizarea apologiştilor de a aduce creştinismul in continuarea elenismului
şi în revendicarea antichităţii (p. 200). Pentru dezbateri similare şi argumente ale .. antichităţii", vezi cartea
lui John N . Gager, Moses in Greco-Roman Paganism, Nashville-New York, 1 972.
34. R. Henry, voi. IV, p. 16, n. 1 . Hoefer (Konon, Text und Ouellenuntersuchung, Greifswald, 1 890,
pp. 31 -33) crede că cele două versiuni au o sursă comună imposibil de determinat, fără îndoială un manual
de mitologie pierdut.
35. Walter Burkert, Lore and Science in Ancient Pythagoreanism, Cambridge (Mass.), 1972, pp.
1 56-156, şi notele 180-181. Vezi şi Arrian, Periplus 21.1-23.4.
36. Vezi pe larg în Experienţe ale extazului, 1. P. Culianu, Bucureşti, 1 998, p. 32. lstrul apare ca un
fluviu ce desparte zona .. civilizatău de cele barbare, războinice şi friguroase din nord, in intrega literatură
antică. Pentru autor, vezi H. Schenkl, s.v. Himerios (1 ), RE, VIII, 1 913, coli. 1622-1635.
37. Fragmentele lui Agatharchides au fost publicate de C. M iiller, Geographi Graeci Minores,
Paris, Didot, 1 882. Aceeaşi carte a cincea mai este recenzată de Photius la cod. 213. Pentru cei doi autori
care s-au ocupat de nord, in special de bazinul pontic, vezi E. Schwartz, s.v. Demetrios (77) van Kallatis, RE,
IV, 1 901 , coli. 2806-2807; idem, s.v. Diophantos (14), RE, V, 1 905, col. 1051 .
• •
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38. R. Henry, voi VIII, p. 231 . Se află inregistrat in Jacoby cu nr. 635, T 1. Vezi şi A. Gudeman, s. v.
Helladios (2), RE, VIII, 1 913, coli. 98-102.
,
39. Cf. Alfredus Koerte, Menandri quae supersunt, l-11, Lipsia\e. Teubner, 1938- 1 953 (voi. 11, revăzut
de Andreas Thierfelder, 1 959, 1a index, s.v.; papirusul la p. 277). Despre prezenţa sa in Menandru, cf. şi 1. H.
Crişan, op. cit., p. 36.
40. Vezi Mihail M. Nasta, wDyscolos, mărturia tinereţii lui Menandru·, StCI, 8, 1 966, pp. 261 -275.
4 1 . N. Lascu, .Daos, Davos (Davus) - sclavi da ci?·. ActaMN, VII, 1 970, pp. 79-91. Vezi şi Vladimir
lliescu, wZur vermeintlichen Mannerbund der Wi:ilfe' bei den Dakern·, Bonner Jahrbiicher, 1 83, 1 983, pp.
167-174.

p. 1 0.

42. 1. 1. Russu, Daco-geţii in Imperiul Roman (în afara provinciei Dacia Traiană), Bucureşti, 1 980,

43. P. Cartledge, The Greeks: A Portrait of Self and Others, Oxford-New York, 1 993, p. 1 39.
44. Pentru numele tipic de sclav rhTJC;, vezi Moses 1. Finley, The Black Sea and Danubian Region
in the Slave Trade in Antiquity·, Klio, 40, 1 962, pp. 51 -59 (numele de sclavi din comedii, inclusiv Getas, la pp.
53 şi urm.), şi V. 1. Velkov, în Vestnik Drevnej Istorii, 1 04, 1 967, pp. 70-80 (non vidit).
w
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Catalogul monedelor antice de argint intrate in
colecţia Muzeului Judeţean de Istorie Braşov in
anul 1986
de Dorina Negulici
Studiu introductiv
la fondul numismatic d e epocă veche, din a rgint (cele 962 piese publicate in anul 1 978 de
colectivul format din cercetătorii Maria Chiţescu, Mariana Marcu şi Gh. Poenaru Bordeal1 s-au adăugat in
anul 1 986 alte 207 piese din argint al căror loc de emitere se suprapune celor deja publicate. Este vorba de
şapte piese-tetradrahme din Tracia-Thasos şi lllyria-Dyrrhachium databile intre anii 1 48-60 a.Hr. şi 200
denari romani republicani din secolele 11-1 a.Hr.
Informaţiile primite la ad ucerea lor la muzeu a u fost destul de sumare, referindu-se la faptul că
monedele a u fost găsite in pădurea din zona Stejeriş in perimetrul cuprins intre Fabrica de cără midă şi
cimitirul Şprenghi, fără vas, resturi d e vas ceramic sau resturi textile, la o adâncime de 20-25 cm.
Deplasându-ne la locul indicat nu a m mai găsit alte piese şi nici un alt indiciu despre modul de îngropare
a lor, dar nu s-au efectuat cercetări sistematice in punctul respectiv.
Analiza tehnică şi ştiinţifică a lotului de piese ne-a dus cu gândul la posibilitatea de a avea in faţă
un adevărat tezaur. Sigur că este greu de admis a ceastă ipoteză in lipsa unor date certe despre locul
descoperirii, dar există şi o serie d e argumente care pledează in favoarea e i şi pe care vom incerca să le
prezentăm in continuare.
Ca prim a rgument ar fi numărul relativ mare d e exemplare de argint - 207, repart�ia lor in timp şi
locul de emitere. Compoz�ional, a cest lot de piese îşi găseşte analogii atât in tezaurele din imediata
apropiere a Braşovului, cât şi in altele din alte zone ale ţării. Menţionăm doar câteva dintre tezaurele in
care se găsesc analogii. Cel mai apropiat ca loc de descoperire este tezaurul de la Prejmer2, urmat de cel
de la llieni3 si d e la Breaza, comuna lisa4• in centrul Transilvaniei tezaurul d e denari romani republicani de
la lcland, c muna Ernei5 conţine şi două tetradrahme thasiene, una c u litera M şi una c u monograma
piese ce se regăsesc şi in lotul nostru, ca şi o imitaţie al cărei p rototip este denarut emis de P. Crepusius
in anul 82 a.Hr. identică exemplarului fourree d e la noi. Apoi, in Oltenia, tezaurul d e la Breasta6 sau cel de
la lslaz7 iar in nordul Transilvaniei tezaurele d e la Stupi ni ( Bistriţa-Năsăudl8 şi Satu-Nou ( Oradeal9.
Alte argumente ar putea fi legate d e zona din care provin cele 207 exemplare.
Mai întâi, Braşovul a cunoscut locuiri continue in diferite puncte, din neolitic şi până la inceputul
feudalismului, datorită in principal rolului d e zonă d e contact intre spaţiul intra- şi extracarpatic şi
condiţiilor naturale propice.
Zona Bartolomeu, care inchide şi perimetrul d e unde presupunem că provin cele 207 exemplare
numismatice, este un teritoriu locuit din neolitic 10• Din această epocă provin mai multe fragmente ceramice
şi un vas fragmentar aparţinând culturii ceramicii lineare.
in şaua Dealului Şprenghi s-a găsit o urnă funerară in care s-a păstrat şi un cuţit din fier iar sub
urnă un vârf de săgeată din bronz1 1• D e altfel, specialiştii afirmă că ..locuirile din e poca bronzului d e pe
Dealul Şprenghi sunt argumente in conturarea culturilor bronzului începător, mediu şi final din zona
Braşovului-12. Descoperiri de a ceeaşi epocă sunt semnalate in literatura d e specialitate şi pentru punctul
Fabrica d e ţigle situat in perimetrul in d iscuţie13, iar urme hallstattiene provin d e pe Dealul Ş prenghi.
Perioada la lene este şi ea atestată arheologic pe Dealul Şprenghi14 prin ceramică lucrată cu
mâna şi la roată, gropi d e bucate şi morminte d e incineraţie.
Din cartierul Bartolomeu provin, de asemenea, urme de locuire daci că - fructiere, fragmente d e
pereţi d e chiup, o a l e borcan1 5, databile in faza clasică şi contemporane cu c e l e d e pe Dealul Şprenghi.
Descoperiri intâmplătoare şi cercetări sistematice s-au efectuat şi in alte puncte din perimetrul
oraşului dovedind o puternică locuire dacică. Complexul fortificat d acic de la Pietrele lui Solomon .este
firesc să fi avut funcţii diverse: justificat pare in primul rând rolul său de loc de refugiu al dacilor din cele
şase aşezări civile aflate la 2-6 km depărta re·16•

�
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În sprijinul posibilităţii de a exista un tezaur monetar pe teritoriul Braşovului stau şi
considerentele de ordin geografic şi economic. Braşovul şi zona adiacentă au fost străbătute de o
adevărată reţea de drumuri străvechi ce traversau munţii prin defilee şi trecători, făcând posibile legăturile
permanente între comunităţile omeneşti din spaţiul intra- şi extracarpatic, implicit cu lumea grec o-romană
şi în special cele de natură economică17• În perioada din care provin piesele din depozit, secolele 11-1 a.Hr.
s-au înregistrat cele mai importante etape de dezvoltare a lumii dacice sub toate aspectele. Statul dac
condus de Burebista aşa cum reiese din izvoarele scrise şi din cele arheologice a înregistrat însemnate
progrese în domeniul tuturor ramurilor economice şi în domeniul relaţiilor externe. Situaţia aceasta a fost
valabilă şi pentru zona Braşov. Numărul relativ mare de tezaure monetare descoperite aici ne
îndreptăţeşte să afirmăm că această zonă a preluat întreg comerţul de la sud şi est de Carpaţi 18• Unele
dintre acestea sunt compuse din monede greceşti - cel de la Codlea-Vulcan cu stateri de aur de la
Alexandru Macedon 1 9 datate în jurul anului 315 a.Hr., de la Sânpetru compus din 57 de tetradrahme
thasiene datate secolele 11-1 a.Hr.20, tezaurul de la Hărman care conţine o sută de tetradrahme thasiene din
acea şi perioadă21 sau cel de la Teliu22 care se pare că a fost mult mai mare de o sută de piese, dintre care,
majoritatea drahme emise la Dyrrhachium, databile în secolele 1 1 - 1 a.Hr. Alte tezaure sunt formate din
monede romane republicane şi imperiale. Din această ultimă categorie, în imediata apropiere a Braşovului
s-a descoperit tezaurul de la Prejmer23 compus din circa 200 monede romane republicane de argint datate
după Sydenham între secolul li a.Hr. şi anul 41 a.Hr.
De la Săcele provin alţi 40 de denari republicani şi imperiali din argint, iar de la Bran-Poartă
Zărneşti un tezaur de monede romane imperiale, datat ceva mai târziu. în secolele III-IV p.Hr.24.
Descoperirile monetare de pe raza oraşului Braşov sunt deja bine cunoscute din publicaţiile de
specialitate25 ca descoperiri izolate. Ca tezaur este publicat grupul de monede greceşti, în fapt şapte
imitaţii după tetradrahmele lui Filip al 1 1-lea, trei imitaţii după tetradrahme şi două după drahmele l ui
Alexandru cel Mare şi tetradrahme thasiene originale din care inainte de 1928 se recuperaseră 10
exemplare26. De fapt, informaţiile despre aceste piese nu concordă în întregime. unele susţin că ar preveni
din împrejurimile oraşului, iar faptul că nu se cunosc mai multe amănunte îl determină pe cercetătorul C.
Preda să considere că aici nu poate fi vorba de un tezaur27.
Descoperirile izolate sunt imitaţii de monede greceşti de la Filip al l i-lea, Alexandru cel Mare sau
Filip al I II-lea Arideul (din care şapte tetradrahme se află la cabinetul numismatic de la Viena28) şi monede
ale oraşului Dyrrhachium29.
Monede romane republicane nu sunt cunoscute ca provenind de pe raza oraşului Braşov. Se ştie
doar că de la Braşov provin doi a urei de la împăraţii Otho, anul 69 p.Hr. şi Titus 70-79 p.Hr.293. În schimb este
pomenită ca provenind cu siguranţă de la Braşov o ştanţă monetară pe care erau gravate imagini identice
ale unor denari romani republicani şi numele lui Caius l ulius Caesar-3°.
După descoperirea ştanţelor de la Tilişca în 196131 s-a lămurit problema caracterului monetăriei
locale din Dacia, după încetarea emisiunilor de tip greco-macedonean, putându-se afirma cu certitudine
că după primele 2-3 decenii ale secolului 1 a.Hr. dacii au continuat să bată monedă schimbând modelul şi
caracterul monetăriilor.
Descoperirile izolate de monede imitaţii după tetradrahme de la Filip al 11-lea de tipul Larissa
Apollo, Adânc ata, Vârteju-Bucureşti, Cladova-Saschiz, Aninoasa-Dobreşti-Tonciu, imitaţii de tip Alexandru
cel Mare-Filip al I I I-lea Arid eul ca şi denarul din lotul nostru, imitaţie după cel emis de P. Crepusius în anul
82 a.Hr., piesă fourree, alături de ştanţa amintită ar putea fi argumente pentru existenţa unui atelier
monetar dacic în zona Braşovului. S-ar putea ca în viitor, cercetări sistematice să confirme această
ipoteză.
Dacă existenţa unei monetării locale în zonă rămâne o problemă deschisă, decoperirile monetare
amintite probează cu siguranţă existenţa unor legături economice importante între zona sud-estului
Transilvaniei şi lumea greco-romană. Circula�a monedelor amintite indică existenţa unor relaţii de schimb
intense şi reg ulate între comunităţile dacice şi lumea tracă, greco-macedoneană şi romană, pentru că
zona Braşovului a fost una prielnică, bogată în produse agricole, vite, lemn. Iar aşezările de aici controlau
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drumurile de acces spre şi dinspre spaţiul extracarpatic32.
În cond�iile intenselor schimburi comerciale, nevoia de monedă a fost deosebit d e mare, lucru
valabil pentru toate aşezările importante de pe teritoriul vechii Dacii, ceea ce explică pătrunderea la nordul
Dunării a unor cantităţi mari de monede greceşti, macedonene sau romane. Şi această constatare ca şi
celelalte argumente prezentate ne-ar putea îndreptăţi să credem că lotul celor 207 monede este în fapt un
tezaur a cărui provenienţă ar putea fi zona pomenită din Bartolomeu-Braşov.
Depozitul cuprinde 207 monede de argint, din care, aşa cum am arătat ·deja, şase exemplare sunt
tetradrahme provenind din Tracia-Thasos şi un exemplar din lllyria-Dyrrhachium datate între anii 148-60
a.Hr după cronologia stabilită de G. Le Rider şi Sylloge Nummorum G raecorum precum şi după A. Maier
şi H. Ceka33. Greutatea thasienelor este în medie de 1 6,558 g iar a monedei Dyrrhachium de 3,300 g
înscriindu-se în jurul valorilor originalelor. Gradul de uzură este ceva mai mare la tetradrahma nr. 1, pl. 1,
nr. 1234, dar imaginile sunt uşor lizibile atât pe avers cât şi pe revers. Celelalte exemplare au un grad de
uzură foarte redus.
Restul de 200 piese sunt denari romani republicani, a că ror datare am făcut-o după cronologia
stabilită de H.A. Grueber, A. Sydenham şi M.H. Crawford. Înscrierea pieselor în catalog s-a realizat după
cronologia Crawford. Conform acestui catalog, cea mai veche piesă este un denar fără nume de magistrat,
emis la Roma între anii 206- 195 a.Hr. iar ultima monedă este denarul emis de L. Farsuleius Mensor. tot la
Roma, în anul 75 a.Hr. Probabil că în acest an depozitul a fost îngropat, lucru obişnuit pentru Dacia şi
Moesia, care indică şi moneda de circulaţie universală care era întrebuinţată în această zonă.
Cronologic, monedele se eşalonează astfel: de la sfârşitul secolului III a.Hr. - începutul secolului
11 a.Hr., anii 206-1 95, două exemplare. Î n perioada cuprinsă între anii 178-170 a.Hr. se încadrează o singură
piesă, două piese se datează în anul 151 a.Hr. şi tot una singură este datată între anii 1 55-120 a.Hr. Un
număr mai mare de piese se înregistrează în perioada anilor 148 a.Hr. şi 108-107 a.Hr. Un alt vârf de
acumulare se înregistrează între anii 98-78 a.Hr. Ultimul an prezent în depozit este anul 75 a.Hr., reprezentat
de două piese. Este remarcabil faptul că monedele se află într-o stare foarte bună, cu un grad de uzură
extrem de redus.
Repartizarea lor pe ani este următoarea: --�A='n�
ii
----....;N":_.:.
r·..::
.:. e.:..:.
xe::.�
.:mpl..:a:...;
:re���
206-195
2 exemplare
1 exemplar
178- 1 70
151
2 exemplare
1 55-1 20
1 exemplar
148-140
9 exemplare
138-130
37 exemplare
24 exemplare
128-120
1 19-1 1 0
16 exemplare
1 09-1 00
31 exemplare
1 1 exemplare
99-90
89-80
55 exemplare
79-75
1 1 exemplare
.•

Din situaţia prezentată se constată o mare frecvenţă a monedelor din a doua jumătate a secolului
al 11-lea a.Hr. şi din intervalul 99 a.Hr.-80 a.Hr., ceea ce confirmă şi aici ca şi în cazul tezaurului de la
Prejmer34 părerea cercetătorului Bucur Mitrea conform căreia, cel mai mare număr de denari romani
republicani emişi în secolul al l i-lea a.Hr. se plasează în a doua jumătate a acestui secol, iar majoritatea
pieselor se datează în perioada 102-73 a.Hr.
Aceste constatări sunt importante, ele contribuind la plasarea perioadei de pătrundere a
denarilor republicani în Dacia către mijlocul secolului 11 a.Hr. când procesul se amplifică pentru ca după
anul 73 numărul monedelor romane să scadă simţitor. Situaţia aceasta se întâlneşte în întreaga Dacie35 şi
este pusă pe seama începerii activităţii de reproducere a denarilor romani republicani în ateliere monetare
locale.
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Monedele prezente in acest depozit au o greutate medie de 3,613 g. Cea mai mică greutate o
înregistrează denarul emis de L Antestius G ragulus in anul 136 a.Hr.l6, cu numai 3,1 00 g, iar cea mai mare
greutate este cea a denarului emis de A. Postumius A.F. Spurii Nepos Albinus in anul 81 a.Hr.37 (inventar
nr. 1 1441. Specificăm şi numerele de inventar pentru că de la aceiaşi magistraţi emitenţi mai există şi alte
exemplare dar cu greutăţi diferite. De exemplu piesa identică cu nr. 1 144, nr. 1 145 are 3,950 g38. O piesă
identică celor două de mai sus există şi in tezaurul de la Prejmer, doar greutatea diferă, fiind de 4,04 g39.
De altfel se remarcă in "depozitulu în discuţie 24 de piese identice celor prezente în tezaurul de la Prejmer.
Greutatea a cestor piese este cea a denarilor originali, iar provenienţa lor, după N.H. Crawford este
monetăria de la Roma.
O discuţie specială necesită exemplarul cu nr. de inventar 1 1 54, denar emis de C. Allius Bala40,
care. spre deosebire de piesele identificate de G rueber, Sydenham sau Crawford, prezintă pe avers litera
F iar pe avers probabil o tolbă. Aceste două reprezentări ii conferă calitatea de raritate.
O piesă deosebită, diferită de toate monedele emise de L. Calpurinus Piso LF. Frugi, după
identificarea Crawford, este d enarul cu nr. de inventar 1 13541 • Pe avers are marcă d e control o ancoră ?
în stânga capului, iar in dreapta acestuia ? Pe avers numele apare pe o singură linie sus L PisoFrugi, în
stânga lui probabil măciucă ( şi in dreapta Câteva consideraţii sunt necesare şi pentru piesa fourree după denarul emis de P. Crepusius. Ea
are un diametru de 1 7, 6 mm şi o greutate de 3,500 g. Miezul este din cupru şi a fost placat cu argint,
procedeu întâlnit pentru reproduceri locale de denari romani. Diametru! este sub cel normal al originalului,
dar numai cu 0.4 mm nu cu un mm cum susţine N.H. Crawford42.
.. Depozitul" prezentat in catalogul de faţă are o compoziţie similară cu a multor tezaure îngropate
in Dacia secolului 1 a.Hr., iar analiza lui confirmă concluziile privind circulaţia denarilor republicani la
nordul Dunării. Volumul său considerabil se poate alătura altor izvoare ce oferă date despre dezvoltarea
infloritoare a economiei dacice in perioada secolelor 11-1 a.Hr. şi credem că se poate inscrie in rândul
izvoarelor braşovene pentru perioada amintită.
Nu pot să inchei acest succint studiu introductiv fără să amintesc faptul că verificarea
determinărilor de piese şi în foarte multe cazuri clarificări şi chiar determinări le-am efectuat cu ajutorul
deosebit acordat de domnul Gh. Poenaru Bordea. cercetător la Institutul de Arheologie Bucureşti, căruia
ii aduc pe această cale mulţumirile mele.
Ilustraţia catalogului a fost realizată de inginer Paul Pavel căruia de asemenea îi mulţumesc
pentru contribuţia la realizarea acestui catalog.
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The Catalogue of the Antique Silver Coins
Eentered in the Collection of the History Museum
- Brasov - 1 986
By Do rina NEGULICI

INTRODUCTORY STUDY

To the numismatic content of the ancient silver epoch lthe 962 pieces published in 1973 by the
collective tormed by the researchers Maria Chitescu, Mariana Marcu and Gheorghe Poenaru Bordea 1 )
were added, in 1 986, 207 more silver pieces. Their emittence place is the same as those already published.
It is a baut seven pieces - tetradrachmas from Thrice - Thasos and l llyria - Dyrrahaehium dated between
the years 148 - 60 b. Ch. and 200 Romanian republican deniers from the 11 - 1 centuries aur era. The
informati an which we gat at their by bringing them in the museum were less, referring to the tact that the
coins were been discovered in the woods from the Stejeris region in the a ria between the Brick Plant and
the Sprenghi cemetery, without any recipients, parts of some ceramic recipients or textile parts, at a depth
of 20 - 25cm. Going to the indicated place we have also found another sign a baut the burying habits, but
there were not ma de any other regular researches at the given place.
The technical and scientifically analysis of the pieces made us think about the possibility of
heaving a real thesaurus. For sure, it is hard to admit this hypotheses, because some certain data about
the place which we have discovered are missing, but there do exist a lot of a rguments which plead for it
and we try to present these arguments in aur further study.
A first argument is the existence of a big number of silver pieces - 207 - their placement in time
and their emittence place. From the compositional point of view these pieces are in clase connection with
the thesaurus found very clase to Brasov, but also with those found in other parts of the country. We
mention only a tew of the thesaurus, which are in clase connection. The ne arest discovered place is the
thesaurus from Prejmer2, tollowed by that found in llieni3 and in Breaza - village Lisa4• In the heart of
Transylvania there was tound the thesaurus of Roman deniers republicans trom lcland - village Ernei5. It
also contains two Thasian tetradrahmes, one contains the letter .. M" and one with the monogram .. M",
pieces which we can tind also in aur collection, as a copy of which prototype is the denier emitted by P.
Crepusius in the year 82 a. Ch., similar with the piece tourree which we ha ve. Than in Oltenia, the thesaurus
trom Breasta6 or the one from lslaz7 and in the Northern parts of Transylvania the thesaurus freJm Stupini
IBistrita Nasaud)8 and Satu Nou j0radea)9.
Other a rguments could be in connection with the zone where were found the 207 pieces.
First, Brasov has known continuous places in different parts of the city, from the Neolithic period
to the beginning of the Feudalism, because, being mainly a contact between the inter - and the extra
Carpathians place and also because of the natural conditions.
The Bartolomeu a rea, which also includes the place where we suppose that the 207 pieces were
tound, is a living place since the Neolithic period10. From this epoch we have many fragments of ceramics
recipients and a part of a recipient which belongs to the culture of linear ceramic. On the top of the
Sprenghi Hill was found a funeral urn, where was kept an iron knife and the bottom of a bronze arrow11 .
The specialists say ..the ;:�laces from the bronze epoch o n the Sprenghi hill a re real arguments which shape
the beginnings of the middle and final bronze cultures in the a rea of Brasov" 1 2. Discoveries from the same
epoch can be found in the specialty literature for the Brick Plant, situated in the before mentioned a rea,
and some hallsattiene tracks which come from the Sprenghi Hill.
The La lene period is also archeologically proved, on the Sprenghi Hill14, by the presence of
manufactured and at wheel ma de ceramics, by food dugs and by incineration graves.
In the Bartolomeu quarter were also found some trucks which prove the Dacian existence in that
region. These trucks are: fruit dishes, parts of walls, pots which are like galsses15. They are dated from the
classical period similar to those found on the Sprenghi Hill.
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Discoveries ma de by chance, and regular researches were ma de in other parts of the city, too.
They prove that there existed a strong Dacian population. The complex from Pietrele lui Solomon,
strengthened by the Dacians, was said that .,it's normal to have had different functions: it was, at first, the
place where the Dacians retired themselves, from ali the six civilian parts, which were at a distance of 2 6 km."16.
There are also many geographical and ceramic proofs, which support the existence of a coin
thesaurus on the territory of Brasov. The city of Brasov and its surroundings had a lot of ancient ways
which passed the mountains by paths and straits, making possible the permanent connections with the
human communities enclosed between the extra-and inter Carpathian space, and also making possible the
connections with the Greek-Roman communities, especially for the tradeY The period from which the
samples in the storage exist, is between the centuries 11-1, this being the most important developing period
of development for the Dacian people, under its ali aspects. The Dacian State leaded by Burebista, as it is
shown in the written and archeological proofs, has registered much progress in each field of activity, like
trade, extern al relations, etc. This situation was also available for the region of Brasov. The great number
of thesaurus discovered here, gives us the right to say that this region has taken over the trade from the
Southern and Eastern parts ofthe Carpathians.18 Some of these thesaurus contain Greek coins, like the one
discovered at Codlea-Vulcan, which has gold pieces from Alexander Macedon 19 dated around the year
315. The one discovered in Sanpetru contains 57 Thasainian tetradrahms dated the centuries 11-120. The
thesaurus from Harman contains 100 Thesanian teradrahms dated from the same period21. Or the o ne from
Teliu, which contain more than 100 pieces, most of them being drahms ma de in Dyrrachium. They are dated
in the centuries 1 1 - 1. Other thesauruses contain Roman republican coins and Empire coins. From this last
category, next ta Brasov, was discovered the thesaurus from Prejmer23 which conta ins 200 silver Roman
republican coins dated ac cord ing ta Sydenham between the century 11 and the year 41 .
Other 40 Empire and Republican silver deniers carne from Să cele, and from Bran-Poarta-Zărneşti
comes a thesaurus of Roman republican coins, dated from a !ater period, the centuries II-IV24.
The monetary discoveries made in the region of Brasov are very well known as isolated
discoveries. They a ppeared in different historical studies25, which were published. As a thesaurus was
also published the group of seven Greek coins, in tact seven copies after Philip ll's tetradrahms, three
copies after teradrahms and two after Alexander the Great's drahms and original Thesanian tetradrahms,
which were found (just 10 pieces26) before 1928. In tact, the information a baut these pieces are not 100%
correct, some say that a part of these pieces carne from the regions clase ta Brasov, others disagree. But
the tact that there is not known sa much about these, makes the researcher C. Preda say that we can't talk
a baut a thesaurus in this region.27
The isolated discoveries a re copies of Greek coins coming from Philip 1 1, Alexander the Great or
Philip III, Arid eu (from which seven tetradrahms are at the Numismatic Laboratory in Vienna28) and some
coins of the Oyrrhachium city29.
Roman republican coins are not known as coming from the region of Brasov. It is only known that
from Brasov carne two gold pieces, which belonged ta the emperors Otho, year 69, and Titus, years 70-729.
But it is mentioned, for sure coming from Brasov, a monetary punching machine. On it were engraved
similar images of some Roman republican deniers and the name of Caius Julius Caesar3°.
After the punching machine was discovered in Tilistea, year 1 96131, the problem regarding the
chara cter of the local coins in Dacia was clarified. After the G reek-Macedonian emission was finished, we
may say for sure, that after the 2-3 de cades of the l.st century, the Dacians continued ta coin money, but
changing their form and chara cter.
The isolated discoveries of copied coins made after those from Philip 11, like tetradrahms, of
following types: Larissa-Apollo, Adancata, Varteju-Bucuresti, Cladora-Saschiz, Aninoasa-Dobresti, Tonciu,
copies of the type Alexander the Great - Philip III Aridu and also the denier which we ha ve, a copy of the
one made by P. Crepusius in the year 82, a fouree piece, together with the punching machine could be
some arguments which certify the existence of a Dacian monetary workshop in the region of Brasov. l n the
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future further researches may contirm this hypothesis.
It the existence of a local monetary in this region remains an open subject, than the monetary
discoveries which we have remembered certify, for sure, the existence of an economica! relationship
between the region in the South-Eastern part of Transylvania and the Roman-Greek people. The use of the
remembered coins shows the existence of intense exchanging relationships between the D acian
communities and the Tracian, Greek·Macedonian and Roman people, because the region of Brasov was
very proper for these relationships. It was a very reach region and it had also access ways to and from the
extra-Carpathian space.32
Under the conditions of intense trade exchanges, the coin necessity was very great. This being
also important for ali the communities settled o n the ancient Dacian territory. This explains the entering of
a large quantity of Greek, Ma cedonian and Roman coins through the northern part of the Danube. This
ascertains like the other arguments could make us think, that the 207 coins a re, in tact, a thesaurus, which
comes from the mentioned region of Bartolomeu-Brasov.
The storage conta ins 207 silver c oins, from which six are tetradrahms coming from Tracia-Thasos
and a piece coming from lllyria-Dyrrachium, dated between 148-60. According to the chronology settled
by G. Le Rider and Sylloge N ummoru m Graeeorum, and to that settled by A. Maier and H. Ceka33, the
thasians weight -1 6,558 gr, and the Dyrrachium coin weights 3,300g r. The wear degree is higher for the
tetradrahm nr. 1, pl. l, M.V. 1 234, but the images are very good on both sides. The other pieces have a small
wear degree.
The rest of 200 pieces a re Roman republican d en iers. Their date was established according to
the chronology ma de by H.A Gruebe r, A. Sydenham and M.H. Crawford. The insertion of the pieces in the
catalogue was ma de according to the Crawford's chro nology. According to this catalogue the oldest piece
is a denier without magister name, the emission place being Rom, and emission years 206-1 95. The last
coin is the denier ma de by L Farsuleius Mensor, also in Rome, in 75. Maybe that in the year 75 the storage
was buried, this being usual for Dacia and Moesia. This also indicates the universal exchanging coin,
which was used frequently i n this region.
From the chronological point of view, the c oins are registered a s follows:
From the end of the I I I centu ry - beginning of the 11 c entury, the years 200.. 1 95 two pieces.
I n the period between the years 175-170 we can tind just one coin.
I n the year 1 51 we can tind two pieces
Between the years 1 55-1 20 was also found just one coin.
A greater number of coins were found in the period between the years 148 and 108-107. A top of
gathered coins is to tind between the years 98-78. The last year being present in a storage is the yea r 75,
which is represented by two pieces. O utstanding is the tact that the coins are in a very good condition, with
a very reduced wear degree.
Their year distribution is the following:
YEARS
200.. 1 95
178-170
151
1 55-120
148-140
1 38-130
1 28-120
1 19-1 10
109-100
99-!1)

89-80
79-75

NR. OF SAMPLES
2 samples
1 sample
1 sample
1 sample
9 samples
37 samples
24 samples
16 samples
31 samples
1 1 samples
55 samples
1 1 samples
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From the above situation we can see that there are a lot of coins which date from the second haH
of the llnd century and also from the period between the years 99 - 80. This tact confirms that here, as in
case of the thesaurus from Prejmerl4 . the idea of the researcher Bucur Mitrea according to which, the
greatest number of Roman Republican deniers emitte d in the llnd century, are placed in the second haH of
this century, and most of the pieces date from the period between 1 02 - 73.
These facts are important, because they have taken part at the first mention of the Republican
deniers in Da eia at the middle of the second century, when the process was enlarged, so that after the year
73, the number of Roman deniers decreased very much. This situation is to meet in the whole Dacia35 and
it is based on the beginnings of remaking Roman Republican deniers in different local workshops.
The coins presented in this storage have a medium weight of 3,613 g. The smallest is the denier
emitted by L Antestius Gragulus in the year 13&JII . It weights 3,100 g, and the one which weights most is
the denier emitted by A. Postemius A.F. Spurii Nepos Albinus in the year 8137 (lnventory number 1 144). We
specify also the inventory numbers, because we have coins, emitted by the same magistrates, which have
different weights. For example, the piece identically with number 1 144, 1 1 45 weights 3,950 g38• Another
coin, identically to those two exists also in the thesaurus from Prejmer. lts weight is different It weights
4,04 g39• We can also tind, in the same storage, 24 pieces identically with those contained in the thesaurus
from Prejmer. The weight of these pieces is equal to those of the original deniers. and their origin,
according to N.H. Crawford, is the monetary of Rome.
A special discussion is necessary for the example of the inventory number 1 154, a denar emitted
by C. Alius Bala40 , which is apart from the other pieces not identified by Grueber. Sydenham or Crawford.
On one side they have the letter F and on the other side we can see a bag. These two signs offer these
coins the quality of very rare pieces.
A special coin, different from the coins emitte d by L Calpurinus Piso LF. Piso Frugi, according to
Crawford's identification, is the denar, which has the inventory number 1 13541 On one side of the coin is
a control sign which has the form of an archer and on the other side :. On the other side the name appears
in a single line which has the form of L Piso Frugi, on his left maybe a : and on the right.
Some considerations are necesary also for the fouree piece according to the denar emitte d by P.
Crepusius. It has a diameter of 17,6 mm and it weights of 3,500 g. The middle is of Cu and it was placated
with silver. This procedure was also met at the reproducing of local Roman deniers. The diameter is less
than the normal o ne, but only with 0,4 mm and not with 1 mm, so as N.H. Crawford mentions42.
The "storage" presented in the catalogue has a similar composition with those of many other
thesaurus found in Dacia in the lst century, and its analysis confirm the conclusions according to the
Republican denars's circulation at the North side of the Danube. lts important volume can be put together
with other proofs which give data according to the development of the Dacian economy during the
centuries 11 1. And we believe that it plays an important role for the proofs of Brasov, in the mentioned
period.
1 can not finish this short study, without remembering the tact that, it has been made a serious
controlling of the studies ac cord ing to the coins, and sometimes these control! ing was made with the great
help of Mr. Gh. Poenaru, researcher at the Archeological Institute of Bucharest; to whom 1 want to thank
very much.
The photos have been ·made by Ing. Paul Pavel. 1 also want to thank him for having brought his
contribution to this catalogue.
•

-
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1. M O N E O E GRECEŞTI
7. Dyrrhachium
A. TRt .:IA.Thasos
AR, g. 3,300 g, diam. 17,6 mm, inv. 1095
A�IKMlrOYJ-!MD.TAE , Jos cap de berbec
1. Thasos
AR. ! . g. 16,550 g, iiam. 32 mm. sigla M inv. 1 234
Maier, 147; Ceka, 444
SNG, Copenhaga, Thrace, 11, 1 039
pl. I II, nr. 7
Le Rider, p. 189, pl. IV, nr. 52, grupa a VIII-a, a. 14860 a.H r.
11. MONEDE ROMANE REPUBLICANE
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh, Poenaru Bordea, nr. 13, 8. Fără nume de magistrat
pl. 1, nr. 1
AR, g. 3,800 g, diam. 20 mm, inv. 1046.Grueber, 457,
Roma, a. 217-197.Sydenham, 263, Roma, a. 1672. Thasos
1 55.Crawford, 1 1 3/1, Roma, a. 206-195 a.Hr.M.
AR 1 g. 1 6,500 g, diam. 32/31,5 mm, sigla M , Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea, nr. 91,
inv. 1235.SNG, Copenhaga, Thrace, 11, 1 041-1044.Le pl. IV, nr. 8
Rider, p. 1 89, pl. IV, nr. 52, grupa a VIII-a, a. 148-60
9. Fără nume de magistrat
a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh, Poenaru Bordea, nr. 25, AR, g. 3,920 g, diam. 1 9,2 mm, inv. 1 201.Grueber, 457,
pl. 1, nr. 2
Roma, a. 217-197.Sydenham, 263, Roma, a. 1671 55.Crawford, 1 13/1 , Roma, a. 206-1 95 a.Hr.M.
Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea, nr. 91,
3. Thasos
AR, ! g. 16,500 g, diam. 29 mm, sigla Ff , inv. 1236 pl. IV, nr. 9
SNG, Copenhaga, Thrace, 11, 1 046-1 048
Le Rider, p. 1 89, pl. IV, nr. 52, grupa a VIII-a, a. 148- 1 0. Fără n ume de magistrat
AR, g. 3,900 g, diam. 19 mm, inv. 1 1 89
60 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh, Poenaru Bordea, nr. 1 2 Grueber, 583, Roma, a. 217-197 lsub cal cornul abundenţei)
Sydenham, 340, Roma, a. 1 67-155
pl. 1 , nr. 3
Crawford, 157/1, Roma, a. 1 79-1 70
pl. IV, nr. 10
4. Thasos
AR, ! , g. 1 6,550 g, diam. 30,2 mm, sigla M, inv. 1 237
1 1. Fără nume de magistrat (43)
SNG, Copenhaga, Thrace, ll, 1041-1044
Le Rider, p. 1 89, pl. IV, nr. 52, grupa a VIII-a, a. 148- AR, g. 3,600 g, diam. 1 8,8 mm, inv. 1203
Grueber, 570, Roma, a. 196-173
60 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh, Poenaru Bordea, nr. 18 Sydenham, 332, Roma, a. 1 55-120
pl. IV, nr. 1 1
pl. li, nr. 4
•

5. Thasos
AR,. f , g. 16,550 g, diam. 31,8 mm, sig la !'\ . inv. 1238
SNG, Copenhaga, Thrace, 11, 1039
Le Rider, p. 1 89, pl. IV, nr. 52, grupa a VIII-a, a. 148-

60 a.Hr.

M. Chiţescu, M. Marcu, Gh, Poenaru Bordea, nr. 14
li, nr. 5

pl.

6. Thasos
AR, 1 , g. 16,800 g, diam. 30,5 mm, sigla M. inv. 1239
SNG, Copenhaga, Thrace, 11, 1041-1044
Le Rider, p. 189, pl. IV, nr. 52, grupa a VIII-a, a. 14860 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh, Poenaru Bordea, nr. 25
pl. li, nr. 6
B. ILLYRIA

1 2. 1S u lla)
AR, g. 3,650 g, diam. 19,8 mm, inv. 1030
Grueber, 828, Roma, a. 172-151
Sydenham, 386, Roma, a. 151
Crawford, 20511, Roma, a. 151
Prejmer, tezaur
M. C hiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea, nr. 94
pl. V, nr. 12
13. 1Sulla)
AR, g. 3,400 g, diam. 17 mm, inv. 1035
Grueber, 828, Roma, a. 172-151
Sydenham, 386, Roma, a. 151
Crawford, 205/1, Roma, a. 151
Prejmer, tezaur
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea, nr. 94
pl. V, nr. 1 3
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14. Q. Marcius Libo
AR, g. 3,550 g, diam. 1 9,8 mm, inv. 1063
Grueber, 700, Roma, a. 1 72-151
Sydenham, 395, Roma, a. 145- 138
Crawford, 215/1, Roma, a. 148
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea, nr.
100
pl. V, nr. 14
15. M. Atilius Saranus44
AR, g. 3,650 g, diam. 1 8,4 mm, inv. 1209
G rueber, 684, Roma, Paris, A. 4856, a. 172-151
Sydenham, 398-399 c, a. 145-138
Crawford, 214, Roma, a. 1 48 a.Hr.
pl. VI, nr. 15
16. L. Sempronius Pitio45
AR, g. 3,450 g, diam. 1 8,5 mm, inv. 1043
Grueber, 711, Roma, 717, Roma, a. 1 72-1 51
Sydenham, 402-403 d, 145-138
Crawford, 216, Roma, a. 1 48 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bord ea, nr. 91
p l. VI, nr. 16
1 7. C. Terentius Lucanus46
AR, g. 3,750 g, diam. 1 8,7 mm, inv. 121 1
Grueber, 775 (?1, a. 1 72-151
Sydenham, 425-426 d , a. 135-134
Crawford, 217, Roma, a. 147 a.Hr.
pl. VI, nr. 17
1 8. L Cupiennius
AR, g. 3,430 g, diam. 18 mm, inv. 1217
Grueber, 850, Roma, a. 172-151
Sydenham, 404, Roma, a. 145-138
Crawford, 218, Roma, a. 147 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea, nr.
1 03
pl. VII, nr. 18
19. C. Antestius47
AR, g. 3,900 g, diam. 18,4 mm, inv. 1039
Grueber, 859, Roma, a. 172-1 51
Sydenham, 406-407 c, a. 137-134
Crawford, 21911c, Roma, a. 146 a.Hr.
pl. VII, nr.19
20. M. lunius (Silanus)46
AR, g. 3,900 g, diam. 19 mm, inv. 1048
Grueber, 867, Roma. a. 172-151

Sydenham, 408 sau 412, a. 137-134
Crawford, 220/1, Roma, a. 145
pl. VII, nr. 20
21. L. l ulius49
AR, g. 3,650 g, diam. 19,2 mm, inv. 1059
Grueber, 899, Roma, 1 50-125 (pe av marcă de
control XVO
Sydenham, 443, a. 135-1 26
Crawford, 224, Roma, a. 141 a.Hr.
pl. VII, nr. 21
22. C. Valerius C.F. Flaccusl
AR, g. 3,550 g, diam. 1 8,8 mm, inv. 1219
G rueber, 901, Roma, a. 1 50-1 25
Sydenham, 440-442, a. 133-1 26
Crawford, 228/1, Roma, a. 140 a.Hr.
pl. VIII, nr. 22
23. P. (Neliusl Paetus
AR, g. 3,750 g, diam. 22,3 mm, inv. 1 041
G rueber, 877, Roma, a. 1 50-1 25
Sydenham, 455, Italia, a. 133-126
Crawford, 233/1, Roma, a. 138 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea, nr.
1 08
pl. VIII, nr. 23
24. Cn. Gellius
AR, g. 3,820 g, diam. 18 mm, inv. 1 1 07
G rueber, 918, Roma, a. 150-125
Sydenham, 434, Roma, a. 135-126
Crawford, 232/1, Roma, a. 138
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea, nr.
107
pl. VIII, n r. 24

25. Ti. Veturius Barrus
AR, g. 3,670 g, diam. 1 8,7 mm, inv. 1204
Grueber, 550, Italia, a. 93-92
Sydenham, 527, Italia Centrală, a. 1 10-108
Crawford, 234/1, Roma, a. 137 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea, nr.
111

pl. IX, nr. 25

26. M. Baebius O.F. Tampilus
AR, g. 3,750 g, diam. 17,6 mm, inv. 1202
Grueber, 935, Roma, a. 150-125
Sydenham, 489, Roma, a. 125-120
Crawford, 236/1 a, Roma, a. 137 a.Hr.
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M. Ch�escu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea, nr. 1 14
pl. VIII, nr. 26
27. M. Baebius O.F. Tampilus
AR, g. 3,800 g, diam. 1 8,2 mm, inv. 1 213
G rueber, 935, Roma, a. 150-125
Sydenham, 489, Roma, a. 1 25-120
Crawford, 236/1 a, Roma, a. 137 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea, nr.
1 14
pl. IX. nr. 27

pl. X, nr. 32
33. L. Antestius Gragulus
AR, g. 3,800 g, diam. 1 8,8 mm, inv. 1 191
Grueber, 976, Roma, a. 124-103
Sydenham, 451, Roma, a. 135- 1 26
Crawford, 238/1, Roma, a. 136 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea, nr.
1 16-1 19
pl. X, nr. 33

28. M. Baebius O.F. Tampilus
AR, g. 3,800 g, diam. 1 7,5 mm, inv. 1 037
Grueber, 938, Roma, Amaseno hoard, 236/1 a
Sydenham, 489, Roma, a. 125-1 20
Crawford, 236/1 a, Roma, a. 137 a.Hr.
pl. IX, nr. 28

34. L. Antestius Gragulus
AR, g. 3,800 g, diam. 1 8,8 mm, inv. 1 1 92
G rueber, 976, Roma, a. 124-103
Sydenham, 451, Roma, a. 135- 1 26
Crawford, 238/1, Roma, a. 136 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea, nr.
1 16-1 1 9
pl. XI, nr. 34

29. Sex Pompeius (Fostlus)
AR, g. 3.750 g, diam. 1 9,5 mm, inv. 1 214
Grueber, 926, Roma, a. 150-125
Sydenham, 461-462a, ltalia, a. 133-1 26
Crawford, 235/1a (?). Roma, a. 1 37 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea, nr.
112
pl. IX, nr. 29

35. L Antestius Gragulus
AR, g. 3,800 g, diam. 1 7,7 mm, inv. 1 1 96
Grueber, 976, Roma, a. 1 24-103
Sydenham, 451, Roma, a. 135-1 26
Crawford, 238/1, Roma, a. 136 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea, nr.
1 1 6- 1 1 9
p l . XI, nr. 35

30. Sex Pompeius
AR, g. 3,750 g, diam. 1 8,3 mm, inv. 1 148
G rueber, 1 1, Sicilia, a. 42-38
Sydenham, 1345, a. 42-38
Crawford, 235/1 c, Roma, a. 137 a.Hr.
pl. X, nr. 30

36. L Antestius Gragulus
AR, g. 3,820 g, diam. 1 8,5 mm, inv. 1 1 97
Grueber, 976, Roma, a. 1 24-103
Sydenham, 451, Roma, a. 135- 1 26
Crawford, 238/1, Roma, a. 136 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea, nr.
1 1 6- 1 1 9
pl. XI, nr. 36

31. C.N. Lucretius Tria
AR, g. 3,800 g, diam. 17.4 mm, inv. 1 175
Grueber, 929, Roma, a. 1 50-125
Sydenham, 450, Roma, a. 1 36-126
Crawford, 237/1 a, Roma, a. 1 36 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea, nr.
1 15
pl. X, nr. 31
32. C.N. Lucretius Tria
AR, g. 3,820 g, diam. 1 7,6 mm, inv. 1 198
Grueber, 929, Roma, a. 150-125
Sydenham, 450, Roma, a. 133-126
Crawford, 237/1a, Roma, a. 136 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea, nr.
115

37. L. Antestius Gragulus
AR, g. 3,850 g, diam. 1 9,2 mm, inv. 1 033
G rueber, 976, Roma, a. 124-103
Sydenham, 451, Roma, a. 135-1 26
Crawford, 238/1, Roma, a. 136 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea, nr.
1 16-1 1 9
pl. XI, nr. 37
38. L Antestius Gragulus
AR, g. 3,700 g, diam. 19 mm, inv. 1 034
G rueber, 976, Roma, a. 1 24-103
Sydenham, 451, Roma, a. 135- 1 26
Crawford, 238/1, Roma, a. 136 a.Hr.
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M. Ch�escu. M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea,
nr. 116-1 19
pl. XII, nr. 38

39. L. Antestius Gragulus
AR, g. 3,650 g, diam. 1 8,5 mm, inv. 1042
Grueber, 976, Roma, a. 124-103
Sydenham, 451 , Roma, a. 135-126
Crawford, 238/1, Roma, a. 1 36 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 1 16-1 1 9
pl. XII, nr. 39
40. L Antestius Gragulus
AR, g. 3,100 g, diam. 1 8/16,5 mm, inv. 1 050
Grueber, 976, Roma, a. 124-103
Sydenham, 451, Roma, a. 1 35-126
Crawford, 238/1, Roma, a. 136 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 1 16-1 19
pl. XII, nr. 40
41 . L. Antestius Gragulus
AR, g. 3,800 g, diam. 1 9,7 mm, inv. 1 058
Grueber, 976, Roma, a. 124-103
Sydenham, 451 , Roma, a. 1 35-126
Crawford, 238/1, Roma, a. 136 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 1 16-1 19
pl. XII, nr. 41

42. L Antestius Gragulus
AR, g. 3,700 g, diam. 1 8,5 mm, inv. 1227
Grueber, 976, Roma, a. 124-103
Sydenham, 451, Roma, a. 1 35-126
Crawford, 238/1, Roma, a. 1 36 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marcu, G h. Poenaru Bordea, nr.
1 16-1 1 9
pl. XIII, nr. 42
43. C. Serveilius M.F.
AR, g. 3.730 g, diam. 20 mm, inv. 1230
Grueber, 540, Italia, a. 93-92
Sydenham, 525, Italia Centrală, a. 1 1 0-108
Crawford, 239/1, Roma, a. 1 36 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea, nr.
121
pl. XIII, nr. 43
44. C. Serveilius M.F.
AR, g. 3,770 g, dia m. 1 9,3 mm, inv. 1 178

Grueber, 540, Italia, a. 93-92
Sydenham, 525, Italia Centrală, a. 1 1 0-108
Crawford, 239/1, Roma, a. 1 36 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 121
pl. XIII, nr. 44

45. P. Calpurinus
AR, g. 3,720 g, diam. 1 9,2 mm, inv. 1212
Grueber, 968, Paris A 7049, a. 124-103
Sydenham, 468-469a, Italia, a. 133-1 26
Crawford, 247, Roma, a. 133 a.Hr.
Prejmer, tezaur
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 1 27, 128
pl. XIII, nr. 45
46. P. Calpurinus
AR, g. 3,750 g, diam. 1 9,6 mm, inv. 1 1 30
Grueber, 968, Roma, a. 124-103
Sydenham, 468-469a, Italia, a. 133-126
Crawford, 247/1, Roma, a. 133 a.Hr.
Prejmer, tezaur
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea, nr.
1 27, 128
pl. XIV, nr. 46
47. L. Minucius
AR, g. 3,650 g, diam. 20,1 mm, inv. 1060
Grueber, 963, Roma, a. 124-103
Sydenham, 470, Italia, a. 133-1 26
Crawford, 248/1, Roma, a. 133
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 1 29
pl. XIV, nr. 47
48. P. Maenius Antiaticus M.F.
AR, g. 3.740 g, diam. 1 7,8 mm, inv. 1207
Grueber, 988, Roma, a. 124-1 03
Sydenham, 492, Roma, a. 1 1 9- 1 1 0
Crawford, 249/1, Roma, a. 132 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 1 30
pl. XIV, nr. 48
49. M. Aburius M.F. G eminus
AR, g. 3,750 g, diam. 1 8.4 mm, inv. 1 029
Grueber, 995, Roma, a. 1 24-103
Sydenham, 487, Roma, a. 120
Crawford, 250/1, Roma, a. 132 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea,
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nr. 131, 132
pl. XIV, nr. 49
50. M. Aburius M.F. Geminus
AR, g. 3,750 g, diam. 17,5 mm, inv. 1044
Grueber, 995, Roma, a. 124-103
Sydenham, 487, Roma, a. 120
Crawtord, 250/1, Roma, a. 132 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 131, 132
pl. XV, nr. 50
51. M. Aburius M.F. Geminus
AR, g. 3,750 g, diam. 19,5 mm, inv. 1 049
Grueber, 995, Roma, a. 1 24-103
Sydenham, 487, Roma, a. 120
Crawtord, 25011, Roma, a. 132 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 131, 132
pl. XV, nr. 51
52. M. Aburius M.F. Geminus
AR, g. 3,800 g, diam. 1 8,7 mm, inv. 1057
Grueber, 995, Roma, a. 1 24-103
Sydenham, 487, Roma, a. 1 20
Crawford, 250/1, Roma, a. 132 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marcu. Gh. Poenaru Bordea
nr. 131, 132
pl. XV, nr. 52
53. M. Aburius M.F. Geminus
AR, g. 3,650 g, diam. 1 8,2 mm. inv. 1061
Grueber, 995. Roma, a. 1 24- 103
Sydenham. 487, Roma. a. 120
Crawford. 250/1, Roma. a. 132 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 131, 132
pl. XV. nr. 53
54. L Postumius Albinus50
AR. g. 3,850 g, diam. 1 8,8 mm, inv. 1062
Grueber, 1 1 29, a. 99-95
Sydenham. 472, a. 1 25- 120
Crawford, 252, Roma. a. 131 a.Hr.
pl. XVI, nr. 54
55. Q. (Caecilius) Metellus
AR, g. 3,800 g, diam. 18 mm. inv. 1 047
Grueber. 1053, Roma, a. 124-103
Sydenham, 509. Roma, a. 1 19-1 10
Crawford. 256/1, Roma. a. 130 a.Hr.

M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 133
pl. XVI, nr. 55
56. Q. (Caecilius) Metellus
AR, g. 3,800 g, diam. 1 7,7 mm, inv. 1 194
Grueber. 1053, Roma. a. 1 24-103
Sydenham. 509. Roma. a. 1 19-1 10
Crawford, 256/1, Roma, a. 130 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marcu. Gh. Poenaru Bordea
nr. 133
pl. XVI. nr. 56
57. Q.

(Caeciliusl Metellus
AR. g. 3,550 g, diam. 20,5 mm. inv. 1 1 63
Grueber, 1 053. Roma, a . 1 24-103
Sydenham. 509. Roma, a. 1 19-1 10
Crawtord, 25611. Roma, a. 130 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 133
pl. XVI. nr. 57
58. M. Vargunteius
AR, g. 3,770 g, diam. 17,8 mm, inv. 1 205
Grueber, 1068, Roma. a. 102
Sydenham. 507, Roma, a. 1 19-1 10
Crawford, 257/1. Roma, a. 130 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 134, 135
pl. XVII, nr. 58
59. M. Vargunteius
AR, g. 3,750 g, diam. 19,5 mm, inv. 1053
Grueber, 1068, Roma, a. 102
Sydenham, 507, Roma. a. 1 1 9-1 10
Crawford, 257/1, Roma. a. 130 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 1 34, 135
pl. XVII. nr. 59

60. T. Cloulius
AR, g. 3,730 g, diam. 17,8 mm. inv. 1 142
Grueber. 1079, Roma. a. 101
Sydenham. 516, Roma. a. 1 10
Crawford, 260/1, Roma, a. 128
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 136-138
pl. XVII. nr. 60
61 . Fără nume de magistrat51
AR. g. 3,440 g, diam. 17,7 mm, inv. 1218
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Grueber, 1 044, Roma, pe rv sub cai cap de elefant
Sydenham, 496-497 c
Crawford, 262, Roma, a. 128 (1 19-1 10; 124-1 03)
pl. XVII, nr. 61
62. T.O.
AR, g. 3,170 g, diam. 1 6.8 mm, inv. 1216
Grueber, 1038, Roma
Sydenham, 505-506 b
Crawford, 267/1, Roma, a. 126 a.Hr.
pl. XVIII, nr. 62
63. M. Porcius laeca
AR, g. 3,800 g, diam. 17 mm, inv. 1 193
Grueber, 1023, Roma, a. 124- 103
Sydenham, 513, a. 1 1 9- 1 1 0
Crawford, 270/1, Roma, a. 1 25 a.Hr.
M. Ch�escu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea
n r. 1 42, 143
pl. XVIII, nr. 63
64. M. Porcius laeca
AR, g. 3,800 g, diam. 1 8.3 mm, inv. 1 1 95
Grueber, 1 023, Roma, a. 124-103
Sydenham, 513, a. 1 1 9- 1 1 0
Crawford, 270/1 , Roma, a. 1 25 a.Hr.
M. Ch�escu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 142, 1 43
pl. XVIII, nr. 64

65. M. Porcius laeca
AR, g. 3,750 g, diam. 18 mm, inv. 1 03 1
Grueber, 1 023, Roma, a. 124-103
Sydenham, 513, Roma, a. 1 19-1 10
Crawford, 270/1 , Roma, a. 1 25 a.Hr.
M. Ch�escu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea
n r. 142, 1 43
pl. XVIII, nr. 65
66. O. Fabius labeo
AR, g. 3,750 g, diam. 19,3 mm, inv. 1055
Grueber. 494, Italia, a. 102-100
Sydenham, 532, Nordul Italiei sau Gallia Cisalpină,
a. 109
Crawford, 273/1, Roma, a. 1 24 a .Hr.

M. Ch�escu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 144-148
pl. XIX, nr. 66
67. O. Fabius labeo
AR. g. 3,850 g, diam. 17 m m, inv. 1 005

Grueber, 494, Italia, a. 102-100
Sydenham, 532, Nordul Italiei sau Gallia Cisalpinli,
a. 109
Crawford, 273/1, Roma, a. 124 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 144-148
pl. XIX, nr. 67
68. O. Fabius labeo
AR, g. 3,810 g, diam. 17,3 mm, inv. 1074
Grueber, 494, Italia, a. 102-100
Sydenham, 532, Nordul Italiei sau Gallia Cisalpină,
a. 109
Crawford, 273/1 , Roma, a. 124 a.Hr.
M. Ch�escu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 144-148
pl. XIX, n r. 68

69. O. Fabius labeo
AR, g. 3,750 g, diam. 17,8 mm, inv. 1075
Grueber, 494, Italia, a. 102-100
Sydenham, 532, Nordul Italiei sau Gallia Cisalpină,
a. 109
C rawford, 273/1, Roma, a. 1 24 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bord ea
nr. 144-148
pl. XIX, nr. 69
70. O. Fabius labeo
AR, g. 3,820 g, diam. 18 mm, inv. 1076
Grueber, 494, Italia, a. 102- 1 00
Sydenham, 532, Nordul Italiei sau Gallia Cisalpină,
a. 109
Crawford, 273/1, Roma, a. 1 24 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 144-148
pl. XX, nr. 70
7 1 . O. Fabius Labeo
AR, g. 3,800 g, diam. 18 mm, inv. 1 077
Grueber, 494, Italia, a. 102-100
Sydenham, 532, Nordul Italiei sau Gallia Cisalpină,
a. 109
Crawford, 273/1, Roma, a. 1 24 a.Hr.
M. Ch�escu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 144-148
pl. XX, nr. 71
72. M. Fannius C.F.
AR, g. 3,850 g, diam. 17 mm, inv. 1 1 17
Grueber, 468, Italia, a. 1 50-125
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Sydenham, 419, Roma, a. 137-134
Crawford, 275/1, Roma. a. 123 a.Hr.
M. Chiţescu, M. M a rcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 149
pl. XX. nr. 72
73. O. Minucius Rufus
AR. g. 3,800 g, diam. 19 mm, inv. 1 056
Grueber, 494, 1talia, a. 1 50- 1 25
Sydenham. 421, Roma, a. 1 37-134
Crawford, 277/1, Roma, a. 123 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 1 50
pl. XX, nr. 73
74. C. Porcius Cato
AR. g. 3,800 g, diam. 1 7.3 mm, inv. 1 190
Grueber, 461, Italia, 1 50-125
Sydenham, 417-418, 137-134
Crawford, 274/1, Roma, a. 1 23 a .Hr.
pl. XXI, nr. 74
75. C. Porcius Cato
AR, g. 3.750 g, diam. 18 mm, inv. 1 038
Grueber. 461 , 1talia, a. 1 50- 1 25
Sydenham, 417-418, a. 1 37-134
Crawford, 274/1, Roma, a. 123 a.Hr.
pl. XX, nr. 75
76. C. Porcius Cato
AR, g. 3,820 g, diam. 18 mm, inv. 1 208
Grueber, 461 , 1talia, a. 1 50- 1 25
Sydenham, 417-418, a. 137- 1 34
Crawford, 274/1, Roma, a. 1 23 a.Hr.
pl. XX. nr. 76
71. C. Porcius Cato52
AR, g. 3,850 g, diam. 1 7.7 mm, inv. 1040
Grueber, 461 , 1talia, 1 50-125
Sydenham, 417-418, 1 37-134
Crawford, 274/1, Roma, a. 1 23 a.Hr.
pl. XXI. n r. 77
78. C. Porcius Cato53
AR, g. 3,820 g, diam. 1 7,6 mm, inv. 1 21 0
Grueber, 461, 1talia, 1 50-125
Sydenham, 417-418, 137-1 34
Crawford, 274/1, Roma, a. 1 23 a.Hr.
pl. XXII, nr. 78

79. M. (Papiriusl Carbo
AR, g . 3,800 g, diam. 1 9.4 mm, inv. 1054
G rueber, 472, 1talia, a . 1 50- 1 25
Sydenham, 423, Roma, a. 137-134
Crawford, 279/1 , Roma, a. 122 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marc u. Gh. Poenaru Bordea
nr. 151, 1 52
(pe av. steluţa in stânga; pe rv. inscrip�a fără M şi Pl
pl. XXII, nr. 79
oO. Carbo
AR. g. 3.770 g, diam. 19 mm, inv. 1206
G rueber, 449
Sydenham. 4 1 5 sau 4 1 6a
Crawford, 279, Roma, a. 121 a.Hr.
pl. XXII, nr. 80

81 . M. Tullius54
AR, g. 3,770 g, diam. 20 mm. inv. 1 109
G rueber, 502, Italia, a. 1 02-100
Sydenham, 531, a. 109
Crawford, 280/1a, Roma, a. 1 20 a.Hr.
pl. XXII, nr. 81
82. M. Tullius
AR, g. 3,750 g, diam. 20 mm. inv. 1 1 1 0
G rueber, 502, Italia, a. 1 02-1 00.Sydenham, 531, a.
1 09.Crawford, 280/1a, Roma, a. 1 20 a.Hr.
pl. XXIII, nr. 82
83. M. Tullius
AR, g. 3,800 g, diam. 19 mm, inv. 1 229
G rueber, 502, Italia, a. 1 02-100.Sydenham, 531, a.
1 09.Crawford, 280/1a, Roma, a. 120 a.Hr.
pl. XXIII, nr. 83
84. M. Fourii LF. Phili
AR, g. 3,650 g, diam. 1 7.5 mm, inv. 1 101
G rueber, 555, Italia, a. 93-92
Sydenham, 529, Italia Centrală, a. 1 1 0-108
Crawford, 281/1, Roma, a. 1 19 a.Hr.
Prejmer. tezaur
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 1 54-163
pl. XXII I, nr. 84
85. M. Fourii LF. Phili55

AR, g. 3,800 g, diam. 1 9 mm, inv. 1 1 59
Grueber, 555, Italia, a. 93-92
Sydenham, 529, Italia Centrală, a. 1 10-108
Crawford, 281/1, Roma, a. 1 19 a.Hr.
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Prejmer, tezaur
M. Chiţescu, M. M a rcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 1 54-1 63
pl. XXIII, nr. 85
86. M. Fourii L.F. Phili56
AR, g. 3,800 g, diam. 1 8,3 mm, inv. 1036
Grueber, 555, Italia, a. 93-92
Sydenham, 529, Italia Centrală, a. 1 1 0- 1 08
Crawford, 281/1 , Roma, a. 1 1 9 a.Hr.
Prejmer, tezaur
M. Chiţescu, M. M a rcu, Gh. Poenaru Bord ea
nr. 1 54- 1 63
pl. XXIV, nr. 86
87. M. Fourii L.F. Phili57
AR, g. 3,850 g, diam. 1 9,6 mm, inv. 1 102
Grueber, 555, Italia, a. 93-92
Sydenham, 529, Italia Centrală, a. 1 1 0- 1 08
Crawford, 281/1 , Roma, a. 1 1 9 a.Hr.
Prejmer, tezaur
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 1 54- 1 63
pl. XXIV, nr. 87
88. M. Calidius; Q (Caecilius) Metellus; Cn. Foulvius
AR, g. 3,800 g, diam. 18 mm, inv. 1 1 74
Grueber, 474, Italia, a. 124-1 03
Sydenham, 539, Nordul Italiei sau Gallia Cisalpină,
a. 1 06
Crawford, 284/la, Roma, a. 1 1 7 sau 1 1 6
M . Chiţescu, M . M a rcu, Gh. Poenaru Bord ea
nr. 1 68,169
pl. XXIV, nr. 88
89. M. Calidius; Q (Caecilius) Metellus; Cn. Foulvius
AR, g. 3,800 g, diam. 1 7,7 mm, inv. 1 1 1 4
Grueber, 474, Italia, a. 1 24-103
Sydenham, 539, N ordul Italiei sau Gallia Cisalpină,
a. 1 06
Crawford, 284/1 a, Roma, a. 1 1 7 sau 1 1 6 a.Hr.
M. Chiţescu, M. M a rcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 1 68,169
pl. XXIV, nr. 89
90. M. Calidius; Q (Caecilius) Metellus; Cn. Foulvius
AR, g. 3,800 g, diam. 1 8,7 mm, inv. 1 155
Grueber, 474, Italia, a. 1 24-103
Sydenham, 539, N ordul Italiei sau Gallia Cisalpină,
a. 106
Crawford, 284/ 1 a , Roma, a. 1 17 sau 1 1 6 a.Hr.

61
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poena ru Bordea
nr. 1 68,169
pl. XXV, nr. 90
91. M. Calidius; Q (Ca ecilius) M etellus; Cri. Foulvius
AR, g. 3,800 g, diam. 18 mm, inv. 1 1 1 3
Grueber, 474, Italia, a. 1 24-1 03
Sydenham, 539, Nordul Italiei sau G allia Cisalpină,
a . 1 06
Crawford, 284/1a, Roma, a. 1 1 7 sau 1 1 6 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 1 68,169
pl. XXV, nr. 91
92. Q. Curtius; M ( l unius) Sila(nus)
AR, g. 3,900 g, diam. 19 mm, inv. 1 224
G rueber, 482, Italia, a. 1 24-103
Sydenham, 537, Nordul Italiei sau G a llia Cisalpină,
a. 108-107
Crawford, 285/2, Roma, a. 1 1 6-1 1 5 a.Hr.
Prejmer, tezaur
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 1 70-176
pl. XXV, nr. 92
93. M. Sergius Silus
AR, g. 3,800 g, diam. 1 7,8 mm, inv. 1 1 60
Grueber, 5 1 2, Italia, a. 99-94
Sydenham, 544, Italia, a. 1 09
Crawford, 286/1, Roma, a. 1 1 6 sau 1 1 5
M . Chiţescu, M . Marcu, G h. Poenaru Bordea
nr. 1 77
pl. XXV, nr. 93
94. M. Sergius Silus
AR, g. 3,800 g, diam. 1 7,8 mm, inv. 1 1 53
G rueber, 51 2, Italia, a. 99-94
Sydenham, 544, Italia, a. 1 09
Crawford, 286/1, Roma, a. 1 1 6 sau 1 1 5
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 1 77
pl. XXVI, nr. 94
95. Fără nume de magistrat
AR, g. 3,800 g, diam. 1 7,3 mm, inv. 1 1 28
Grueber, 562, Italia, a. 93-92
Sydenham, 530, Italia centrală, a. 1 10- 1 08
Crawford, 287/1. Roma, a. 1 1 5 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. T79
pl. XXVI, nr. 95
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96. M. Aemilius Lepidus
AR. g. 3,800 g, diam. 18 mm, inv. 1 141
Grueber, 590, Italia, a. 91
Sydenham, 554, Sudul Italiei IRhegium?l. a. 109
Crawford, 291/1, Roma, a. 1 14 sau 1 1 3 a.Hr.
pl. XXVI, nr. 96
'Il. M. Aemilius Lepidus
AR, g. 3,770 g, diam. 17.2 mm, inv. 1 1 73
Grueber, 590, Italia, a. 91
Sydenham, 554, Sudul Italiei IRhegium?l. a. 109
Crawford, 291/1, Roma, a. 1 1 4 sau 1 1 3 a.Hr.
pl. XXVI, nr. 97

98. C. Fonteius
AR, g. 3,650 g, diam. 18.4 mm, inv. 1 1 99
Grueber, 597, Italia, tip general, a. 91
Sydenham. 555-556 d, a. 109
Crawford, 290/1, Roma, a. 1 1 4 sau 1 13 a.Hr.
pl. XXVII, nr. 98

102. L Flaminius Cilo
AR, g. 3,800 g, diam. 20 mm, inv. 1 1 1 9
Grueber, 537, Italia, a . 93-92
Sydenham, 540, Nordul Italiei sau Gallia Cisalpină,
a. 106-105
Crawford, 302/1, Roma, a. 109 sau 108 a.Hr.
M. Ch�escu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 202-206
pl. XXVIII, nr. 102
103. L Flaminius Cilo
AR, g. 3,750 g, diam. 19,2 mm. inv. 1 1 20
Grueber, 537, Italia, a. 93-92
Sydenham, 540, Nordul Italiei sau Gallia Cisalpină,
a. 106-105
Crawford, 302/1, Roma, a. 109 sau 108 a.Hr.
M. Ch�escu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 202-206
pl. XXVI I I, nr. 103

99. C. ICiaudiusl Pulcher
AR, g. 3,850 g, diam. 18,2 mm, inv. 1 1 81
Grueber, 1 288, Roma, a. 91
Sydenham, 569, Roma, a. 1 DO
Crawford, 300/1, Roma, a. 1 1 0 sau 109 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 199
pl. XXVII, nr. 99

104. L Flaminius Cilo
AR, g. 3,870 g, diam. 1 8,2 mm, inv. 1 1 21
Grueber, 537, Italia, a. 93-92
Sydenham, 540, Nordul Italiei sau Gallia Cisalpină,
a. 1 06-105
Crawford, 302/1 , Roma, a. 1 09 sau 108 a.Hr.
M. Ch�escu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 202-206
pl. XXVI I I, nr. 104

100. L Flaminius Cilo
AR, g. 3,800 g, diam. 18,5 mm, inv. 1045
Grueber, 537, Italia, a. 93-92
Sydenham. 540, Nordul Italiei sau Gallia Cisalpină,
a. 1 06-105
Crawford, 302/1, Roma, a. 1 09 sau 108 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 202-206
pl. XXVII, nr. 100

105. L Flaminius Cilo
AR, g. 3,800 g, diam. 1 8,1 mm, inv. 1 1 22
G rueber, 537. Italia, a. 93-92
Sydenham, 540, Nordul Italiei sau Gallia Cisalpină,
a. 1 06-105
Crawford, 302/1, Roma, a. 109 sau 108 a.Hr.
M. Ch�escu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 202-206
pl. XXVI II, nr. 105

101. L Flaminius Cilo
AR. g. 3,850 g, diam. 18 mm. inv. 1 1 18
Grueber, 537, Italia, a. 93-92
Sydenham. 540, Nordul Italiei sau Gallia Cisalpină,
a. 1 06- 1 05
Crawford, 302/1 , Roma, a. 109 sau 108 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 202-206
pl. XXVII, nr. 101

106. L Memmius
AR, g. 3,850 g, diam. 1 8.7 mm, inv. 1 1 26
Grueber. 643, Italia, a. 90
Sydenham, 558, Sudul Italiei IRhegium?), a. 109
Crawford, 304/1 , Roma, a. 109 sau 1 08 a.Hr.
Prejmer, tezaur
M. Ch�escu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 207
pl. XXIX, nr. 1 06
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107. L Memmius
AR, g. 3,800 g, diam. 17 mm, inv. 1 137
Grueber, 643, Italia, a. �
Sydenham, 558, Sudul Italiei (Rhegium?), a. 109
Crawford, 304/1, Roma, a. 109 sau 108 a.Hr.
M. Ch4escu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 208
pl. XXIX, nr. 107
108. Q. Lutati(us) Cerco
AR, g. 3,800 g, diam. 18 mm, inv. 1 136
Grueber, 636, Italia, a. �
Sydenham, 559-560, Sudul Italiei (Rhegium?), a. 111i
Crawford, 30511, Roma, a. 109 sau 108 a.Hr.
M. Ch4escu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bord ea
nr. 209
pl. XXIX, nr. 108
109. O. Lutatius Cerco
AR, g. 3,800 g, diam. 1 8,6 mm, inv. 1 176
Grueber, 636, Italia, a. �
Sydenham, 559, Sudul Italiei (Rhegium?), a. 1 06
Crawford, 30511, Roma, a . 109 sau 108 a.Hr.
M. Ch4escu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 209
pl. XXIX, nr. 109
1 10. L Valerii Flacci
AR, g. 3,900 g, diam. 1 7,5 mm, inv. 1 1 24
Grueber, 647, 1talia, a. 90
Sydenham, 565, Sudul Italiei (Rhegium?), a. 103
Crawford, 30611 a, Roma, a. 108 sau 107 a.Hr.
M. Ch4escu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bord ea
nr. 210
pl. XXX, nr. 1 10

nr. 210
pl. XXX. nr. 112
1 13. M. Herennius
AR, g. 3,700 g, diam. 17,8 mm, inv. 1 147
Grueber, 1258, tip general, Roma, a. 91
Sydenham, 567, Sudul Italiei (Rhegium?), a. 101
Crawford, 30811b, Roma, a. 108 sau 1 07 a.Hr.
Prejmer, tezaur
M. Ch4escu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 215-216
pl. XXX. nr. 113
1 14. C. Sulpicius C.F.
AR, g. 3,800 g, diam. 1 8,2 mm, inv. 1 131
Grueber, 1318, Roma, a. 91
Sydenham, 572-573b, Roma, a. 1 03-102
Crawford, 31 2/1, Roma, a. 106 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 217
pl. XXXI, nr. 1 14
1 15. L Thorius Balbus
AR, g. 3.750 g, diam. 19.4 mm, inv. 1 1 83
Grueber, 1634, Roma, a . 90 rv. R
Sydenham, 598, Nordul Italiei, a. 100-95
Crawford, 30611a, Roma, a. 1 08 sau 1 07 a.Hr.
pl. XXXI, nr. 1 1 5
1 16. L Thorius Balbus
AR, g. 3,800 g, diam. 18,5 mm, inv. 1 1 84
Grueber, 1615, pe rv.
, Roma, a. 90
Sydenham, 598, Nordul Italiei, a. 100-95
Crawford, 31611, Roma, a. 105 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 224
pl. XXXI, nr. 1 16

A

1 1 1 . L Valerii Flacci
AR, g. 3,900 g, diam. 19 mm, inv. 1 138
Grueber, 647, Italia, a. 90
Sydenham, 565, Sudul Italiei (Rhegium?), a. 1 03
Crawford, 306/1, Roma, a . 1 08 sau 107 a.Hr.
M. Ch4escu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 210
pl. XXX. nr. 1 1 1

1 17. L (Appuleius) Saturnius
AR, g. 3,850 g, diam. 17,6 mm, inv. 1 221
Grueber, 1558, Roma, a. 90, var. V
Sydenham, 578-578a, a. 100-97
Crawford, 307/1, Roma, a. 104 a.Hr.
pl. XXXI, nr. 1 1 7

1 12. L. Valerii Flacci
AR, g. 3,830 g, diam. 17,5 mm, inv. 1 161
Grueber, 647, 1talia, a. 90
Sydenham, 565, Sudul Italiei (Rhegium?), a. 1 03
Crawford, 30611 a, Roma, a . 108 sau 107 a.Hr.
M. Ch4escu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea

1 1 8. C . Coilius Caldus
AR, g. 3,850 g, diam. 17 mm, inv. 1 1 12
Grueber, 1435, tip general, , Roma, a. 90
Sydenham, 582a, Roma, a. 100-97
Crawford, 318/1a, Roma, a. 1 04
pl. XXXI, nr. 1 18
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1 1 9. C. Coilius Caldus
AR, g. 3,870 g, d ia m. 1 7.7 mm, inv. 1 1 1 1
Grueber, 1435, tip general, , Roma, a. 90
Sydenham, 582a, Roma, a. 1 00-97
Crawford, 318/l a, Roma, a. 1 04
pl. XXXII, nr. 1 1 9

1:

120. C. ( M inucius) Thermus
AR, g. 3,820 g, diam. 1 8,3 mm, inv. 1 103
Grueber, 653, Italia, a. 90
Sydenham, 592, Roma, a. 96-95
Crawford, 319/1, Roma, a. 1 03 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 234, 235
pl. XXXII, nr. 1 20
121 . C. ( M inucius) Thermus M.F.
AR, g. 3,830 g, diam. 19 mm, inv. 1 098
Grueber, 653, Italia, a. 90
Sydenham, 592, Roma, a. 96-95
Crawford, 319/1 , Roma, a. 1 03 a.Hr.
M. Chiţescu, M. M a rcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 234, 235
pl. XXXII, nr. 1 2 1
122. C . ( M inucius) Thermus
AR, g. 3,830 g, d iam. 1 8,2 mm, inv. 1099
Grueber, 653, Italia, a. 90
Sydenham, 592, Roma, a. 96-95
Crawford, 319/1 , Roma, a. 1 03 a.Hr.
M. Chiţescu, M. M a rcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 234, 235
pl. XXXII, nr. 1 22
1 23. C. ( Minucius) Thermus
AR, g. 3,650 g, diam. 1 9,1 mm, inv. 1 1 00
Grueber, 653, Italia, a. 90
Sydenham, 592, Roma, a. 96-95
Crawford, 3 1 9/1, Roma, a. 1 03 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marcu, G h. Poenaru Bordea
nr. 234, 235
pl. XXXI I I. nr. 1 23
1 24. L Cassius Calcianus
AR, g. 3,850 g, diam. 1 7,2 mm, inv. 1094
Grueber, 1 725, variantă lit. a. 89
Sydenham, 594, a. 93
Crawford, 321/1, Roma, a. 102 a.Hr.
pl. XXXIII, nr. 1 24

�

1 25. C. Fabius C.F.
AR, g. 3,800 g, diam. 19,5 mm, inv. 1 187
G rueber, 1 58 1 , variantă litera /1. Roma, a. 90
Sydenham, 589, Roma, a. 96-95
Crawford, 322/1 a, Roma, a. 1 02 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 238
pl. XXXI II, nr. 125
1 26. L. Sentius C.F.
AR, g. 3,820 g, d iam. 1 9 mm, inv. 1 108
G rueber, 1 65 1 , tip general, pe rv :i-.. Roma, a. 89
Sydenham, 600a, Nordul Italiei, a. 1 00-95
Crawford, 325!1 b, Roma, a. 101 a.Hr.
pl. XXXIII, nr. 1 26
1 27. P. Servili M.F. Rulli
AR, g . 3,800 g, diam. 19 mm, inv. 1078
Grueber, 1 672, pe rv.
, Roma, a. 89
Sydenham, 601 . Nordul Italiei, a. 100-95
Crawford, 328/1 , Roma, a. 1 00
Prejmer, tezaur
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 249-251
pl. XXXIV, nr. 1 27

P

128. P. Servili M.F. Rulli
AR, g . 3,980 g, diam. 1 8,6 mm, inv. 1 079
Grueber, 1 672, pe rv.
, Roma, a. 89 ·
Sydenham, 601, Nordul Italiei, a. 1 00-95
Crawford, 328/1, Roma, a. 1 00
Prejmer, tezaur
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 249-251
pl. XXXIV, nr. 1 28

p

1 29. P. Servili M.F. Rulli
AR, g . 3,950 g, diam. 19 mm, inv. 1 080
Grueber, 1 672, pe rv.
Roma, a. 89
Sydenham, 601, N ordul Italiei, a. 100-95
Crawford, 328/1, Roma, a. 1 00
Prejmer, tezaur
M. Ch�escu, M. M a rc u, Gh. Poenaru Bordea
nr. 249-251
pl. XXXV, nr. 129

P,

130. L. Pomponius Molo58
AR. g . 3,880 g, diam. 1 7,3 mm, inv. 1215
Grueber, 733 (?), Italia, a. 93-91
Sydenham, 607-608d, Italia, a. 89
Crawford, 334, Roma ( ?), a. 97 a.Hr.pl. XXXIV, nr. 130
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131. A. ( Postumius) Albinus, L. (Caecilius) Metellus,
C. ( Poblicius) Malleol us59
AR, g. 3,900 g, diam. 20 mm, inv. 1 223
Grueber, 724, Italia, a. 89
Sydenham, 61 1 , Italia, a. 92-91
Crawford, 335/1a, Roma, a. 96 a.Hr.
M. Ch�escu, M. M arcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 254
pl. XXXV, nr. 131
1 32. C. (Poblicius) Mal leolus, A. ( P ostumius)
Albinus S.F., L. (Caecilius) Metellus
AR. g. 3,920 g, diam. 17 mm, inv. 1 1 46
Grueber, Italia, 7 1 8; Italia, 721, pe rv � a. 89
Sydenham, 61 1 -6 1 6d, a. 92-91 (sau 93-91 ?)
Crawford, 335/1 0a, Roma, a. 96 (?)
pl. XXXV, nr. 1 32
1 33. C. (Poblicius) Ma lleolus, A. ( Postumius)
Albinus S.F., L. (Caecilius) Metellus
AR, g. 3,720 g, diam. 18 mm, inv. 1 1 79
G rueber, 718; 721 , pe rv \.. a. 89
Sydenham, 6 1 1 -61 6d, a. 92-91 (sau 93-9 1 ?)
Crawford, 335/1 0a, Roma, a. 86 a.Hr. (?)
pl. XXXV, nr. 1 33
1 34. C. Allius Balaso
AR, g. 3,880 g, diam. 1 7,8 mm, inv. 1 1 54
Grueber, 1 755, Roma, tip general, a. 89
Sydenham, 595, a. 93
Crawford, 336/1 c, cu lit. F pe av.; rv. tolbă (?), Roma,
a. 92 a.Hr.
pl. XXXV, nr. 1 34
135. D. Silanus L.F.
AR, g. 3,1 70 g, diam. 1 7,7 mm, inv. 1 220
Grue ber, 1 794-1 797, av. H, rv. H
Syd enham, 644a-647 sau 649, Roma, a. 90-89
Crawford, 337/3, Roma, a. 91
pl. XXXVI, nr. 1 35
136. D. (lunius) Silanus
AR. g. 3,800 g, diam. 1 7,5 mm, inv. 1 051
Grueber, 1 172, tip general, av.f'\ rv.VI. Roma, a. 88
Sydenham, 646, Roma, a. 90-89
Crawford, 33713, Roma. a. 91 a.Hr.
pl. XXXVI, nr. 136
1 37. C. Vibius C.F. Pansa
AR, g. 3,850 g, diam. 19 mm, inv. 1 052
G rueber, 2281 , pe av. , Roma, a. 87

IIJ

Sydenham, 684, Italia, a. 89-88
Crawford, 342/5b, Roma, a. 90
Prejmer, tezaur
M. Ch�escu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea, nr.
278·282
pl. XXXVI, nr. 137
1 38. C. Vibius C.F. Pansa
AR, g. 3,850 g, diam. 18 mm, inv. 1 1 1 5
Grueber, 2244, Roma, a. 87
Sydenham, 684, Italia, a. 89-88
Crawford, 342/5b, Roma, a. 90
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea, n r.
278-282
pl. XXXVI, nr. 138
139. C. Vibius C.F. Pansa
AR, g. 3,950 g, diam. 1 8,6 mm, inv. 1 1 1 6
Grueber, 2244, Roma, a. 87
Sydenham, 684, Italia, a. 89-88
Crawford, 342/5b, Roma, a. 90 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 278-282
pl. XXXVII, nr. 139
1 40. C. Vibius C.F. Pansa
AR, g. 3,900 g, diam. 1 8, 6 mm, inv. 1 222
Grueber, 2244, Roma, a. 87
Sydenham, 683-690 sau 697-690, a. 89-88
Crawford, 342/5b, Roma, a. 90 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marc u, Gh. Poenaru Bordea
nr. 278-282
pl. XXXVII, nr. 1 40
1 4 1 . L. Calpurinus Pisa L.F. Frugi
AR, g. 3,870 g, d iam. 19 mm, inv. 1 1 35
Grueber, 2067, a. 88
Sydenham, 633 1 , pe av. 1 . pe rv r . Italia, a. 90-89?
Crawford, 340/1 , Roma, a. 90 a.Hr. (?)
Pe av. marcă de control o a ncoră j în stânga
capului; în dreapta 1.
pl. XXXVII, nr. 1 41
.

1 42. L. Titurius l.F. Sabinus
AR, g. 3,800 g, diam. 19 mm, inv. 1 1 23
Grueber, 2330, Roma, a. 87
Sydenham, 700, Roma, a. 88
Crawford, 344/3, Roma, a. 89 a.Hr.
Prejmer, tezaur
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 289 pl. XXXVI I, nr. 1 42
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143. L. Titurius L.F. Sabinus
AR, g. 3,850 g, diam. 1 7,5 mm, inv. 1 140
Grueber, 2322, Roma, a. 87
Sydenham, 698, Roma, a. 88
Crawford, 344/la, Roma, a. 89 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 284-286
pl. XXXVI I I , nr. 1 43

1 49. Fă ră nume de mag istrat
AR, g. 3.700 g, diam. 1 8,5 mm, inv. 1 1 69
Grueber, 2622, Roma, a. 84
Sydenham, 723, Roma, a. 85-84
Crawford, 350N2, Roma, a. 86 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marc u, Gh. Poenaru Bordea
nr. 297-301
pl. XXXIX, nr. 149

1 44. L. Titurius L.F. Sabinus
AR, g. 3,950 g, diam. 1 8,5 mm, inv. 1 1 56
Grueber, 2322, Roma, a. 87
Sydenham, 698, Roma, a. 88
Crawford, 344/2c (?1, Roma, a. 89 a.Hr.
Prejmer, tezaur
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 287, 288
pl. XXXV III, nr. 1 44

1 50. Fără nume de mag istrat
AR, g. 3,930 g, diam. 17 mm, inv. 1 1 70
G rueber, 2622, Roma, a. 84
Sydenham, 723, Roma, a. 85-84
Crawford, 350N2, Roma, a. 86 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 297-301
pl. XXXIX, nr. 1 50

145. L . Rubrius Dossenus61
AR, g. 3,350 g, diam. 1 8,6 mm, inv. 1 150
Grueber, 2448, Roma, a. 86
Sydenham, 705-710 sau 7 1 1 a, a. 87-86
Crawford, 348/1 , Roma, a. 87 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 296
pl. XXXVII I, nr. 145
146. L Rubrius Dossenus
AR, g. 3,580 g, diam. 17,5 mm, inv. 1 1 39
Grueber, 2448, Roma, a. 86
Sydenham, 705, a. 87-86
Crawford, 348, Roma, a. 87 a.Hr.
pl. XXXVIII, nr. 146
147. L şi C. Memies L.F. Galeria62
AR, g. 3,650 g, diam. 18,2 mm, inv. 1 185
Grueber, 2421, Roma, a. 87
Sydenham, 712, a. 86-85
Crawford, 349/1, a. 87 a.Hr.
pl. XXXIX. nr. 147

148. Fără nume de magistrat
AR, g. 3,680 g, diam. 17,7 mm, inv. 1225
Grueber, 2622, Roma, a. 84
Sydenham, 723, Roma, a. 85-84
Crawford, 350A/2, Roma, a. 86 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 297-301
pl. XXXIX. nr. 148

1 5 1 . Fără nume de magistrat
AR, g. 3,730 g, diam. 1 7,1 mm, inv. 1 1 71
G rueber, 2622, Roma, a. 84
Sydenham, 723, Roma, a. 85-84
Crawford, 350N2, Roma, a. 86 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marc u, Gh. Poenaru Bordea
nr. 297-301
pl. XL, nr. 1 51
1 52. Fără nume de magistrat
AR, g. 3,550 g, diam. 17,5 mm, inv. 1 172
Grueber, 2622, Roma, a. 84
Sydenham, 723, Roma, a. 85-84
Crawford, 350N2, Roma, a. 86 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 297-301
pl. XL. nr. 1 52
153. Fără nume de magistrat
AR, g. 3,970 g, diam. 18,8 mm, inv. 1 104
Grueber, 2622, Roma, a. 84
Sydenham, 723, Roma, a. 85-84
Crawford, 350A/2, Roma, a. 86 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 297-301
pl. XL. nr. 1 53
1 54. Fără nume de magistrat
AR, g. 4,000 g, diam. 19 mm, inv. 1 1 05
Grueber, 2622, Roma, a. 84
Sydenham, 723, Roma, a. 85-84
Crawford, 350A/2, Roma, a. 86 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea
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nr. 297-301
pl. XL, nr. 1 54
1 55. Fără nume de mag istrat
AR, g. 3,800 g, diam. 1 8.4 mm, inv. 1 1 06
Grue ber, 2622, Roma, a. 84
Sydenham, 723, Roma, a. 85-84
Crawford, 350A/2, Roma, a. 86 a.Hr.
M. Ch�escu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 297-301
pl. XLI, nr. 1 55
1 56. L. lulius Bursio
AR, g. 3,670 g, diam. 1 9,5 mm, inv. 1 067
Grueber, 2565, Roma, a. 85, var. delfin /OA
Sydenham, 728d, Italia, a. 83
Crawford, 352/1a, Roma, a. 85 a.Hr.
M. Chiţescu, M. M a rc u, Gh. Poenaru Bordea
nr. 302-312
pl. XLI, nr. 1 56
157. L. l u l i u s Bursio
AR, g. 3,900 g, diam. 1 9,6 mm, inv. 1 083
Grueber, 2586, tip general, av. c o rnu l a bundenţe i,
rv. marcă de control FO, Roma, a. 85
Sydenham, 728, Ita li a, a. 83
Crawford, 352/1 a, Roma, a. 85 a.Hr.
M. Ch�escu, M. M a rcu, G h. Poenaru Bordea

nr. 302-312
pl. XLI, nr. 1 57

1 58. L. lulius Bursio

AR, g. 3,520 g, diam. 20 mm, inv. 1 084
Grueber, 2569, tip general, av. marcă de control
!lebădă?), pe rv. KE, Roma, a. 85
Sydenham, 728, Italia, a. 83
Crawford, 352/1a, Roma, a. 85 a.Hr.
M. Ch�escu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 302-31 2
p l . XLI, nr. 1 58
1 59. L lulius Bursio
AR, g. 4,000 g, diam. 20,5 mm, inv. 1085
Grueber, 2586, pe av. marcă d e control !lebădă?),
pe rv. PV, Roma, a. 85
Sydenham, 728, Italia, a. 83
Crawford, 352/1 a, Roma, a. 85 a.Hr.
M. Ch�escu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 302-312
pl. XLII, nr. 1 59

1 60. L. l ulius Bursio
AR, g. 3,980 g, diam. 1 8,5 mm, inv. 1 086
Grueber, 2524, pe av. Stylus, pe rv 111 . Roma, a. 84
Sydenham, 728, Italia, a. 83
Crawford, 352/1a, Roma, a. 85 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 302-312
pl. XLI I, nr. 1 60
1 6 1 . L. l ulius Bursio
AR, g. 3,920 g, diam. 1 8,6 mm, inv. 1 087
Grueber, 2485, tip general, pe av. marcă de control
!lebădă spre stânga?). Roma, a. 85
Sydenham, 728, Italia, a. 83
Crawford, 352/1a, Roma, a. 85 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 302-31 2
pl. XLII, nr. 1 61
1 62. M. Fonteius C .F.63
AR, g. 3,750 g, diam. 1 9,6 mm, inv. 1 1 62

Grueber, 2476, var. pe av A , Roma, a. 85
Sydenham, 724, Italia, a. 84
C rawford, 353/1 a, Roma, a. 85 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 3 1 3-317
pl. XLII, nr. 1 62

1 63. Man. Fonteius C.F.
AR, g. 3,820 g, diam. 1 8,6 mm, inv. 1 1 64
G rueber, 2476, Roma, a . 85
Sydenham, 724, Italia, a. 84
Crawford, 353/1 a, Roma, a. 85 a.Hr.
M. Ch�escu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 313-317
pl. XLIII, nr. 1 63
1 64. Man. Fonteius C.F.
AR, g. 3,900 g, diam. 1 9 mm, inv. 1 1 65
Grueber. 2476, var. pe av A , Roma, a. 85
Sydenham, 724, Italia, a. 84
Crawford, 353/1a, Roma, a. 85 a.Hr.
M. Ch�escu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 313-317
pl. XLIII, nr. 1 64
1 65. Man. Fonteius C.F.
AR, g. 3,980 g, diam. 18 mm, inv. 1 1 66
Grueber, 2476, Roma, a . 85
Sydenham, 724, Italia, a. 84
Crawford, 353/1a, Roma, a. 85 a.Hr.
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M. Chiţescu, M. Marcu, G h . Poenaru Bordea
nr. 3 1 3-31 7
pl. XLI II, n r . 165

166. Man. Fonteius C.F.
AR, g . 3,270 g, diam. 1 7,4 mm, inv. 1 1 68
Grueber, 2476, var. pe av. R. , Roma, a. 85
Sydenham. 724, Italia, a. 84
Crawtord, 353/1 a, Roma, a. 85 a .Hr.
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 31 3-317
pl. XLIII, nr. 166
167. Man. Fonteius C.F.
AR, g. 3,500 g, diam. 1 7,5 mm, inv. 1 1 51
Grueber, 2476, var. pe av A , Roma, a. 85
Sydenham, 724, Italia, a. 84
Crawtord, 353/1 a, Roma, a. 85 a.Hr.
M. Chiţescu, M. M a rc u, Gh. Poenaru Bordea
nr. 3 1 3-31 7
pl. XLIV, n r. 1 67
168. C. Licinius L.F. Macer
AR, g . 3,970 g, diam. 20 mm, inv. 1 088
G rueber, 2467, Roma, a. 85
Sydenham, 732, Italia, a. 83
Crawtord, 354/ 1 , Roma, a. 84 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marcu, G h . Poenaru Bordea
nr. 31 8-323
pl. XLIV, nr. 1 68
1 69. C. Licinius L.F. Macer
AR, g . 3.700 g, diam. 19,6 mm, inv. 1 089
G rueber, 2467, Roma, a. 85
Sydenham, 732, Italia, a. 83
Crawtord, 354/1 , Roma, a. 84 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marcu, G h . Poenaru Bordea
nr. 31 8-323
pl. XLIV, nr. 1 69
1 70. C. Licinius L.F. Macer
AR, g . 3.400 g, diam. 20,6 mm, inv. 1 090
Grueber, 2467, Roma, a. 85
Sydenham, 732, Italia, a. 83
Crawtord, 354/1, Roma, a. 84 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poe'naru Bordea
nr. 31 8-323
pl. XLIV, nr. 1 70

1 7 1 . C. Licinius L.F. Macer
AR, g. 3.400 g, diam. 21 mm, inv. 1 091
G rueber, 2467, Roma, a. 85
Sydenham, 732, Italia, a. 83
Crawtord, 354/1, Roma, a. 84 a.Hr.
Prejmer, tezaur
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 3 1 8-323
pl. XLV, nr. 1 7 1
1 72. C. Licinius L.F. Macer
AR, g. 3,850 g, diam. 2 1 ,3 mm, inv. 1 092
G rueber, 2467, Roma, a. 85
Sydenham, 732, Italia, a. 83
Crawtord, 354/1, Roma, a. 84 a.Hr.
Prejmer, teza ur
M. Chiţescu, M. M arcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 3 1 8-324
pl. XLV, nr. 172
1 73. C. Licinius L.F. Macer
AR, g. 3,800 g, diam. 1 9,2 mm, inv. 1 226
G rueber, 2467, Roma, a. 85
Sydenham, 732, Italia, a. 83
Crawtord, 354/1, Roma, a. 84 a .Hr.
Prejmer. tezau r
M. Chiţescu, M. M a r c u , Gh. Poenaru Bordea
nr. 31 8-324
pl. XLV, n r. 173
174. P. Fourius Cra ssites
AR, g. 3,620 g, diam. 1 8,8 mm, inv. 1 1 77
G rueber, 2604, Roma, a. 84
Sydenham, 735, Ita lia, a. 83
Crawford, 356/1 b, Roma, a. 84 a . H r.
Prejmer, tezaur
M. Chiţescu, M. Ma rcu, Gh. Poenaru Bordea
nr. 324
pl. XLV, nr. 1 14
175. Q. Antonius Balbus
AR, g. 3,670 g, diam. 1 9,6 mm, inv. 1068
Grueber, 2741-2742, var. pe av. f1. , Roma, a. 82
Sydenham, 742, Italia, a . 81
Crawford, 364/1 b, Roma, a. 83-82 a.Hr.
pl. XLVI, nr. 175
176. Q. Antonius Balbus
AR, g. 3,850 g, diam. 1 8,5 mm, inv. 1069
Grueber, 2730, tip general, pe av. 5.C. . Roma, a. 82
Sydenham, 742, Italia, a. 81

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

69

Catalogul monedelor antice de argint
Crawford, 364/1 b, Roma, a. 83-82 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea, nr.
332-336
pl. XLVI, nr. 1 76
177. O. Antonius Balbus
AR, g . 3,850 g, diam. 1 9.7 mm, inv. 1 070
Grueber, 2730, tip g eneral, pe av. S.C. . Roma, a. 82
Sydenham, 742, Ita lia, a. 81
Crawford, 364/1 b, Roma, a. 83-82 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marc u, Gh. Poenaru Bordea, n r.
332-336
pl. XLVI, nr. 1 77
178. O. Antonius Balbus
AR, g . 3,850 g, diam. 1 8,3 mm, inv. 1 07 1
Grueber, 2758, av. S.C., rv 1 , Roma, a. 82
Syd enham, 742b, Italia, a. 81
Crawford, 364/1 a, Roma, a. 83-82 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea, n r.
332-336
pl. XLVI, nr. 1 78
1 79. O. Antonius Balbus
AR, g . 3,970 g, diam. 1 9,6 mm, inv. 1072
Grueber, 2730, tip general, pe av. S.C. şi literă de
control H , Roma, a. 82
Syd enham, 742, Italia, a. 81
Crawford, 364/1 b, Roma, a. 83-82 a.Hr.
M. Chiţescu, M. M arcu, Gh. Poenaru Bordea, n r.
332-336
pl. XLVII, n r. 1 79
1 80. O. Antonius Balbus
AR, g . 3,850 g, diam. 1 9,5 mm, inv. 1 073
Grueber, 2756, pe av. S.C. , pe rv. F , Roma, a. 82
Sydenham, 742b, Italia, a. 81
Crawford, 364/1a, Roma, a. 83-82 a.Hr.
pl. XLVII, nr. 1 80
1 8 1 . L. Marlius; L. I Cornelius) Sulla 164 )
AR, g. 3,850 g, diam. 1 8.4 mm, inv. 1 1 32
Pontecorvo hoard 672, Paris, A. 8598
Grueber. Est, 8, a. 82-81
Sydenham, 756-759, a. 82-81
Crawford, 367/1, Roma, a. 82 a.Hr.
M. Chiţescu, M. M arcu, Gh. Poenaru Bordea, nr.
332-336
pl. XLVII, nr. 181

1 82. P. Crepusius
AR, g. 3,500 g, diam. 1 7,6 mm, inv. 1 231? fourre
G rueber, 2669 1?1. sau Paris, A. 8743, a. 82-81
Sydenham, 738-738a, Roma, a. 82-81
Crawford, 361 , Roma, a. 82 a.H r.
pl. XLVI I, nr. 182
1 83. L. IM arcius) Censorinus
AR, g. 3,870 g, diam. 1 7 mm, inv. 1 1 43
G rueber, 2657, Roma, a. 83
Sydenham, 737, Roma, a. 82-81
Crawford, 363/c, Roma, a. 82 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea, nr.
329-331
pl. XLVI I I, nr. 1 83
1 84. C. Mamilius Limetanus 165)
AR, g. 3,800 g, diam. 1 8,6 mm, inv. 1 1 27
G rueber, 2726 127 1 6?). a. 83
Sydenham, 741 , Italia, a. 82-81
C rawford, 362/ 1 , Roma, a. 82 a.Hr.
pl. XLVI II, nr. 1 84
1 85. C. Mamilius Limetanus C.F. I66)
AR, g. 3,850 g, diam. 1 9,3 mm, inv. 1 1 29
Grueber, 2722 127 1 6?), a. 83
Syd enham, 741 , a. 82-81
Crawford, 362/ 1 , Roma, a. 82 a.Hr.
pl. XLVIII, nr. 1 85
1 86. C. Ann i u s T.F. Titi Nepos; L. Fa bius L.F.
Hispanensis
AR, g. 3,870 g, diam. 1 8,5 mm, inv. 1 064
G rueber, 1 , Spania, a. 82-80
Sydenham, 748, Spania, a. 81 -80
C rawford, 366!1 a, Roma, a. 82-81 a.Hr.
Prejmer, teza ur
M . Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea, nr.
337
pl. XLVI I I , nr. 186
1 87. C. Annius T.F. Titi Ne pos; L. Fabius L.F.
Hispanensis
AR, g. 3,800 g, diam. 1 9,2 mm, inv. 1 066
Grueber, 1 6, Spania, a. 82-80 - variantă av. /1
marcă control
Sydenham, 748, Spania, a. 8 1 -80
Crawford, 366/ 1 , Roma, a. 82-81 a.Hr.
pl. XLIX, nr. 1 87
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188. C. Annius T.F. Titi N epos; L. Fabius L.F.
Hispanensis
AR. g. 3,!100 g, diam. 19,6 mm, inv. 1081
Grueber, 4, Spania, a. 82-80
Sydenham, 748, Spania, a. 81 -80
Crawford, 366/1 , Roma, a. 82-81 a.Hr., av. marcă
control 6
pl. XLIX. nr. 188
189. C. Annius T.F. Titi N epos; L. Fabius L.F.
Hispanensis
AR, g. 3,!100 g, diam. 18.3 mm, inv. 1082
Grueber, 17, Spania, a. 82-80
Sydenham, 748, Spania, a. 81 -80
Crawford, 366/1 , Roma, a. 82-81 a.Hr av. marcă
control
pl. XLIX. nr. 189

N

.•

190. Q. Caecilius Metellus Pius
AR, g. 3,800 g, diam. 17,8 mm, inv. 1 1 57
Grueber, 47, Spania, a. 77
Sydenham, 751 , Spania, a. 77
Crawford, 374/2, Nordul Italiei, a. 81 a.Hr.
Prejmer, tezaur
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea, nr.
346-349
pl. XLIX. nr. 190
191 . C. Marius C.F. Capita
AR, g. 3,600 g, diam. 1 8,2 mm, inv. 1093
Grueber, 2849, var. av. şi rv. XVII. Roma, a. 82
Sydenham, 744, Italia, a. 79
Crawford, 378/1 a, Roma, a. 81
pl. L. nr. 191

M. Ch�escu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea,
nr. 344
pl. L. nr. 193
194. L Procilius F.
AR, g. 3,888 g, diam. 1 8,1 mm, inv. 1 133
Grueber, 3147, Roma. a. 79
Sydenham, nl-772. Roma, a. 78-77
Crawford, 37911. Roma, a. 80 a.Hr.
Prejmer, tezaur
M. Ch�escu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea, nr.
354
pl. L. nr. 194

195. L Procilius F.
AR, g. 3,880 g, diam. 18,8 mm, inv. 1 134
Grueber, 3150, Roma, a. 79
Sydenham, nl -772. Roma, a. 78-77
Crawford, 37912. Roma, a. 80
Prejmer, tezaur
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea, nr.
358
pl. LI, nr. 1 95
196. L Poblicius Q.F.
AR, g. 3,930 g, diam. 1 8,7 mm, inv. 1 1 52
Grueber, 2900, pe av. lit. E, Roma, a. 81
Sydenham, 768, Italia, a. 78-77
Crawford, 380/1, Roma, a. 80 a.Hr.
pl. LI, nr. 196
197. C. Naenius Balbus
AR, g. 3.750 g, diam. 1 8,5 mm, inv. 1 1 80
Grueber, 2926, tip gen var. rv. CC I I I. Roma, a. 81
Sydenham, 796b, Italia, a. 78-77
Crawford, 382/1b, Roma, a. 79 a.Hr.
pl. LI, nr. 197
.•

192. A. Postumius A.F. Spurii Nepos Albinus
AR, g. 4.700 g, diam. 17,6 mm, inv. 1 1 44
Grueber, 2836, Roma, a. 82
Sydenham, 745, Italia, a. 79
Crawford, 372/2, Roma, a. 81 a.Hr.
Prejmer, tezaur
M. Chiţescu, M. Marcu. Gh. Poenaru Bordea, nr.
341 -343
pl. L. nr. 192

198. Ti. Claudius T.F.A. Nepos
AR, g. 3,920 g, diam. 1 8,2 mm, inv. 1 1 58
Grueber, 3133, var. pe rv.
Roma, a. 89
Sydenham, 770. Italia, a. 78-77
Crawford. 383/1, Roma, a. 79
pl. LI, nr. 1 98

193. A. Postumius A.F. Spurii Nepos Albinus
AR, g. 3,950 g, diam. 18,8 mm, inv. 1 145
Grueber, 2839, Roma, a. 82
Sydenham. 746, Italia, a. 79
Crawford, 372/2, Roma, a. 81 a.Hr.
Prejmer, tezaur

199. Ti. Claudius Tiberii F. Apii Nepos
AR, g. 3,850 g, diam. 1 8,7 mm, inv. 1200
Grueber, 3096, tip general, var. pe rv.LXIII. Roma, a.
80
Sydenham, 770, Italia, a. 78-77
Crawford, 383, Roma, a. 79 a.Hr. pl. Lll, nr. 1 99

Alll .
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200. L Papius
AR, g. 3,850 g, diam. 18,2 mm, inv. 1228
Grueber, 3052, var. pe av. bufniţă, pe rv. corb cu
aripile desfăcute, Roma, a. 80
Sydenham, 773, Italia, a . 78-77
Crawtord, 384, Roma, a. 79 a.Hr.
pl. lll, nr. 200

201. M. Volteius M.F.
AR, g. 3,750 g, diam. 1 7,2 mm, inv. 1096
Grueber, 3154, Roma, a. 78
Sydenham, 774-778, Roma, a. 76
Crawford, 38511. Roma, a. 78 a.Hr.
M. Chiţescu. M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea, nr.
374
pl. lll, nr. 201
202. M. Volteius M.F.
AR, g. 3,550 g, diam. 1 7,3 mm, inv. 1097
Grueber, 3154, Roma, a. 78
Sydenham, 774-778, Roma, a. 76
Crawford, 385/1, Roma, a. 78 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea, nr.
374
pl. lll, nr. 202
203. M. Volteius M.F.
AR, g. 3,850 g, diam. 1 7.4 mm, inv. 1 186
G rueber, 31 79, tip general cu măciucă pe av.,
Roma. a. 77
Sydenham, 774, Roma, a. 76
Crawford, 385/4, Roma, a. 78 a.Hr.
pl. Ll l l, nr. 203

(f .

rv.

206. L Farsuleius Mensor
AR, g. 3,900 g, diam. 1 9 mm, inv. 1 1 25
Grueber, 3306 şi urm., Roma, a. 75
Sydenham, 789-789a, Roma, a. 73
Crawford, 392/1 a, a. 75 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea, nr. 374
pl. Llll, nr. 206
207. L Farsuleius Mensor
AR, g. 3,800 g, diam. 1 8,3 mm, inv. 1 1 82
Grueber, 3299, Roma, a. 75
Sydenham, 789-789a, Roma, a. 73
Crawford, 392/1 b, Roma, a. 75 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea, nr.
388
pl. LIV, nr. 207

cu

204. M . Volteius M.F.
AR, g. 3,900 g, diam. 1 8,6 mm, inv. 1 149
Grueber, 31 60, Roma, a. 78
Sydenham, 774, Roma, a. 76
Crawford, 385/3, Roma, a. 78 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marc u, Gh. Poenaru Bordea, nr.
376
pl. Lll l , nr. 204
205. L. Rutilius Fla ccus
AR, g. 3,720 g, diam. 18,7 mm, inv. 1 1 88
Grueber, 3242, Roma, a. 77
Sydenham, 780, Roma, a. 75
Crawford, 387/1, Roma, a. 77 a.Hr.
M. Chiţescu, M. Marcu, Gh. Poenaru Bordea, nr.
379-384
pl. Llll, nr. 205
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Usta ilustra�ilor:
Planşa 1
Planşa 11
Plansa I I I
Plan a I V
Planşa V
Planşa VI
Planşa VII
Planşa V I I I
Planşa I X
Planşa X
Planşa XI
Planşa X I I
Planşa X I I I
Planşa XIV
Planşa XV
Planşa XVI
Planşa XVII
Planşa XVI I I
Planşa XIX
Planşa XX
Planşa XXI
Planşa XXII
Planşa XXI I I
Planşa XXIV
Planşa XXV
Planşa XXVI
Planşa XXVII
Planşa XXVIII
Planşa XXIX
Planşa XXX
Planşa XXXI
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Capitolul 11
Symposionul " 80 de ani de la Marea Unire··,
Braşov, 1 998

Destinul unei familii române�ti din Bra�ov
Eremias-Savu
de M ăriuca Radu
Istoria modernă a oraşului Braşov nu poate fi concepută fără ilustrarea rolului pe care negustorii
români I-au avut in propagarea invăţământului şi culturii, importanţi factori de emancipare a românilor din
Transilvania.
Din păcate, generozitatea faptelor, de multe ori nu concordă cu puţinătatea documentelor
rămase posterităţii: iată de ce, orice urmă care ne parvine d e la aceşti oameni deosebiţi nu poate decât să
ne bucure.
Recent, printr-un complex fericit de împrejurări, urmaşii unei astfel de familii ne-au pus la
dispoz�ie spre a fi cercetat şi valorificat un fond de documente personale şi de firmă, care se întinde pe
parcursul a mai multe g eneraţiP.
Importanţa lor rezidă în faptul că sunt singurele mărturii de acest fel care s-au păstrat până în
zilele noastre într-o colecţie particulară2.
Aproape o sută de documente (extrase de cont, registre, liste de mărfuri, chitanţe, fotog rafii) se
referă la întemeietorul Casei de comerţ Eremias din Braşov, pe numele său adevărat Dumitru Eremie ( 1 8171 887), originar din Săcele, care d upă o lungă peria odă de ucenicie la un grec (de unde şi-a g recizat numele,
după moda tim pului) şi-a deschis în anul 1 837 1a Braşov firma menţionată3, care a prosperat în scurt timp,
ajungând unul din cei mai apreciaţi negustori in comerţul cu delicatese şi coloniale4•
Dar rolul lui Dimitrie Eremias nu se sfârşeşte aici; el va deveni deopotrivă un susţinător fervent al
învăţământului românesc. Stau mărturie până astăzi chitanţele originale conţinând importantele sume
achitate în vederea construirii celui dintăi gimnaziu românesc din Braşov (în valoare d e aproximativ 1 .000
fi. v.a. - sumă impresionantă pentru aceea vreme).
Paralel, Dumitru Eremias va câştiga in Braşov un rang social d eosebit fiind cooptat în
reprezentanţa ora şului. Totodată, negustorul Eremias a fost membru fondator al Gremiului d e comerţ, al
Camerei de comerţ şi industrie şi al Asociaţiunii Transilvane (Astra).
La moartea sa, survenită în anul 1 887, neavând urmaşi direcţi, firma va trece in mâinile nepoţilor
săi, dintre care cel mai improtant rămâne Ilie Savu ( 1 868-1 938), care păstrând tradiţia familiei va juca un rol
deosebit în mişca rea c ulturală şi politică a românilor din Braşov. Astfel, potrivit relatărilor urmaşilor săi,
casa sa va deveni unul din locurile favorite d e întâlnire a ..u nioniştilor" veniţi din Buc ureşti cu fruntaşii
românilor braşoveni. i n mod cert sub denumirea de .. unionişti" se ascundeau membrii Ligii Culturales, cea
mai importantă societate cultural- patriotică înfiinţată în capitala României la 24 ianua rie 1 891 . Menită a
ajuta lupta naţională a răomânilor transilvăneni, Liga va desfăşura o intensă activitate la Braşov, care va
da mult de furcă autorităţilor a ustro-ungare 6.
Un fapt este semnificativ; mulţi dintre românii braşoveni, bănuiţi a fi avut legături cu Liga Culturală
au avut d e suferit în anii primului război mondial. Şi Ilie Savu nu a făcut excepţie; între noiembrie 1 91 6 şi
vara lui 1 9 1 7 a fost întemniţat în inchisoarea militară din Cluj, fără a fi fost judecat şi fără a fi cunoscut
motivele a restărW.
Fără a fi spectaculoasă (din cauza cenzurii extrem de aspră), corespondenţa purtată între Ilie
Savu şi familia sa, păstrată sub. formă de scrisori şi cărţi poştale8 relevă o serie d e aspecte extrem d e
interesante, privind traiul d in închisoare, starea de spirit a deţinuţilor, problemele curente cu care era
confruntată populaţia supusă rigorilor războiului etc.
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Cele mai presante erau problemele d e comerţ fiind ridicat de acasă pe neaşteptate, firma a
rămas pe mâinile femeilor, complet neştiutoare în asemenea chestiuni, a celor doi fraţi: Gheorghe şi
Nicolae, ajunşi ulterior în acelaşi loc de detenţie şi a băieţilor de prăvălie, afla� în pericol permanent de a
fi încorpora�; cond�iile specifice ale războiului (criză de alimente, stagnare) constituiau încă un motiv de
îngrijorare. la toate acestea se adaugă şi acţiunea autorităţilor de resort din Budapesta de a ridica
licenţele de funcţionare a firmelor româneşti, sub pretextul că acestea a u vândut marfă .duşmanulut
(adică armatei române n.n.). Ilie Savu arăta de altfel într-una din epistole că a făcut recurs la Budapesta,
argumentând că toate prăvăliile din Braşov, indiferent de naţionalitatea proprietarului au vândut mărfuri
armatei române; era şi acesta un motiv situat la limita absurdului de a-i şicana pe români.
in ciuda cenzurii şi a circulaţiei epistolare restrânsă la minimum, se strecoară informaţii extrem
de interesante: în închisoare se aflau mulţi braşoveni (inclusiv femeii. care îşi aşteptau rândul la proces
fără a fi ac uzaţi de ceva anume: regimul de detnţie era suportabil; excepţie făcea comunicarea. Ilie Savu
se plângea de lipsa creioanelor pe care le cerea cu insistenţă şi a puţinătăţii hârtiei: .Scrie-mi cât de des
şi p une-mi câte 3-4 cărţi poştale sau câte o cuvertă (plic n.n.l şi hârtie, chiar şi două, fiindcă aci e greu a
ajunge la hârtie" (subl. aut.).
Din corespondenţă nu lipsesc accentele dramatice, fireşti pentru suferinţele prin care treceau
familiile despărţite de împrejurări protivnice: ..... scriu în ziua naşterii Mântuitorului nostru. Lacrămile mi-s
uscate şi durerile înăbuşite .. . d ublate însă de speranţa unor zile senine şi libere: .Noi ne-am dedat c u
traiul de aci. Vedeţi c a ş i voi s ă v ă păstraţi sănătatea în vremurile acestea grele pentru toată lumea, căci
vor reinvia zilele frumoase şi libere (sub!. n.) de care ne vom bucura cu toţii".
Corespondenţa se termină in iulie 191 7. Probabil că Ilie Savu va fi eliberat in scurt timp fără să fi
cunoscut motivele oficiale ale arestării.
Cu toate suferintele îndurate, viitorul isi va a răta si fateta sa luminoasă. Ilie Savu fostul detinut al
inchisorii militare din Clu , va participa ca dele at din pa rtea S ocietătii comerciantilor ro âni din B rasov
·
·
(alături de Emil Bologa) la Marea Adunare Naţională de la Alba I ulia.
Dorinţa noastră a fost de a aduce la lumină fapte şi intâmplări din viaţa oamenilor obişnuiţi, care
au pus - mai presus de orice - cauza naţională, iar această corespondenţă este mai relevantă decât un
document oficial.
.. Cazul" Ilie Savu se raportează astfel miilor de transilvăneni, bărbaţi şi femei, proveniţi din medii
sociale diferite, care au avut de suferit în anii primului război mondial pentru ..vina" de a fi români.
••

J

g

�

·

Note:
1 . O primă semnala re a acestui fond arhivistic a fost făcută de: Măriuca Radu şi Radu Ştefănescu
în articolul: Istorie şi comerţ la Braşov, apărut in ..Jurnalul de Braşov", nr. 55/1993.
2. Doc umentele, transmise din generaţie în generaţie, apa rţin în prezent doamnelor: Mariana
Nedelescu şi Coralia Nandra, că rora le mu�umim şi pe această cale pentru amabilitatea de a ni le fi pus la
dispoziţie. M ulţumiri se cuvin şi domnului Gheorghe Zărnescu din Săcele petnru preţioasele informaţii
furnizate în legătură cu istoricul a cestei familii.
3 Gazeta Transilvaniei", nr. 230 din 1 2/24 ocotmbrie 1 885, p. 3 dedică lui Dumitru Eremias
articolul intitulat: O veche casă comercială româ nă, în care îi elogiază personalitatea şi subliniază rolul pe
care acest negustor 1-a jucat în viaţa economică a oraşului ..intre puţinele case comerciale din Braşov,
care au rămas neatinse de vitregiile timpurilor de criză, ocupă fără îndoială un loc de frunte Casa Eremia.
Fără a ne gândi la nenorocirile ce i-au ajuns pe unii şi la cauzele ce au pricinuit ct �erea altora, Casa
Eremia are să mulţumească aceasta în cea mai mare parte temeliei tari şi solide pe care a fost clădită; şi
această temelie a fost m unca şi onestitatea".
4. Aprecierea de care firma Eremias se bucura in rândurile braşovenilor, neobişnuiţi cu
delicatesele, era consemnată şi de marele Sextil Puşca riu in n u mai puţin celebra sa lucrare, Braşovul de
altădată, considerând-o fără egal.
5. Pentru detalii privind relaţiile Ligii Culturale cu Braşovul, vezi: Măriuca Radu, Contribuţii privind
legăturile Braşovului cu .Liga pentru unitatea culturală a tuturor românilor" , în Cumidava, XXI, Braşov,
1 997, p. 163-177.
. •

•.
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6. Rapoartele autorităţilor austro-ungare în legătură cu acţiunile desfăşurate de liga Culturală în
Ţara Bârsei au fost publicate de Ion Bozdog, în Statul poliţist, Braşov, 1944.
7. Într-una din scrisorile adresate soţiei, Ilie Savu presupunea c ă arestarea sa s-ar fi putut datora
unei poezii (probabil cu caracter patriotic) copiată în urmă cu 29 de ani, deţinerii portretelor lui Mihai
Viteazul şi principelui Ferdinand şi a unor cărţi, considerate subversive; în ultima carte poştală, datată iulie
1917, Maria îi scria cu amărăciune soţului ei: .. După cum aud - zi de zi se eliberează oameni, de-ar da
Dumnezeu să vie şi rândul vostru şi mă omoară gânduri/e că nu ştiu cu ce eşti acuzat ( s u b l . n.), de s-ar
îndura bunul Dumnezeu şi spre noi! ".
8. Cele 1 5 scrisori şi cărţi poştale le publicăm în anexă, cu menţiunea că interesul nostru a fost
direcţionat asupra atmosferei de epocă şi mai puţin a supra personajelor prezentate (colaboratori, furnizori,
membri ai familiei) sau a mecanismelor comerciale.

The destiny of a romanian family from Braşov,
Eremias-Savu (abstract)
The study values an unknown documents found being in the possesion of an old merchandiser
Romanian family from Bra ş ov.
This is about the correspondence from 1 9 1 5 ti l l 1917 between the Romanian merchandiser Ilie
Savu, being in prison at Cluj and his family which remained in Braşov.
The letters shows, mainly, the atmosphere in the prison and the people's difficulties d uring the
First World War.

Anexe:
Dragă M a riţi,
De aici vă doresc sănătate la toţi. Eu sunt bine. Celula mi-e curată şi higienică, deşi cam întunecoasă
(e sub o boltitură de gang). Sunt singur. Hrana e cu mult mai bună ca în Braşov - şi de 3 ori zilnic, nu odat' şi
proastă. Zahărul mi-a căzut foarte bine, e bun la cafeaua neagră - înmulţită - de dimineaţa.
Interogat n-am fost încă nici aci. Azi am fost însă vaccinat. Se vede că are să mă mai ţină.
Albiturile le am toate. Collete cu d-ale mâncărei şi haine se primesc. Băuturi şi cigări nu (subl. aut.). Dacă
a venit OI. Einzig - este un Ramburs pentru brânză, vedeţi să se în caseze. Vorbiţi cu dl. Veszely, că mi se
pa re, că sunt ceva fasiuni pentru case sau negoţ d e fă cut, să se facă după formula veche. Copii sunt în
lădiţa a doua de la pultul înalt.
Complimente c umnatei, doresc pe Mia şi pe toţi ai noştri.
Al tău Ilie
Carte poştală; I lie Savu către soţia sa Maria; Cluj; 10 decembrie 1 916; orig inal; limba română;
colecţia Ned elescu-Nandra. Dedesubt - cu cerneală roşie -viza şi semnătura cenzurii, 16 O 917 (vizele
cenzurii vor apărea pe toate documentele transcrise).
Dragă Mariţi,
Ce mai e pe ac asă, cum vă simţiţi? Eu mă simt bine, sunt sănătos. Aici este altă ordine faţă de
Braşov, dar timpul trece totuşi greu, fiindcă până acum nu am fost încă la proces. Şi până acum nimic, nici
aici, nici la B ra şov . Aşa se întrevede că în acest an am să mai locuiesc aici (şi fără nici o hotă râre). Ce face
Mia?; tot respectul pentru mama, d-na Precup şi pentru ceilalţi. G heorghe (fratele lui Ilie, arestat şi el
ulterior n.n.) a mai scris ceva? Bătrânul Burduloi se simte bine? Merge la ma gazie? Din satul Baciu (Să cele,
comitatul Braşov, locul de origine al familiei Eremias-Savu n. n.) a mai venit cineva? Ei cum se simt? Dacă
domnul Vesze/y (subl. aut) a venit acasă trebuie întrebat ce este c u c hiria? Dr. Glăjar, Schmids, Krauss,
Hazy, Băbtsta, mă gândesc că trebuie an unţaţi. Domnul Veszely ştie ce e şi ce este de fă cut.
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Contractele cu celelalte documente sunt in alt birou. La domnul Einzig mi se pare că există
chitanţa de plată pentru brânză. Banii trebuie ceruţi de la el.
Pentru domnul Boer - care a pornit impreună c u mine - am dat 20 cor. Trebuie ceruţi de la so�e.
Ştii unde locuieşte. lângă a bator.
Dacă dr. Meţian a venit acasă trebuie intrebat. ce trebuie făcut mai departe.
Ai vorbit c u doamna Kis Kâroly pentru vin? Pentru cumpărăturile făcute prin intermediul
locotenentului Rosenkrantz nu a plătit. Documentele sunt in birou. Dacă cineva plăteşte chiria, trebuie
facturat ca şi până acuma. Pentru domnul Tartler trebuie facturat separat, in aşa fel c um se vede in cartea
Copieri.
La domnul Briider Braun din Budapesta, există o chitanţă - de plătit. Dacă cineva călătoreşte in
părţile acelea i se poate plăti şi lui.
Din cele două butoaie: Rom (Backersl şi Coniac (Tricochel nu trebuie vândut până ce Gheorghe
nu vine a casă.
Timpul aici este foarte plăcut. fără zăpadă. Pentru că nu se ştie cât voi rămâne aici, dacă poşta
preia pachetul, mi se pot trimite două cămăşi, izmene, batiste, g u lere nu, 1/2 kg zahăr cubic, ceva de
mâncare. inclusiv pâine, un borcan mic de dulceaţă, o sticlă mică de sirop de zmeură (etichetă pe ea şi
dopul să fie legati. un creion, spirt nu-mi trebuie.
Eu am mai scris 3 cărţi poştale, dar mi se pare că nu le-ai primit. Aştept răspuns (ungureşt:el.
Rămân al tău
Ilie
Scrisoare. Ilie Savu către soţia sa Maria; Cluj; 24 decembrie 1 91 6; 2 f.; original; limba maghiară;
colecţia Nedelescu-Nandra.
Dragă Mar�i!
Scriu in ziua naşterii Mântuitorului nostru. Lacrămile mi-s uscate şi durerile inăbuşite; plin de
nădejde in soarta ce mi-e pusă in mâna Creatorului.
Moartea cea instrăinată a bătrânului Burduloi, venirea lui Gheorghe. panica ce vă va fi cuprins in
astfel de surprind eri, neavând pe nimeni intr-ajutor. apoi înstrăina rea lui Nicu, soarta lui Tati si a celor din
jurul său, amâna rea interogării mele şi alte multe, toate, toate trec ca nişte volburi întunecate rin întreagă
fiinţa mea. Aceste crâmpeie rupte din zbuciumul vieţei mi se prezintă alte ori aureolate de raze
mângâietoare in jurul patimelor celui ce azi s-a născut pentru noi.
Vouă vă doresc d-aci din celula mea tăria şi neinfricarea m ucenicilor şi blândeţile Preacuratei
Maicei Domnului să vă incurajeze şi mângâie.
Dacă s-a intors comptorista (c ontabila n.n.). O-ra Leontina. să înceapă lucrările de birou.
Să treacă cassa şi strada. La cassa in fiecare zi să lase 3-4 rânduri goale pentru a induce posturi,
ce se va afla ulterior. Ţidulele de cassă şi toate însemnările să le păstreze.
Pentru inventar să incheie toate poziţiile din Solda Conti. Jurnalul să-I purizeze până in ziua
inventarului trecând şi Conta-Accepte din impurul meu ce se află in pult - ştie Dânsa ..
Dacă e vreme să multiplice in inventar posiţiile unde sunt preţurile p use la mărfuri, celelalte
rămân deschise până voi pune eu preţurile.
Când Jurnalul va fi gata să-I treacă la Maestru. Maestru şi celelalte cărţi se află cam pe la locul
lor.
Posiţiile din Contul, adică partida lui Burduloi să se treacă din ziua inventarului incoace până la
moarte şi spesele îngropării intr-o partidă, ce se ia deschisă in Solda Conti adecă intre debitorii de toată
ziua.
Dacă întreabă de la scaunul orfanal sau direc�unea finanaciară despre averea decedatului, să
se spună c u siguranţă că n-are in prăvălie nici o avere după cum se pot convinge din inventarul precedent
ce este la dl. Dr. Meţian.
De la dl. Meţian se pot informa, din contor să nu se facă extrase pentru nimeni.
Pe numele Burduloi avem o licenţă - mi se pare, că cea din Bodegă. Aceasta trebuie transcrisă

p
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pe numele m e u s a u a l u i Gheorghe adecă p e numele unuia dintre noi care n-are licenţa cealaltă. Aceasta
o poate face OI. Farkas. Grăb�i-vă numai să nu intârziem (subl. aut.l.
in chestii de negoţ, poate să-mi scrie şi O-ra Leontina (nemţeşte).
Mărfuri se pot comanda după împrejurările date. Interesaţi-vă de coala acsisului de vin, contul
de la Rezer ce le au luat finanţii când au făcut perchezi�e.
Dragă Mariţi!
Scrie-mi in tot cazul, cum vă aflaţi şi ce mai faceţi? Sunteţi sănătoşi? ivitu-s-a ceva mai deosebit?
De la Să cele ce mai e nou? Dacă cumnatul Vasile e acas' n-ar fi rău să-I chemaţi la Braşov să fie pe lângă
voi şi ca om de in credere prin prăvălie.
După cum mi-ai spus, cred că servitorului i-aţi dat d rumul.
Miuca şi mamă-sa doresc să fie bine şi in soliele Preacuratei Maicei O-lui să planeze in jurul,
intărindu-le in buna lor credinţă.
D-nei Precup, O-lui Boland, lui neica Ştefan, sănătate, şi la toţi ceilalţi.
Premenele să nu mai trimiteţi; spălatul se face aici. Poţi trimete: 7 borcănel dulceaţă, 7 sticlă
Syrup smeură (cu ţidula pe sticlă), un săpun şi mai ordinar, 5 cărţi poştale, 7 creion (subl. aut.l şi ceva
mezeluri cu pâne. Dar mai câte puţine, căci cele trimise ne cam ajung afar' cu pâne şi precum şi 1 kg zahăr
cubic, ceva bomboane. Eu cu George nu convin, sunt separat; ne zărim însă prin curte şi e bine cu voie ca
tot-deauna. Până azi n-am fost ascultat in nici o privinţă şi in nici o cauză (sub!. aut.l.
Te sărut al Tău
Ilie
B. Cigarete - beutură nu (sub!. aut.l trimete.
Scrisoare: Ilie Savu către soţia sa M aria; Cluj; 7 ianuarie 1 917; 1 f.: original, limba română; colecţia
Nedelescu-Nandra.
Stimate Domnule sef!
Am norocul să m ă anunţ cu rândurile mele, aştept cât mai repede răspunsul. De la Banca de
Credit am primit astăzi o scrisoare, m-am dus imediat acolo, domnul de acolo mi-a spus că aveţi de plătit
2700 cor. Cum O-voastră nu sunteţi aici eu am plătit 1 945 Cor. şi dobânda pe l unile anterioare. Au spus să
vă scriu O-voastră şi să-mi daţi răspuns dacă plătiţi sau nu Diferenţa şi ce facem in continua re.
L-am rugat să aştepte şi că vom reveni.
Stimate şef, eu in 29 mă duc la incorporare, ce se va întâmpla cu mine şi cu facturile mele, v-aş
ruga să-i da� un răspuns doamnei.
Prăvălia merge foarte incet marfă este puţină. Sperăm că in scurt timp vă veţi intoarce. Vă
aşteptăm din zi in zi.
La revedere
Cu deosebită stimă rămân
Korfas Onoriu
Carte poştală: Onoriu Korfâs către Ilie Savu; Braşov; 1 2 ianaurie 1917; original; limba maghiară;
colecţia Nedelescu-Nandra.

noastre!

Onorate dom-le Ilie!
Primind stimata Dumitale so�e in ultimul timp trei epistole, însă nici una cu răspunsul întrebărilor

V-am scris in mai multe rânduri atât eu cât şi cocoana, asupra situaţiei noastre de acum la care
nu am primit nici un răspuns.
V-am trimis prin Virgil un pachet, 1-ati primit?
in ultima epistolă a� scris ca să tran � mitem una din licenţe de pe numele răposatului Burduloi pe
un nume al d-voastră. Întrebând pe respectivul domn (sub!. autl s-au dat următoarele informa�uni.
Deoarece d-voastră amândoi sunteţi in situa�a aceasta critică aduşi, nu se poate ca să se treacă
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pe numele la nici unul, dară se poate trece la una d in soţiile d-voastră, totodată ca bunvoitor au spus că
mai bine ar fi să lăsăm l ucrurile aşa până vă va face la un fel, fiindcă ajungând rugarea in mâini mai mari
să facă cercetări că pentru ce pe numele cocoanei e transmis: pentru ce nu pe numele unuia din şefi, să
nu fie mai rău, spunea că de lipsă, deoarece bodega e închisă, că nu-i pe numele lui direct licenţa, ci
dânsul (subl. aut.) au fost numai ca .biztosita" gara nt, m-au rugat să-� cer părerea!
Eu in 5 februarie mă duc la incorprorare, operez însă că bnunul O-zeu imi va ajuta la paşii mei
făcuţi pentru ca eu să fiu sc utit de cătănie, mai mult pentru onorata firmă, a ş dori foarte mult să vă pot
servi, cât mai mult, spre a nu face pe placul d uşmanilor noştri.
Însă la a ceasta sunt sigur, deci vă rog frumos d-le Ilie, fiind timpul foarte scurt a-mi fixa leafa ca
să-mi pot achita şi contul meu!
Nefiind sigur cu viitorul meu, mărfu rile isprăvite n u le-am mai adus, avem puţină m a rfă, in genere
la toţi s-a isprăvit, n u numai la noi.
D-nu bătrânul Kenyeres, ne· au cerut 1 500 K. camăta la bani intabulaţi pe case şi ceva aconto cele
7 mii coroane, ultimilor cumpărături.
Ce-i de făcut? Şi cât să plătim? Contuarista vine numai câteva zile până o introduce pe D-şoara
Lupan, nu vrea in nici un caz să rămână, cred că vă daţi cu ideea !
Aşteptând răspunsul, vă dorim eliberare cât mai curând
Vă salutăm respectuos
Onoriu
Dragă Ilie!
Noi suntem bine, sănătoase. Vă dorim şi vouă tot binele posibil. Ieri s-au implinit 40 de zile de la
moartea O-lui Burduloi, n-am făcut pa rastas.
De la Săcele au fost surorile. Sunt bine sănătoase, vă trimit sănătate.
Eu sunt foarte îngrijorată ce voi face cu prăvălia, numai cu cei 2 băieţi, de-ar de D-zeu să putem
face ceva să scape Onoriu. Te rog a-mi scrie ce e de făcut cu plăţile, de care ţi-am scris.
Primeşte de la neamuri complimente.
Cu drag M a riţi!
Scrisoare: Onoriu Korfâs către I lie Savu (pe ultima pagină - rânduri semnate de Maria Savu);
Braşov; 2 ianuarie 1917; 2 f.; original; limba română; colecţia Nedelescu-Nandra.
I ubită M aria !
Sper că ai primit cartea poştală d i n 23 crt.; sper de asemenea că ai achitat dobânda la Bancă şi
pe următoarele două l uni. De ce nu mai imi scrii nimic?
Eu sunt pe de-antregul sănătos, m-aş bucura să aud că şi acasă totul este in ordine.
Din păcate, despre ceea ce mă interesează nu pot să-ţi scriu deloc, pentru că, până in prezent
nu am fost încă audiat (subl. aut.). Cu mare interes aştept din zi in zi pertractarea, dorind să ştiu şi eu
motivele a restării, de la care au trecut trei luni, fără nici un rezultat.
Fără Ono riu trebuie să vă fie foa rte greu, Septimiu este încă bolnav? Pentru că el se pricepe totuşi
la negoţ şi la Cramă. Ţica a rămas in continuare in serviciul nostru?
in 1 5/11 trebuie pl ătit impozitul. Părerea mea ar fi să nu plătiţi mai mult de 800-900 cor., pentru că
suma cheltuielilor de la Hazy, Dr. Glăjar, Schmieds, Comunitatea Baptistă etc. incă nu le-aţi primit (subl.
aut.). Discută in această privinţă şi cu domnul Veszely. Cu impozitul tău trebuie să procedezi la fel.
George este sănătos. el este împreună cu mulţi braşoveni. Mie imi trece timpul foarte greu şi
pentru că nu am nimic de citit; doar cu sănătatea sunt in perfectă ordine. Transmite salutări Miei din partea
mea şi un sărut d ulce, complimente cumnatelor, surorilor şi tuturor cunoscuţilor.
Dacă aş ştii că domnişoara Leontina este acasă, aş ruga-o să-mi facă un extra pentru scadenţă,
dar nu după cele obişnuite, pe care le găseşte in d ulap; de altfel i-am intocmit un model. i n 15 crt. ţi-am
scris o scrisoare in legătură cu regula rea contului lui Burduloi. Inventarul şi celelalte lucruri contabiliceşti,
le-ai primit.
i n cel mai scurt timp, când sper de altfel să mă şi intorc acasă te rog să rezolvi treburile cu
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băncile (Nepbank, Pesta Comercială, Mihalovits).
Scrie-mi exact despre toate, aşa cum de altfel ţi-am mai spus!
Oomnişoara Leontina poate. să-mi scrie nemţeşte sau ungureşte. În scrisoare poţi să-mi mai pui
şi câte o carte poştală.
in aşteptarea veştilor de la tine, rămân al tău
Ilie
P.S. Ce fel de lucru ri mai ai nevoie pentru comerţ? Domnul Kenyeres senior, este acasă?
Scrisoare Ilie Savu către soţia sa Maria; Cluj; 30 iana urie 1917; 2 f.; original; limba germană;
colecţia Nedelescu-Nandra.
Dragă Mariţi!
Abia a cum am primit cartea poştală datată 1 0/1. În a ceste zile am mai primit şi epistola datată 26/1.
Într-aceea eu a m scris in 22 1 carte poştală şi 30/1 epistolă; cred că le-aţi primit. Aici am scris, ca lui Onoriu
(subl. aut.) să i se socotească leafa cum a fost şi lui Traian. O-ra Leontina se pricepe. Spune-i l ui Onoriu,
că aceasta se face numai provizoriu, căci la intoarcerea mea vom mai vorbi, dacă ii ajută O-zeu să scape.
Cu băncile (subl. aut.) să se reguleze aşa, ca să se plătească procentele restante şi încă pe la 1 -2 luni
carnetele. În inte rvalul acesta sper să vin acasă. Lui OI. Kenyeres să se plătească 1500 C (subl. a ut.) contra
unei adeverinţe; iar ce priveşte târguielile făcute, să facă bine să mai aştepte, căci vom regula cât mai
curând.
Am scris să-mi facă O-ra Leontina un Estras al poliţelor, cred că 1-a făcut aşa cum am descris în
epistola din 30/1.
N u pricep de ce Leontina nu mai voieşte să rămână la noi? S-a ang ajat în alt loc? Cu propunerea
de a fi altă angajată va fi mai greu - dacă nu sunt eu de faţă - fiind firele negoţului foarte resfirate şi cu
greu va putea unul neiniţiat să luc reze. Aş fi de pă rere să rugaţi pe O-ra Leontina să vi� ă pe săptămână
câteva ore pentru lucrările mai urgente. Se-nţelege în orele libere ce le va avea. In modul acesta
deocamdată ne vom ajuta până când se va aduce vreo hotărâre cu noi. Cred că O-ra Leontina se învoieşte.
Dacă lui Onoriu nu-i va fi posibil să sca pe, bine ar fi să reangajaţi pe servitorul, dar în nici un caz cu leafa
cea din urmă, ci cu leafa ce a avut-o Badea George (vedeţi la casă) adăugându-i încă ceva. Va avea în
vedere şi el că mânca rea e scumpă azi şi de lucru mult nu prea este.
Dacă voi primi estrasul (subl. aut.) despre cambii voi mai scrie de-aproape în privinţa regulării lor
şi pe de altă parte spuneţi la cunoscuţii(subl. a ut.) de pe la băncile cu care am lucrat (cum e: OI. Mihalovits,
OI. Oncioi, OI. Leitinger, OI. Deutschl că vom regula cambiile în timpul cel mai apropiat: căci sperăm să ni
se aducă hotărârea cât mai curând.
Eu cel puţin presupun - din zilele trec ute - că sunt numai martor adus la Cluj. În caz de în 4-5 zile
nu voi fi ascultat şi întrebat îmi voi lua un avocat d-aci care să urgenteze lucrul.
Cu să nătatea cum ţi-am spus o duc până acum bine. Am odaie şi pat cu velinţe bune. Mâncare a
este încă corespunzătoare, deşi de vreo 3 zile mi-o micşorat porţia de pâine.
Virgil a adus lui George un pachet din care mi-a dat şi mie din el. George este bine sănătos,
aştepată şi el rezultatul. Plenipotenţiatul lui ce mai zice?
M-am bucurat de cartea poştală şi epistola sc rise de tine, ba şi de drăguţa de Mia. Cum sunt
numai singur îmi vin scrisorile ca un fel de alinare îmbucurătoare şi nădejdea de-a fi liberat prinde a ripi
înviorându-mă. Mă g ân desc la Nicu. Ce bine ne-ar fi ca uzat în toate privinţele (Nicolae era fratele lui Ilie
şi al lui Gheorghe; ulterior le va împărtăşi soarta. ajungând în a ceeaşi închisoare n.n.). Putea veni până aci
să ne aducă în persoană salutul de acasă, precum şi daraveri de comerţ.
Vedeţi de vă îngrijiţi de sănătate, că bun e Dumnezeu, nu toate zilele sunt noroase şi viforoase.
ne va împărătăşi şi de zile frumoase şi libere. Scrieţi-mi cât de des şi pune-mi câte 3-4 cărţi poştale sau
câte o cuvertă şi hârtie de felul a cesta sau şi câte două, fiindcă aci e greu a ajunge la hârtie (subl. aut.).
Compliemtne cumnatei şi la ceilalţi. Pe Mia şi pe Tine vă sărut d ulce
Ilie
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Scrisoare: Ilie Savu către soţia sa Maria; Cluj; 3 februarie 1917; 2 f.; original; limba română;
colecţia Nedelescu-Nandra
Dragă Măriţi!
Îmi place să cred că eşti bine, împreună cu cumnata şi cu Mia, ce am observat şi din epistola
adresată lui George de curând.
Cu sănătatea o duc binişor pân' la stomac, care nu e prea împăcat cu puţinul d-aci. D e l a Virgil
incoace aţi mai trimis vreun pachet? Noi n-am primit nici alte epistole. Eu am răspuns prin mai multe
epistole, că ce e de făcut cu poliţele, Kenyeres, Dajdia şi alt.Anume mai pe urmă am scris la 23 1, 30 1 şi 4
11 tot recomandat. Azi repet din nou: la Kenyeres să se plătească 1 500 cor. iar cu cărticica să facă bine să
mai aştepte că poate, că in c u rând ni se va aduce hotărârea mai ales mie. Lui Sta ugel să i se dea un aconto
cărticelei de 400 (patru sute) cor. spunându-i şi lui, că restul va urma cât de curând. De la amândoi să
cereţi adeverinţă.
Cu băncile am zis in general: să se plătească interesele restante şi încă pe trei luni, dacă
primeşte pe atât. dacă n u şi pe mai puţin. S chimbarea poliţe lor o vom face in cel mai scurt timp după cum
voi a răta mai jos. i n felul a cesta este la: Hittel, Coomercial Banc (Kereshedelmi), Spaarkassa, Alnina,
Mihalovits şi Nepbank, aci dacă primeşte interesele inainte şi pe 6 luni să le plătiţi.
in epistola mea din 30 1 am cerut. ca O-ra Leontina să-mi fa că un extras despre pol iţele scadente
am arătat in ce fel. Până azi n u am primit acel extras. Dacă aveam extrasul Vă puteam scrie, c ă ce e de
făcut c u poliţele, c a să n u aveţi atâtea neplăceri. in lipsa extrasului, care nu e vreo g r-eutate Vă comunic
că toate poliţele scadente sunt in lădiţa întâi a pultului celui inalt in nişte scoarţe mari lângă o carte: .. Conto
Accepte". Pe dosul fiecărei poliţe este scris de mine cu creion a lbastru-roşu ziua când e de plată. Acum
să iei fiecare poliţă, vezi că sunt pe rând puse şi n umai cât e Stempă/ul (subl. a ut.) adică poliţa d e scumpă,
să zicem de 2 K sau de 1 .60 K sau de 0,80 fii suma cât de mare e poliţa nu trebuie. Cumpără tot atâtea poliţe
odată, incăodat şi incă odat (subl. aut.) adică din fiecare poliţă câte trei exemplare. Să bagi bine d e seamă,
că pe lângă aceste poliţe în a ltă hârtie mai sunt unele prinse c u un cui şi mai sunt mai multe a ceste, nu
trebuiesc. Cele care trebuiesc vezi că incepe scadenţa cam din sau după Septembrie 1 9 1 6. Cu ac este
poliţe în c ufăr să vie Nicu la Cluj la advocatul meu (subl. aut.) Dr. Aurel lsac (cunsocută personalitate, unul
dintre liderii mişcării naţionale a românilor din Transilvania n.n.) rugându-1 să mijlocească subscrierea
poliţelor de către noi amândoi (subl. a ut.) cerându-ne în cancelarie.
Scriu c ă Nicu să vie in bună nădejde că a sosit cum scria Mia, c ă ar fi in Sinaia spre casă. Dacă
nu vine Nicu, atunci altă persoană de incredere, căci iscăliturile date odată sunt bani. Având odată aceste
poliţe la mână Vă puteţi folosi de ele la scadenţă plătind interesele de lipsă şi astfel veţi afla linişte mai
îndelungată.
Eu moraliceşte mă aflu destul de bine numai dacă aş astâmpăra foamea ceva mai confortabil şi
mai ales în pâine. Pachete poştale văd că primesc oamenii sub titlu de ( ... )?
Ieri am luat de advocat pe Dl. D r. Au rei lsac. Am fost in cancelarie, am vorbit cu Dânsul şi i-am
dat plenipotenţa. Vezi că îţi va scrie a-i trimite 500 ( cincisute) cor. pe care mai intârziază puţin până mai
scriu, căci sper, cum mi s-au comunicat pe săptămâna viitoare mi se va lua ca uza înainte şi voi fi intrebat,
căci referentul meu este dus la Braşov acum. El, advocatul, un tânăr simpatic, mi-a promis tot c oncursul
posibil. Vom vedea şi sper, că cu ajutorul lui D-zeu şi Maicei lui să vă pot îmbrăţişa cât mai curând.
Cine va veni la Cluj c u poliţele să cerceteze pe Dl. Ditroi Puskăs Bela, Dânsul mi-a recomandat
advocatul şi pe Ioan Gârbău, care a fost la noi. Adresa lui o găsiţi printre epistolele vechi la It. G. pe când
era la noi. Poate c ă a ceştia mai dau câteva îndrumări in unele privinţe. Când imi scrii - şi a ştept - pune la
fiecare epistolă sau 1 -2 c uverte c u hârtie d e mărimea c uvertei pe care îţi scriu, ca astfel să-ţi pot scrie mai
des. Tu poţi întrebuinţa plic uri şi epistole c u firma.
George e bine sănătos, mai tânjeşte şi el cu foamea. Prăvălia sunt de părere şi eu ca s-o mai
deschideţi câtva c el puţin până ce voi fi şi eu ascultat şi să văd, cam in ce ape se adapă lucrurile. Mai
curăţiţi, ştergeţi, dregeţi c u câte c eva, câteva ore înainte şi după amiază şi prin pivn�ă. Telefonul să-I
anuntati
· că nu-l mai tinem. Am scris (subl. a ut.) c a la 1 5 1.c. să plătiti. dajdia, dar cu mult mai puţin, vreo 600
pentr u �oi şi vreo 100 pentru prăvălie şi să vorbiţi cu dl. Veszely pe ntru chiriaşii ce n-au plătit.
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in sensul a cestei epistole aştept desluşiri grabnice, căci din cauza cenzurii comunica�a
epistolară e foarte grea. Epistolele ce le scriu păstraţi-le cu plic cu tot.
Cumnatei complimente şi resignare, Miei, o călduroasă sărutare şi Ţie mângâiere şi nădejde îţi
transmite al Tău
Ilie
Dacă puteţi trimite pachete, trimite� separat. c ă eu sunt tot singur.
Scrisoare; Ilie Savu către soţia sa Maria; Cluj; 1 8 februarie 1917; 2 f.; original; limba română;
colecţia Nedelescu-Nandra.
Dragă Ilie!
Am primit două scrisori de la tine, mă bucur foarte mult că eşti sănătos.
De cele ce scrii parte sau regulat l-am rugat pe O-nul Mihalovici să facă socoteala ca să plătim
interesele. mi-a spus că o va face şi atunci vom plăti, cu celelalte vom aştepta până ne va anunţa.
Cu prăvălia o d ucem greu, de când a plecat Ono riu, marfă căpătăm puţină, vegetăm de pe o zi pe
alta.
Cu chiriile merge cam prost. nu plătesc la timp, 0-na Moşoiu a abzis. de la 1 Aprilie am inchiriat
in conditiunile vechi, dacă se va tine de cuvânt, dacă ar fi că pătat marfă ar fi deschis mai c urând.
Domnişoara comptoari�tă stă numai până la 1 martie, spune c ă nu are de lucru dacă nu eşti tu
să-i dai de lucru, de ce ar incurca vremea. nu a voit din Kr. 1 60 pe lună. Mariţi, Mia sunt sănătoase şi te
salută.
·

Carte poştală; Ma ria Savu către soţul ei Ilie; 19 februarie 1 917; original; limba română; colecţia
Nedelescu-Nandra.
Dragă Mariţi!
Prin Nicolae am primit ieri cele multe şi bune trimise. Convorbirea ne-a fost scurtă, căci era
inspecţie.
Mi-a spus că sunteţi sănătoase, ceea ce mi-a înveselit sufletul. Despre darea de venit c lasa a III
a îţi comunic c ă fasiuni de felul acesta pe anii de mai inainte sunt făcute copii in lăcriţa a 2-a de la pultul
cel inalt intre nişte scoarţe lângă contracte. După chipul acestora Valomas" să se facă alta pe 1914, 1 5,
1 6, dar cu cifrele schimbate aşa ca pe anul 1 9 1 5 să nu se arate nici un venit(subl. aut.l şi pe 1 9 1 6 o pagubă
(subl. a ut.l de 1 0.000 cr. Aceste .Valomas" ştie O-ra leontina unde se află şi in înţelegere cu OI Veszely
(subl. aut.l sau alt c unsocut de la dăjdărie să se umple şi să se inainteze. Cum zic din copiile din a ceste
.Valomas-uri" vechi se poate face foarte lesne una nouă pe anii 1 914/16. Dl. Veszely le cam ştie toate
lucrurile referitoare la dajdie, drept aceea roagă-te de dansul să vă indrumeze.
Noi suntem bine şi sănătoşi şi aşteptăm să ne vie rândul să ni se spună. dacă ne pun sau nu sub
acuză. Eu a m presimţire, că nu voi fi pus sub a cuză, căci poezia aceea copiată acum 29 de ani s-a prescris
(subt aut.l. Portretul lui Mihai şi principele Ferdinand precum şi cartea lui Boiu şi Gazeta Transilvaniei nu
s motive deloc de a fi dat in judecată. Poţi spune c azul şi O-lui Meţian şi cred că Te va linişti. Eu de la
inceput parcă ştiam că sunt deţinut pe motive nebazate, căci alt protocol n-a fost luat c u mine. Pe M-me
Precup şi M-me lupan cred c ă le-a intrebat c ă in 7 şi 8/X unde a m fost şi că a m fost acasă? Eu am fasionat,
c ă la 4/X am ieşit pe afară după un morb de 1 4 săptămâni. Am mare nădejde c ă în c urând să fiu pus pe
picior liber. in timpul din urmă se eliberează mulţi şi mai sunt în perspectivă a se mai elibera, bun e O-zeu
şi poate ca să fiu şi eu pus pe lista aceasta. Pe aici s-a lăţit zvonul, că la 1 5, luna curentă să ne ducă de
aici şi poate chiar la B raşov. Bun e Dumnezeu şi mare.
George a fost şi el odată întrebat şi a mai dat martori. in cauza lui nu ştim ce se presupune! Poate,
ca să fie transpusă ca uza lui la tribunalul civil unde merge mai uşor. Să sperăm.
De la epistola ta în care mi-ai comunicat sechestrarea banilor n-am primit alta. C u verişoara
Viţica (diminutiv de la Paraschiva n.n.l n-am putut multe vorbi că nu mi-a venit în minte. Cu Nicolae încă
am fost scurt din c auza inspecţiei. El a adus 1 00 cr. Dar de aici a fost îndrumat să mi-i pună prin poştă, că
•
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aşa a u rânduială. Banii ce i-am avut i-am fost cheltuit mai cumpărând de-ale g urii câte-ceva.
Am înţeles că OI. Dr. lsac a fost la Braşov şi are să mai vie. Dacă Vă cercetează spuneţi-i cu de
amănuntul toate referitoare la mine, c ă mie poate să-mi scape din vedere câte ceva. Bani să nu-i daţi
spunându-i că ne vom răfui la urmă.
OI. Dr. Weiss este - cum am cetit in Brassoi lapok - preşedintele la HAd6felsz61amlăsi bizottsăgu
tocmai in chestia darei de venit d e care este vorba cu finanţii şi prin urmare acolo 1-avem pe Dânsul să
ne ajute in privinţa dării de venit, clasa a III-a.
Dacă n-am priceput bine pe Nicolae, apoi scrie-i c u d e-amănuntul advocatului meu, care mă
poate intreba despre toate şi-1 voi informa.
Nouă nu ne este permis să scriem decât odată pe lună. Voi puteţiu scrie intr-una, ceea ce n-aţi
făcut până acum. Vă rugăm deci a ne scrie cât de puţin despre toate, căci tăcerea mai rău ne face de cât
orice ştire.
Scrisorile cu informaţiuni urgente merg mai iute prin advocat, căci la noi cenzura e foarte mare.
Cazuri mai urgente deci comunicatele advocatului care şi aşa a re 500 cr.
Noi ne-am dedat cu traiul d e aci. Vedeţi ca şi voi să vă păstraţi sănătatea in vremurile acestea
grele pentru toată l umea, căci vor reinvia vremuri bune şi senine de care ne vom bnucura cu totii.
Mai scrieţi-ne despre una alta ca: Kenyeres, Dajdie (plătită puţin de tot. ca să fie plătit). Bonul
pentru marfa vândută honvezilor. Rambursul despre brânza trimisă prin C.F.; apoi despre chirii şi in fine
despre toate.
la toţi şi toate sănătate dorim şi nădejde in Prea bunul şi milostivul D umnezeu.
Aştept răspunsul şi in curând vă voi mai scrie
Ilie
Scrisoare; Ilie Savu către soţia sa Maria; Cluj; 1 mai 1917; 2 f.; original; limba română; colecţia
Nedelescu-Nandra.
D ragă Ilie !
Ieri am primit banii, pe care i-am dat lui Nr�olae, să ţi-i d ea ţie. A scris că nu i-a putut da la Poştă,
că a ajuns târziu la Pesta.
Eu ţi-aş trimite bani de aici cu Poşta, dar se poate întâmpla să nu-i primeşti. Noi suntem bine c u
toţii, dorindu-vă ş i vouă sănătate, rugând pe bunul D umnezeu să ne ajute să ne vedem cât m a i curând.
Complimente de la neamuri şi de la cunsocuţi.
Cu d rag Mariţi!
Carte poştală; Maria Savu către soţul ei Ilie; Braşov; 19 mai 1917; original; limba română; colecţia
Nedelescu-Nandra.
D ragă Mariţi!
Epistolele Tale din 26 111, 7 1V a bia de curând le-am primit mai regulat. M ulte din cele scrise l e-a
d escifrat timpul care trece-trece şi cu el trecem şi noi punându-ne din nou in faţă la noi întrebări. Sănătoşi
suntem a mândoi şi de ieri începând zicem amântri, căci Nicu a sosit cu bagajul şi pachetele pentru noi şi
ca să nu-i fie urât s-a alipit de noi ca să guste şi el din amarui nostru. Sănătos să fie, că ochiul lui O-zeu
va arunca o rază de l umină şi asupra noastră. Cu Nicu am vorbit numai fugitiv, căci el e intr-o c urte
separată, poate că d upă ce-l va asculta să-I aducă in odae la George sau la mine. E sănătos şi ne
bucurăm la vestea că voi sunteţi sănătoase şi faceţi tot posibilul să vă păstraţi sănătatea cum ne spune
şi nouă D-rul Sbârcea. Pachet prin poştă n-am primit şi cel prin soldat ni s-a dat să înţelegem că s-a păpat.
Până azi banii de la Nicolae nu i-am primit. Nicu a adus pentru mine 1 00 cr. Şi i-a depus la cancelarie.
Da că-i scrieţi lui N icolae la Pesta spuneţi-i să-i reclameze. Vinul d e care-mi scrii, cred că dacă l-aţi lăsat
să se odihnească şi-a revenit şi-1 puteţi întrebuinţa amestecat cu o parte din vinul vechi. Septimiu cam
ştie procedura.
De l a Nicolae incoace am primit câte un pachet şi eu şi George şi e u am mai primit unul cu pâine,
slănină, cârnat, brânză, ridiche-ceapă şi dulceaţă, dar George n-a primit. lui n u i-aţi trimis? lui OI.
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Kenyeres să-i spuneţi să mai aştepte cu c ă rticica de târguieli, căci sperăm şi trebuie să ne vină şi nouă
rândul să ne absolve sau să ne pună sub acuză. in privinţa aceasta s-a cam inceput lucrarea.
Chestiunea mea, eu cel p uţin mi-o aştept să fie numai favorabil rezolvată, căci nu e nici o pricină
care m-ar putea pune sub acuză, cum va fi şi a lui Nicu cum l-am înţeles până acum.
Despre licenţele prăvăliilor am inaintat d-aci recurs la Budapesta arătând c ă nu numai noi am
vândut duşmanului, c i şi toate firmele - arătându-le cu de amănuntul - de pe piaţă. Cred că recursul va
avea efectul dorit, c ă c i in caz contrar ar trebui să le ia la toţi comersanţii care au vândut.
George a fost foarte surprins şi prin el şi eu am rămas foarte consternat la epistola O-lui Dr.
Weiss, că Tittes I-ar fi dat in judecată numai pentru 1 1 4 mii (una sută patrusprezece mii) cor. Ciudat lucru:
să fii in temniţă şi să te surprindă lucruri de care nici prin gând nu-ţi trece şi ce-i mai mult a nu te putea
apăra. Noi am răspuns O-lui Dr. Weiss arătând in general şi starea cu c umpăratul celor 250 sticle şi B
butoaie de bere şi a arvunei dată odată de 50 cr. Şi altădată de 30 cr. Am amintit că aceste poziţii sunt
trecute şi in cărţile noastre, ceea ce cred că a făcut O-ra Leontina (subl. aut.). l-am mai scris că intreg
personalul şi servitorul au c unoştinţă despre bere, dar despre vinuri nu (subl. aut.). E greu, foarte greu că
nu suntem liberi să putem să umblăm singuri in ca uza aceasta atât de improtantă. Daţi mână de ajutor
Advocatului. Ne scrie, că poate pe 30 curent să vie aici să vorbească cu George. l-am scris că bine ar fi.
Îmi aminteşte ceva despre OI. Meţian. Până astăzi n-am primit nimic in nici o privinţă de la Dansul.
Soţia O-lui Crăciun mi-a spus că ai avea de gând să vii la Rusalii aici. l-am spus însă că este inutil
(subl. aut.) căci nu ne lasă să vorbim şi pe de altă parte sper ca din zi in zi să vin acasă sau să fiu pus sub
acuză, ceea ce nu cred. Advocatul n-a vorbit cu noi încă, cum ne scrisese, se vede că nu i-au permis nici
dansului să vorbească c u noi. Întrebaţi-! dacă a primit plenipotenţa lui George contra Tittes?
Epistolele ce mi le scrieţi - pentru a le căpăta iscăleşte cu numele intreg (M.I. Savu) şi le pune in
plic adresăndu-le lui Varga l stvan (Zovag ucza 2 szam).
Doresc ca epistoelel noastre să vă găsească sănătoase şi in nădejdea lui O-zeu pentru o
apropiată întâlnire sunt al tău.
Ilie
Scrisoare; Ilie Savu către soţia sa Maria; Cluj; 25 mai 191 7; 2 f.; original; limba română; colecţia
Nedelescu-Nandra.
Dragă Ilie!
Astăzi a m a uzit de voi c ă sunteţi sănătoşi, să dea O-zeu să auzim tot de bine şi cât d e curând să
ne vedem. Am auzit c ă foarte mu�i s-au eliberat, numai nădejde de la O-zeu, că vă va veni şi vouă rândul.
Noi suntem sănătoase. Primiţi complimente de la rudenii şi de la cunoscuţi. Costi a fost in concediu, vă
salută. Complimente lui George şi Nicu.
Cu drag
Mariţi
Carte poştală; Maria Savu către soţul ei Ilie; Braşov; 31 mai 1917; original; limba română; colecţia
Nedelescu-Nandra.
Dragă M ariţi!
După incheierea alăturatei epistole scrisă in rate - George a fost de-a vorbit cu Dl. Weiss. Spune
c ă a primit epistola şi plenipotenţa referitoare l a afacerea Tittes şi a mai completat acum şi verbal. Dar una
tot i-a mai scăpat din vedere şi anume: să-I roage ca s ă stăruie pe lângă Tribunal ca la pertractarea c e a re
să fie in cauza lui Tittes, mormânt să fie şi noi de faţă şi dacă nu amândoi cel puţin George, care e cel mai
tare atins in cauză. Du-te deci pănă la dânsul şi spune-i şi apoi scrie-ne, că c e zice? Plenipotenţa pentru
Nic n-a iscălit-o şi drept a şi avut, că până nu va fi pus sub acuză n-are lipsă de avocat! A mai vrut şi OI.
Dr. Weiss să se pună la târg cu George pentru ca să-i mai dea cumnata, eventual Tu ceva bani. i n privinţa
cererii de bani din partea advocaţilor luaţi la cunoştinţă ca să nu le mai daţi nimic până ce nu veţi primi in
scris de la noi (subl. aut.). Nu ştim cât i-a dat pentru George pănă a cum.
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De Nicu să n-aibă cumnata nici o grijă, căci cauza lui e cea mai uşoară şi duşmanii nu-şi vor
atinge scopul: şi bun e Dumnezeu ca şi noi să scăpăm din pârele acestea ale duşmanilor.
De la noi să nu prea aşteptaţi răspunsuri regulate. Tu poţi scrie pe adresa dată cât de des in
epistolă căci acum cred, că le vom primi regulat şi dacă e lipsă de răspuns urgent o vom face.
Cu noi alăturea ruga�-vă şi Voi, ca să ne întărească D-zeu în situaţiunea d e faţă şi să ne scape
de eventuale noi încercări.
Dorin du-vă sunt al tău
Ilie
Alătur epistolele lui George şi Nicu
Scrisoare; Ilie Savu către soţia sa Maria; Cluj; 1 iunie 1 917; 1 f.; original; limba română; colecţia
Nedelescu-Nandra.
Dragă Ilie!
Noi suntem bine, sănătoase, voi ce mai faceţi? Nu am primit de o veşnicie scrisoare de la tine.
După cum aud, zi de zi se eliberează oameni, de-ar da Dumnezeu să vă vie şi rândul vostru şi mă
omoară gândurile că nu ştiu de ce eşti ac uzat, de s-ar indura bunul Dumnezeu şi spre noi. Cu prăvălia
merge foarte slab. Am deschis şi cârciuma de câteva zile. Complimente lui George şi Nicu.
Cu drag
M. Savu
Carte poştală; Maria Savu către soţul ei Ilie; Braşov; 23 iulie 1 917; original; limba română; colecţia
Nedelescu-Nandra.
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Mureşenii, precursori ai Marii Uniri
de Sanda - Maria Buta
Realizarea României Mari nu s-ar fi putut înfăptui fără efortul intelectualilor sec. XIX din toate
provinciile românesti.
Printre intelectualii a căror viaţă se confundă cu lupta naţională a românilor fac parte şi
Mureşenii, implicaţi in toate acţiunile politice ale vremii lor, solidari cu românii din celelalte provincii in
lupta pentru implinirea năzuinţelor naţionale.
Deşi principalele obiective ale ambiţiosului program naţional fuseseră cerute şi justificate încă
inainte d e 1 800, sec. XIX a fost fără îndoială o epocă d e succes şi progrese din treaptă în treaptă, la care
Mureşenii fie c ă a u luat parte nemijlocit, fie le-au susţinut prin organizarea unor instituţii culturale, dar mai
ales prin intermediul celor două ziare: .. Foaia ", deschisă tuturor scriitorilor d e limbă română şi ..G azeta "
acel .. Organ al tuturor intereselor naţionale " cum o numea H urmuzachi.
Mentori a i opiniei publice, sfetnici înţele pţi d e fiecare zi, M u reşenii au condus cu
responsabilitatea misiunii pe care le-a încredinţat-o soarta aceste ziare, impunând îndatoririle presei
luptătoare pentru idei, care a fost supremul reazim d e existenţă în zbuciumul unui popor primejduit. in
procesul îndelungat de afirmare a conştinţei naţionale, ei au servit drept verigă de legătură între
reprezentanţii iluminismului se. XVI I I şi gene raţia de avocaţi, bancheri, politicieni de profesie care vor
înfăptui Marea Unire. Erau cu pregnanţă urmaşii acelei generaţii de istorici şi filozofi ai Şcolii Ardelene
care au imprimat un caracter special iluminismului românesc. Acelui grup de că rturari - puţin numeros,
dar foarte dinamic - care a încercat să definească conceptul de naţiune română şi care au elaborat o
ideologie având la bază doctrina continuităţii şi tP.za unităţii de origine a tuturor românilor şi a latinităţii
limbii lor, prin care Dimitrie Cantemir fundamentase conştiinţa etnică.
Istoria mişcării de emancipare naţională a românilor se interferează c u marile curente culturale
şi de g ândire ale Europei. Intelectualii generaţiei lui Iacob M ureşianu nu aveau nici o reţinere în a se
considera europeni, iar efortul lor ca făcând parte dintr-o mişcare europeană.
Solida ritatea d e esenţă creştină şi c ulturală a sec. XVI I I c apătă valenţe noi, devine o solidaritate
doctrinară unind în acel aşi elan pentru dobândirea suveranităţii populare şi a libe rtăţilor civile intelectuali
români din toate provinciile; mişcarea naţională română nu a fost numai o l uptă de eliberare de sub
dominaţia străină, ci în egală msăură un proces prin care au fost transformate înseşi bazele societăţii.
Pentru a reuşi şi-au elaborat un program naţional extrem de îndrăzneţ pe care I-au urmat cu tenacitate
generaţie după generaţie. A fost un proces îndelungat şi trudnic, dar românii au avut mereu politiceni abili
care a u ştiut să aleagă soluţia viitorului şi să se folosească de contradicţiile marilor puteri pentru a-şi
impune programul în momentele în care acestea nu se mai puteau împotrivi.
Nu încape nici o îndoială că valoarea dominantă a sec. XIX a fost cea naţională, pornită înc ă
înainte de 1 800 cu ideea d e renaştere politică ş i încheiată la începutul s e c . X X c u realizarea României M a ri.
i n susţinerea acestei valori, intelectualii ardeleni şi-au alăturat efortul românilor din celelalte provincii.
i n g eneza naţiunii moderne, raporturile mişcării culturale a românilor ardeleni c u Principatele
Dunărene au fost esenţiale. Atât ..Gazeta Transilvaniei", ..Foaia pentru minte, inimă şi literatură " c ât şi
bogata corespondenţă din Arhiva Mureşenilor sta u mărturie contactului permanent dintre intelectualii
români şi a implicării Mureşenilor în toate evenimentele care au marcat dezvoltarea naţiunii române.
Elev al lui Simion Bărnuţiu şi Timotei Cipariu, de care-I va lega o îndelungată prietenie şi o rodnică
colaborare, Iacob M ureşianu vine la Braşov la solicitarea episcopului Nicolae Kovacs pentru a-1 ajuta pe
abatele Antonie Kovacs la organizarea liceului latina-german. Un an mai târziu, în aprilie 1 838, il va aduce
la Braşov şi pe Andrei M ureşanu pentru a lucra împreună atât la dezvoltarea şcolii, cât şi la ziar. Calităţile
deosebite îl vor recomanda pe Iacob Mureşianu ca director, în 1 857, funcţie în care va rămâne 18 ani. La
pensionarea sa, Iacob Mureşianu lăsa un liceu complet, c u 8 clase şi cu d reptul de a elibera diplome de
bacalaureat2.
Conştienţi de rolul determinant al culturii în evoluţia unui popor, Mureşenii vor lupta consecvent
şi susţinut pentru înfiinţarea a cât mai multe instituţii de pregătire a tienretului. Lui Iacob Mureşianu i se
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datorează câteva iniţiative c u m a fost proiectul de înfiinţare a unui institut românesc de agronomie, pentru
care întocmeşte statutele şi intră în legătură cu specialişti din M untenia3 şi Moldova4• in 1863 iniţiază un
alt proiect şi anume înfiinţarea unei fac ultăţi de drept în limba română5. Fondurile strân se pentru aceste
două proiecte, care din nefericire nu s-au putut realiza, vor fi puse la dispoziţia Asociaţiunii în scopul
procurăriii de literatură juridică şi agronomică şi pentru înfiinţarea Şcolii de fete de la Sibiu6• Numele lui se
găseşte şi la temelia altor instituţii culturale şi de învăţământ c a WŞcoala de învăţătură" din Blaj, Şcoala
românească din Sf. Gheorghe, Şcolile din N ăsăud şi Zizin7 şi întemeierea .. Reuniunii femeilor române8•
Toate aceste acţiuni individuale se integrau unui ansamblu, făceau pa rte dintr-o strategie
coerent concepută şi cu tenacitate urmărită de intelectualii ardeleni in l upta lor de emancipare naţională.
Pentru generaţia din care făceau parte Andrei M ureşanu şi Iacob Mureşianu, orice formă de manifestare
individuală sau socială trebuia subordonată factorului politic. Or, ce putea servi mai bine răspăndirea
ideilor decât ziarele? Acest adevăr 1-a înţeles Timotei Cipariu atunci când i-a indemnat pe negustorii
braşoveni9 să sprijine financiar apar�ia primului ziar politic al românilor a rdeleni, .. Gazeta de Transilvania",
care va apare la 12 martie 1 838 având c a redactor pe George Ba riţiu10• De suplimentul literar, .Foaie pentru
minte, inimă şi literatrură", se va ocupa Andrei Mureşanu de la sosirea sa in Braşov, in aprilie 1 8381 1 .
Începând c u 1 843, de numărul care apărea joia se v a ocupa Iacob M ureşianu12. in 1 850, c a urmare a
suprimării .. Gazetei" şi a suspendării lui George Bariţiu din funcţia de redactor13, Iacob Mureşianu cere
autorizaţia pe numele său şi din 9 septembrie 1 850 ziarul va reapare avându-1 pe el atât ca redactor cât si
.
ca editor14• Ziarul va rămâne in proprietatea familiei mai bine de o jumătate de secol, până in 1 91 1 . laco b
M ureşianu va imprima .. Gazetei" un ca racter militant, implicarea sa politică fiind fără e chivoc. in
pregătirea Dietei de la Sibiu, la care Iacob M ureşainu va fi desemnat ca deputat, .. Gazeta" va duce o
muncă susţinută .de luminare a poporului pentru a merge la vot15". Evoluţia ulterioară a situaţiei politice,
încheierea pactului dualist. vor radica liza lupta politică a românilor ardeleni şi o vor orienta spre susţinerea
aplicării legilor votate in Dieta de la Sibiu şi recunoaşterea a utonomiei Transilvaniei - deziderate ce vor
constitui esenţa Pronunciamentul de la Blaj din 1868 pe care ..G azeta " il publică in numă rul din 1 5/27 mai.
Iacob M ureşianu, care se solidarizează personal cu amplul protest naţional, este chemat in faţa just�iei
pentru .. Crima de tulbura re a păcii publice"16.
Efectele nefaste ale pactului dualist s-au făcut simţite imediat după incheierea l ui. Dacă
Habsburgii reuşiseră să-şi impună autoritatea dezbinând naţionalităţile, noul sistem se dovedea şi mai
nociv prin incercarea de a dezbina fiii a celeaişi naţiuni. Tactica folosită a fost reactivarea principiului
feudal potrivit căruia capii bisericii - fără nici o bază electorală - reprezintă poporul. Acest principiu nu a
putut fi acceptat de majoritatea intelectualilor care-i considerau pe clerici doar persoane particulare şi nu
mandatari ai naţiunii. Sciziunea produsă atunci când s-a pus problema atitudinii politice pe care urmau s
o adopte românii şi care a creat curentul activist susţinut de majoritatea preoţilor şi cel pasivist susţinut
de mi reni, a impus cu pregnanţă necesitatea organizării românilor intr-un partid politic. Iacob M u reşianu
va susţine c u conse cvenţă in coloanele .Gazetei" pasivismul pe care Partidul Naţional Român din
Transilvania creat in 1 869 il adoptase c a formă de manifestare politică.
Evoluţia evenimentelor in Principate face să-i renască nădejdile şi să organizeze o ultimă mare
acţiune politică - campania de presă in sprijinul Războiului de independenţă. Î n perspectiva conflictului
armat, el vedea realizarea unei etape necesare in drumul spre unitatea naţională a românilor. in această
perspectivă Iacob M ureşianu a judecat şi a reacţionat faţă de toate evenimentele politice in care era
implicată etnia română.
in a rticolul .. Noi in faţa evenimentelor"11 vorbeşte de ..... poporul român care are conştiinţa că
este compact in număr de 8 milioane şi ocupă un teritoriu care in interesul Europei n u se paote lua din
mâinile românilor", iar in articolul .. Cristos a inviat"18 - articol in criminat in procesul de presă care-i va fi
intentat - afirmă că ..... nu mai poate fi departe momentul in care să ne fie dat a serba şi Paştele deplinei
libertăţi, Paştele reconstituirii naţionale".
Această mare campanie ziaristică este incununarea unei activităţi de a proape o jumătate de
secol in care Iacob M ureşianu a stat neclintit in slujba idealului naţional implinind c u tena citate destinul
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rezervat generaţiei sale, acela de a încerca să transforme comunitatea culturală românească într-o
naţiune politică.
A apărat c u demnitate în paginile " Gazetei " onoarea şi drepturile românilor în lupta pentru care
a avut victorii sau înfrângeri, dar cărora le-a rămas credincioas în pofida g reutăţilor şi primejdiilor. El n-a
servit numai c auza românilor ardeleni, ci a tuturor românilor, contribuind în mare măsură la realizarea
unităţii lor culturale. Strădania sa de-o viaţă şi-a găsitr recunoaşterea în 1 3/26 octombrie 1 877 când a fost
primit în Academia Română19.
Iacob M ureşianu a crezut cu sfiinţenie în neamul său, pentru viitorul căruia a d us o l uptă aprigă
şi neşovăitoare. Această credinţă a fost transmisă şi fiului său, Aurel, care-i va continua lupta în plan
politic.
Dr. Aurel M ureşianu s-a impus prin cultura, talentul, l uciditatea politică şi intransigentă
caracterului, ca unul dintre cei mai respe ctaţi fruntaşi politici a rdeleni din a doua jumătate a sec. XIX.
Preluând în 1 878 condu cerea " Gazetei Transilvanie(, dr. Aurel Mureşianu i-a imprimat
individ ualitatea sa păstrând totodată linia tradiţională a programului paşoptist. În primul articol, cel care
inaugurează activitatea sa ca director al " Gazete(, Aurel M ureşianu îşi defineşte poziţia în viaţa politică şi
obiectivele fundamentale pentru care va milita - lupta împotriva opresiunii naţionale, ridicarea nivelului
cultural şi întărirea ideii de unitate şi continuitate în conştiinţa românilor, punând clar problema unirii
Transilvaniei cu România20• Acest program se constituie într-o adevărată profesiune de credinţă pe care
Dr. Aurel M u reşianu a respectat-o până în ultima clipă. Tot acum formulează un alt deziderat pentru care
va milita prin intermediul " Gazetei " - lupta pentru solidarizare, unitate şi organizarea vieţii politice a
românilor ardeleni. Considerând că este a bsolut necesară unirea tuturor forţelor într-un singur şi puternic
organ naţional, va lua parte activă la constituirea Partidului Naţional Român, fiind unul dintre cei 22 de
fruntaşi a rdeleni care au decis, la Conferinţa confidenţială din 16-18 octombrie 1 880 de la Sibiu, unirea
celor două partide care luaseră fiinţă în 1 86921 •
Î n pregătirea conferinţei de constituire a P.N.R. d in m a i 1 881, Dr. Aurel Mureşianu începe
publicarea unui ciclu de articole sub titlul .. Solidaritate".
Considerănd solidaritatea ca expresie a gradului de d ezvoltare culturală a unui popor, în primul
număr al ciclului - ce va continua pe parcursul unui deceniu - Dr. Au rei Mureşianu sintetizează dezideratul
momentului istoric prin două imperative: disciplină şi organizare, absolut necesare pentru o politică
unitară, fermă, intransigentă, în realizarea ideal ului naţional al românilor de a se vedea un popor liber şi
unit pe pământul strămoşesc22.
Consideraţia de care se bucură reda ctorul " Gazetei Transilvaniei" face ca în 1 884 să fie ales în
Comitetul Central al P.N.R. iar ziarul să devină organ oficial al partidului23.
În iarna lui 1 885 Dr. Aurel Mureşianu publică un ciclu de articole " Românii, Tronul şi Opinia

publică" susţinând necesitatea întoc mirii unui amplu memoriu adresat tronului24•
În 1 887 primeşte însărcinarea de a întocmi proiectul acestui memorand25•
Î ntemeiat pe principiul respectului pentru spiritul legilor, cu a ccent pe concepţia constituţională
şi adminsitrativă a vieţii de stat, memorandul lui Aurel Mureşianu aruncă un con de lumină asupra întregii
dezbateri de idei ce a stat la baza mişcării memorandiste, fă când posibile înţelegerea mai temeinică a

cauzelor care au generat-o26.
Î n procesul intentat de autorităţi memorandiştilor în 1 894, Dr. Aurel M ureşianu a jucat un rol
important în calitate de apărător, insistând asupra respectării prevederii cosntituţionale în ceea ce
priveşte folosirea limbii materne în justiţie şi ca unul dintre cei care au redactat celebra Declaraţie citită
în instanţă de Dr. I oan Raţiu, în care se spune că " existenţa unui popor nu se discută - se afirmă."27
Susţinerea programului Partidului Naţional Român, a tacticii pasiviste şi a nec esităţii sprijinului
popular a constituit baza actrivităţii sale politice pe care a dus-o în principal prin intermediul ziarului pe
care în 1 884 reuşeşte să-I transforme în cotidian28.
Fiecare a cţiune desfăşurată fie în domeniul c ultural, fie în cel politic, întreaga activitate a
Mureşenilor, concertată cu strădania celorlalţi intelectuali români ai sec. XIX pot fi considerate trepte
necesare în procesul de realizare a statului naţional unita r român.
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Locul şi însemnătatea Mureşenilor in cultura şi istoria noastră o exprimă cu concizie şi claritate
Nicolae Densuşianu: .reprezentanţi iluştri ai c ugetărilor şi simţirilor româneşti, apărători sinceri şi
neobos�i ai drepturilor şi libertăţilor naţionale, exemple a tăriei de convingeri, de activitate şi sacrificiu, ei
ocupă loc de frunte in acele puternice şi glorioase generaţii din sec. XIX care au dus lupta uriaşă pentru
dezrobirea şi ină�area poporului român şi au pus bazele viitorului nostru naţional29•
Note:
1 . Muzeul " Casa Mureşenilor Braşov", Arhiva Mureşenilor, doc. Nr. 1 1 134.
2. Aurel A. Mureşianu, "Iacob Mureşianu-album comemorativ·, Braşov 1 91 3 -F. Vargyassy,
.Analele liceului", Braşov, 1 895.
3. Muzeul " Casa Mureşenilor" Braşov, Arhiva Mureşenilor, Doc. 6292.
4. ldem, doc. 1 1 64.
5. Ibidem, doc. 798.
6. Ibidem, doc. 630 1 .
7. 1bidem, d o c . 830; 9070; 9085.
8. Ibidem, doc. 2060.
9. Aurel A. Mureşianu, op. cit p. 23.
1 0. Muzeul " Casa Mureşenilor" Braşov, Arhiva Mureşenilor, doc. 885.
1 1 . Aurel Mureşianu, op. cit. p. 21
1 2. V. Netea, G. Bariţiu - viaţa şi activitatea sa, Bucureşti, 1 966, p. 1 02.
1 3. " Gazeta Transilvaniei", număr jubiliar, 1 888, p.1
1 4. M uzeul " Casa Mureşenilor" Braşov, Arhiva Mureşenilor, doc 7554; 7560.
1 5. 1 dem, doc. 1 1 67.
16. Ibidem, doc. 7599.
1 7. " Gazeta Transilvaniei " nr. 24, 1 877.
1 8. " Gazeta Transilvaniei" din 8/27 aprilie 1 877.
1 9. M uzeul "Casa Mureşenilor" Braşov, Arhiva Mureşenilor, doc. 837.
20. .. Gazeta Transilvaniei", nr. 1 din 5n ianuarie 1 878.
2 1 . Muzeul "Casa Mureşenilor", Arhiva Mureşenilor, doc. 952.
22. 1.Moga, Aurei Mureşianu, in " Ţara Bârsei", Vl/1 934 nr. 5, p. 295-298.
23. " Gazeta Tranislvaniei", nr. 46 din 1 1 mai 1 881 .
24. S. Polverejan - N. Cordoş, Mişcarea memorandistă in documente (1885- 1897), Ed. Dacia, Cluj,
1 973, p. 99-1 02.
25. " Gazeta Transilvaniei" nr. 2 din 2/1 5 ianuarie 1 885.
26. Aurel Mureşianu, Documente pentru istoria Memorandului, in Transilvania nr. 4-5, 1 929, p. 343
27. M uzeul "Casa Mureşenilor· Braşov, Arhiva Mureşenilor, doc 1 3551
28. Ion Grădişteanu, in " Epoca·, nr. 3 din 3 februarie 1 929.
29. " Gazeta Transilvaniei" din 4/16 aprilie 1 884.
30. " Gazeta Transilvaniei", număr jubiliar, 1 908, p. 87.

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

Mure�enii - Vorgănger der grossen Verbindung
Zusammenfassung Die Mureşeni-Familie von Kronstadter lntellektuellen die im XIX-ten Jh. die siebenbiirgische
Geshichte, durch ihren politischen Eintritt sehr stark beintlusst hat, spielte eine sehr g rosse Rolle in der
Verwirklichung des nationalen ldeals.
Die Erscheinung eines ..Grossrumaniensu, ware ohne diese Familie nicht moglich gewesen. Als
Leiter der otiziellen Zeitung des .. Partidul Naţional Românu haben sie ihre ldeen tur Ehre und Rechte der
Rumanen im osterreich-ungarischen Reich durchgeschalgen.
Von der kulturellen Rolle des Volkes bewusst, haben die Mureşeni tur die Griindung zahlreicher,
jugendbildender lnstituten gekampft.
Alle ihre Tatigkeiten zahlen zu einer Gesamtheit die, die Strategie der rumanischen lntelektuellen
des XIX-ten Jh., angepasst ist. Diese konnen als Stufen tur verwirklichnung des rumanischen ldeals
angesehen werden.
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Legături culturale intre Bra,ov 'i Bucovina contribuţia lor la realizarea idealului naţional
de Dorica Bucur

la 1 decembrie 1 988, românii de pretutindeni a u aniversat opt decenii de la Marea Unire, cel mai
frumos eveniment din istoria lor milenară, prin care s-a realizat obiectivul pentru care s-au jertfit generaţii
de înaintaşi.
Ideea unită�i naţionale a străbătut intreaga noastră istorie şi pentru ea s-a dus lupta in plan
politic, economic şi nu in ultimul rând in plan cultural. Prin cultură s-a exprimat de timpuriu această dorinţă
a românilor din mai multe teritorii, unele aflate sub stăpânire străină. Acestor înaintaşi, acum la aniversare,
le aducem omagiul şi recunoştinţa noastră pentru creaţia, activitatea şi jertfa lor.
intre cei care au luptat pentru realizarea idealului naţional au fost şi reprezentan�i familiei
preotului l raclie Porumbescu din Bucovina. Cel mai de seama dintre ei a fost desigur muzicianul Ciprian
Porumbescu, de la naşterea căruia, in anul 1853, se implinesc 145 de ani, iar de l a trecerea sa in eternitate
la nici 30 de ani, in 1883, se implinesc 1 1 5 ani, ceea ce reprezintă cifre aproximativ rotunde, ceea ce ne-a
determinat să aducem in actualitate aceste evenimente.
legăturile Braşovului cu Bucovina sunt vechi şi consistente dar noi ne-am oprit asupra câtorva
aspecte semnificative din activitatea acestei familii care au constituit şi ele premise ale realizării idealului
na�onal. Desigur cel mai important reprezentant a fost Ciprian Porumbescu, care in decurs de un an, dar
ce an, şi-a realizat la Braşov cele mai importante crea�i ale sale prin care a intrat definitiv in patrimoniul
nostru naţional.
De asemenea am vrut să atragem atenţia tinerei generaţii asupra creaţiei sale de cântece
patriotice care au însoţit principalele evenimente din istoria noastră, iar unul din cele mai frumoase
�Tricolorul·, adoptat o perioadă ca imn naţiopal, a suferit denaturări nepermise atât in versuri cât şi in
muzică, in anii trecutului regim politic care s-a1 prăbuşit in decembrie 1 989.
Ne-am mai oprit asupra a cestor aspecte pentru că ele pot constitui şi in prezent dar mai ales in
viitor indemnuri pentru continuarea luptei naţionale întrucât meleagurile pe care s-a născut Ciprian
Porumbescu sunt şi azi înstrăinate, iar situaţia românilor din acele locuri, împuţina� ca număr, este
deosebit de grea.
legăturile familiei Porumbescu cu Braşovul datează de pe la mijlocul secolului trecut inainte de
naşterea lui Ciprian, ele fiind stabilite prin intermediul distinşilor cărturari din familia Mureşenilor, a lui
George Bariţiu, şi a altora.
Despre Emilia Porumbescu, mama lui Ciprian, ştim că răspundea din Şipot, unde familia locuia
atunci, la apelul publicat de � Reuniunea Femeilor Române din Braşov", in Gazeta Transilvaniei, la care
preotul lraclie era a bonat, de a veni in ajutorul orfanelor rămase "de pe urma revoluţiei din 1848 - 1 849� .
Apelul suna aşa: "Trebuie să dăm dovezi la lume că bărbaţii noştri, care au făcut atâtea jertfe pentru
naţiune, au de-a dreapta lor soţii demne de mărinimitatea lor. Să dăm dovezi naţiunilor străine, că, clasa
cea mai c ultivată a damelor române cunoaşte şi simţeşte dimpreună c u bărba�i săi trebuinţele naţiei".1
Şi mama lui Ciprian nu a întârziat să dea această dovadă. "Doresc aşadar - scrie ea Comitetului
Reuniunii - cu toată fervoarea, ca să mă pot şi eu mângâia cu voi Prea-Veneratelor . . . să fiu şi să conlucru
şi eu ca membră a societăţii voastre . . . rog prea-veneratul comitet să-mi împărtăşească statutele şi
condiţiunile sub care aş putea intra in lăuda bila-vă societate". Trimite c u aceeaşi ocazie teri flori ni de
argint rugându-se să fie primiţi şi exprimându-şi speranţa "că consurorile din Bucovina . . . vor urma marei
mele bunăvoinţa . . . intr-o cauză demnă de toată lauda, de toată mulţumi rea şi respectarea".2 Colaborarea
va continua in anii următori şi se va amplifica prin contribuţia tatălui lui Ciprian, preotul lraclie Porumbescu,
începând c u anul 1 855 când acesta publica in Foaia pentru Minte Inimă şi Literatură balada populară
Anniţia, c uleasă de el din Bucovina. După această dată legăturile lui c u Braşovul au fost tot mai strânse,
aşa cum dovedesc scrisorile trimise lui Iacob Mureşianu, redactorul de atunci al Gazetei Transilvaniei, iar
după 1 877 fiului a cestuia Aurel Mureşianu. Şase dintre aceste scrisori au fost publicate de Axente Banciu
in studiul citat, din care vom extrage şi noi aspectele care ne interesează, scrisori care au fost expediate
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şi după dispariţia prematură a a utorului Baladei. Împreună cu scrisorile au fost expediate şi articolele
pentru Gazetă şi chiar contribuţii băneşti pentru .fondul tipăririi cărţilor poporale".3
Scrisorile abordează o gamă largă de probleme, ceea ce atestă cunoştinţele şi legăturile
părintelui cu o serie de personalită� din Bucovina sau Transilvania şi mai multe publicaţii pe care le
cunoaşte sau in care scrie. Cunoaşte astfel Gazeta lui Şaguna cum este numit Telegraful Român,
Calendarele lui Geroge Bariţiu din care solicită .patru calendare de-a le domnului Bariţiu pe anul acesta,
iar pentru restul banilor câteva cărticele din cele mici despre rachiu. Poşta o plătesc eu". Scrisoarea este
expediată din Boianu la data de 8!20 mai 1 858.
O altă personalitate cu care preotul lraclie era in bune relaţii şi despre care a scris a fost Aron
Pumnul. Rescrie despre venirea lui Pumnul in Bucovina cât şi despre decesul acestuia, ştiri pe care le
trimite spre publicare Gazetei Transilvaniei. În altă scrisoare mulţumeşte de ştiri şi spune Te rog şi mai
departe . . . totodată, alăturând trei florini de argint pentru fondul tipăririi cărţi poporale, rugându-Te ca să
aibi bunătatea de a-i da unde se cuvine".4 În anul 1 985 trimite un a rticol foileton scriind: .Rog cu toată
stima. să binevoiţi a primi şi publica ca foileton in preţuita Gazetă alăturatul comunicaC Al doilea articol
şi sfârşitul foiletonului urmează să fie expediate . .. Apoi vă rog, din ante şi acele numere ale Gazeteiîn care
vor apărea se inţelege din bunătatea domniilor voastre aceste comunicări (articole n.n.) ale mele . . . să-mi
trimite-ţi câte cinci exemplare. pentru care cu mandatul poştal de ieri am trimis pe lângă cinci franci încă
cincizeci de creiţari". Trimiţând al doilea articol roagă ..să fiţi buni a-1 primi şi publica". Autorul este
preocupat pentru apariţia corectă şi la timp a foiletoanelor spunând .. Rog pe bunul zeţar să nu-mi facă
greseli" sau vă rog si acuma să aveti bunătatea a griji ca atât zetarul
cât si· corectorul si' revizorul să nu
·
las � greşeli, atât in c �vinte cât şi in interpreta�uni. În curând mi-oi permite a vă trimite inc ă două episoade
şi un franc pentru un pătrar de vin acelora care vor feri comunicatele mele de greşeli". În următoarea
scrisoare şi ultima la care ne referim, suntem informaţi că autorul a primit .cinci exemplare din numărul 49
al Gazetei Transilvaniei şi le-am şi trimis pe unde am socotit".5 Totodată preotul il informează pe redactorul
Aurel M ureşianu că i-a mai adus doi abonaţi din Câmpulung aceştia solicitând informaţii .. cum şi unde să
se adreseze pentru primirea Gazeter.
Aceste relaţii de colaborare constante şi trainice au avut desigur influenţă asupra tânărului
Ciprian atunci când a hotărât să vină la Braşov. Părintele său il va fi informat despre aceste legături cât şi
despre oamenii şi a ctivitatea acestora din Braşov.
Când tânărul Ciprian Porumbescu a venit la Braşov, era o personalitate deplin conturată atât in
plan cultural-muzical cât şi in a ctivitatea social-politică. Participarea sa la .Dacoromânescul sobor de la
lăcaşul de veşnică pomenire a lui Ştefan cel Mare " a fost insolită şi c u atât mai semnificativă. La 15/28
august 1 869 sau implinit 400 de ani de la fondarea Mănăstirii Putna. Dar situaţia politică din imperiu nu
permitea atunci o manifestare la sfântul locaş din cauza războiului franco-prusian, ceea ce a determinat
amânarea comemorării pentru mai târziu, întrucât studenţii români de la Viena. Paris. Berlin, Lipsea sau
Licge n-ar fi putut participa la serbare.
Evenimentul a fost prefigura! de mai mulţi studenţi bucovineni care au lansat o invitaţie către toţi
studenţii români din străinătate să participe la această rară aniversare pentru a întări credinţa
bucovinenilor in mântuirea lor. Revista Convorbiri Literare saluta cu bucurie hotărârea studenţilor
bucovineni, dând u-şi seama că .o intrunire a studenţilor români din toate părţile ar putea să constituie şi
altceva decât numai o serbare pentru glorifica rea trecutului nostru şi că la o ocazie aşa de favorabilă in
felul său, am putea să ne gândim serios asupra problemelor ce viitorul ni le pune cu atâta necesitate in
faţă " .6 Apelul a fost bine primit in rândul tuturor studenţilor români de la Viena. originari din Bucovina,
Transilvania şi România care au hotărât să participe toţi la comemorarea de la Putna. Din comitetul de
organizare făcea parte şi Mihai Eminescu, care din timpul şederii sale la Cernău� păstra Bucovinei o
plăcută amintire, cum arătau, de altfel, şi articolele sale despre Bucovina publicate in ziarul Timpul la care
va colabora? in calitatea sa de preşedinte al societăţii studenţeşti România Jună din Viena, Ioan Slavici a
avut şi el un rol important, unele surse atribuindu-i chiar rolul de conducător al comitetului de organizare.
Adunarea inaugurată în ziua hramului Adormirea Maicii Domnului la 1 5/27 august 1 871 a fost cu
adevărat .prima mare inchinare a românilor de pretutindeni la mormântul celui mai mare domn român".8
•

•
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Autorul T. Bălan citând lucrarea lui Aurel A. Mureşianu, Aurei Mureşianu şi serbarea de la Putna
in studiul său apărut la Cernăuţi in 1 935, ii atribuie braşovean ului wcel dintâi proiect de program al serbării
de la Putna " .9
Alte trei proiecte cu ..Apelul pentru serbarea de la Putna" au apărut in foile româneşti in
primăvara anului 1 870, apel care a fost semnat intre alţii şi de Mihai Eminescu în calitate de secretar.
În lucrarea amintită Aurel A. Mureşianu ne informează că tatăl său Aurel Mureşianu, harnic
ziarist politic, a publicat in mai multe gazete vieneze şi în revista Die Reform foarte apreciate în cercurile
politice şi diplomatice o mulţime de articole despre apropiata serbare.
Adunarea s-a bucurat de participarea a peste 3.000 de oameni şi de prezenţa mai multor
personalităţi între care Ioan Slavici care în calitatea sa de preşedinte menţiona că .. era apropiat gândul
că, mai curând sau mai târziu, se va face şi unirea tuturor românilor într-un singur stat", prin aceasta
subliniind rostul întregii serbări. Cu aceeaşi ocazie Vasile Alecsandri a scris oda Imn lui Ştefan cel Mare
pe muzică de Alexandru Flechtenmacher care a fost interpretat în premieră la serbare. A fost prezent şi
Mihail Kogălniceanu care .. a rămas rău impresionat de absenţa boierimi(. De la Bucureşti a sosit Grigore
Tocilescu, iar de la Braşov Iacob Mureşianu. Studenţii braşoveni din capitala imperiului, membrii ai
societăţii România Jună, Sterie Ciurcu şi Teodor Nica au fost şi ei prezenţi împreună cu colegii lor. Nu
puteau lipsi, fireşte. părintele lraclie Porumbescu şi fiul său Ciprian. Duminică, în ziua de Sfânta Maria
Mare, între 8-9 dimineaţa. membrii Comitetului de organizare între care şi Mihai Eminescu, cu eşarfe
tricolore, in frunte cu Ioan Slavici, preşedintele, binecuvintează publicul. ..Alaiul festiv porneşte a gale spre
biserică. În frunte studenţimea organizatoare. Mormântul sărbătoritului tot o ghirlandă şi o făclie, străjuit
de garda de onoare a patru membrii din comitet''.1 0
Cuvântul de pomenire rostit de egumenul mănăstirii Arcadie Ciupercovici a fost ..in duh creştin
şi chiar românesc". Discursul festiv a fost prezentat de tânărul istoric ieşean, sosit de la Berlin, Alexandru
O. Xenopol, care a subliniat că figura marelui domnitor Ştefan cel Mare reprezintă " un simbol pentru toţi
cei de acelaşi neam şi că românii din toate ţările româneşti au sosit la Putna în vederea viitorului la care
năzuieşte orice suflet nobil al poporului român".11 Cuvântarea lui A O. Xenopol a fost încununată de imnul
lui Vasile Alecsandri şi ..mulţi ochi s-au umplut de lacrimi. când corul a intonat acordurile inălţătorului
cântec". Imnul lui Ştefan cel Mare a trezit sentimentele naţionale şi vesteşte realizarea unirii in versurile:
Jn timpul vitejilor
Cuprins de un sacru dor
Visai unirea Oaciei
Cu-o turmă şi-un păstor."
În toiul serbării .. un tânăr plăpând şi înalt şi cu foc nemărginit în privirea-i visătoare" smulse
vioara din mâinile dirijorului tarafului şi ..scoase coardelor ei melodia uneia dintre cele mai frumoase hore
ale sale Hora Detrunchiaţilor, în care se prinseseră o mare parte a participanţilor tineri şi bătrâni". Plin de
extaz tânărul muzician Ciprian Porumbescu a restituit vioara şi îndreptându-se spre părintele său rosti:
..Tată . . . am cântat Dac iei întregi".12
la sfârşitul serbării organizatorii împreună cu egumenul mănăstirii Arcadie Ciupercovici au
analizat desfăşurarea acesteia şi impresiile produse asupra fiecăruia dintre ei. Părintele l raclie
Porumbescu a scris a scris ..româneasca sa filipică", ..Ceva din trecutul şi prezentul Bucovinei", apărută
probabil în Gazetei Transilvaniei şi în două broşurele una tipărită la Cernăuţi iar a doua la Braşov în
tipografia lui Aurel Mureşianu.
Un capitol important în activitatea lui Ciprian Porumbescu, cel mai de seama exponent al
legăturilor culturale dintre Braşov şi Bucovina, a fost participarea sa la conducerea societăţii Arboroasa,
în calitatea de preşedinte, în cadrul căreia a organizat conferinţe, seri literare şi muzicale. care au
contribuit la formarea gustului artistic şi la creşterea interesului pentru idealul naţional. Activitatea
Arboroasei- înfiinţată la 1 0122 decembrie 1875. când se împlinea un secol de la răpirea Bucovinei de către
austrieci - şi a preşedintelui său au fost puse în slujba eliberării acestui pământ românesc dar. în acelaşi
timp a urmărit promovarea intereselor tuturor românilor prea mărind întreaga " na�e românească".
Pentru activitatea sa, societatea Arboroasa şi cinci dintre conducătorii săi între care şi
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pr .şedintele Ciprian Porumbescu au fost implicaţi într-un proces politic la Cernăuţi. După trei zile de
dezbateri .preşedintele colegiului juraţilor anunţă verdictul de achitare semnat în unanimitate. Sala a
izbu cnit în a�·auze, întonând imnul Deşteaptă-te Române"! Aşa s-a terminat procesul de înaltă trădare
intentat societă�i Arboroasa de guvernanţii austrieci din Bucovina.13 Faptul că la Cernăuţi s-a intonat imnul
scris şi compus la Braşov în timpul revoluţiei române de la 1 848, dovedeşte o strânsă legătură între
luptătorii pentru drepturi naţionale din Braşov şi cei din Bucovina de sub stăpânirea aceluiaşi imperiu
habsburgic.
Pentru Ciprian Porumbescu, o consecinţă a procesului şi arestului de 11 săptămâni pe care le-a
efectuat, a fost contractarea bolii de plămâni care 1-a răpus în plină tinereţe şi activitate creatoare.
Cu desfiinţarea societăţii Arboroasa şi cu înăbuşirea glasului membrilor ei care nu cereau decât
dreptate şi libertate pentru neamul lor, guvernul austriac credea că acest glas a amuţit pentru totdeauna.
El se înşelase însă amarnic, fiindcă membrii societăţii dizolvate s-au reunit într-o noua asociaţie
academică sub preşedinţia istoricului Dimitrie Onciu, numită Junimea. Aceasta şi-a propus continuarea şi
indeplinirea programului naţional al Arboroasei şi atingerea frumoaselor scopuri pe care aceasta le
avusese înscrise in statutul ei.14 Ca semn distinctiv membrii societăţii Junimea purtau prinsă in piept o
panglică tricoloră in culorile roşu, galben şi albastru, culorile românismului intreg, care au inspirat
cântecul patriotic Tricolorul de Ciprian Porumbescu.
Potrivit versiunii originale culorile simbolizau .roşu ce străbate inima, viitorul auriu de mândru
soare şi credinţa albastră in lupta pentru idealul naţional".15 Ciprian Porumbescu a devenit secretarul
societă�i Junimea, calitate in care a semnat mai multe documente alături de preşedintele a cesteia Dimitrie
Onciu.
După un răstimp petrecut la Stupca, Ciprian se intoarce la Cernău�. când inaugurează un Jurnal
zilnic începând cu data de 1 7/18 ianuarie 1 879 ţinut până la plecarea sa la Viena la 8 octombrie acelaşi an.
De la Cernăuţi in 13 octombrie 1879, Ciprian plecă la Viena unde s-a inscris in anul 3 la Facultatea de
Filozofie secţia de Istorie a Universităţii din capitala imperiului şi a urmat, in acelaşi timp, ca .ascultător
extraordinar", şi la Conservatorul de Muzică.
La Viena activa societatea studenţească România Jună care arbora şi ea culorile roşu, galben
şi albastru pe care le purtau membrii societăşii împreună cu denumirea acesteia. Autorităşile vieneze au
aprobat arborarea a cestor insemne odată cu statutul societăşii, care a stat la baza infiinşării ei in preajma
serbărilor de la Putna, la 8 aprilie 187 1 . in cadrul societăţii unitatea s-a dovedit mai puternică decât
separatismul şi provincialismul. .. Din lupta pentru ideea unui congres al tuturor, tinerii studenţi şi-a u dat
seama că nu sunt nici ardeleni, nici moldoveni, ci români care reprezintă o generaţie nou, o Românie Jună,
un simbol a ceea ce trebuia să fie în viitor intregul popor român".16 in cadrul acestei societăţi şi-au făc ut
ucenicia scriitori de seamă, oameni de c ultură ştiinţă şi artă între care şi braşovenii Virgil On�iu, Ion C.
Panţu, filologi ca Sextil Puşcariu, ziarişti ca Aurel Mureşianu, istorici ca Andrei Bârseanu.
in această atmosferă de emulaţie cultural - patriotică este primit bucovineanul Ciprian
Porumbescu, care va înfiinţa un cor şi o orchestră şi va colabora direct şi benefic cu to� membrii societăţii.
O colaborare specială a avut-o cu braşoveanul Andrei Bârseanu, autorul versurilor imnului societăţii
România Jună, cântec ce va deveni graţie melodiei solemne compusă de Ciprian Porumbescu, cunoscutul
cântec patriotic Pe al nostru steag. La Viena Ciprian Porumbescu publică Colecţia de cântece sociale
pentru studenţii români, compuse şi dedicate junimii academice române, in anul 1880, lucr� re unică
reprezentând cel mai autentic document al activită�i sale ca membru al societăţii România Jună. Intre cele
20 de cântece numai unul nu este creaţia sa, celelalte cele mai importante, cu caracter patriotic, precum
lmul Unirii, Cântecul Tricolorului, Inimă de Români şi Hora, prin versurile şi muzica lor il situează pe autor
între cei mai autentici luptători pentru unirea tuturor românilor intr-un singur stat.
Încă din 19 februarie 1 880 compozitorul caută un loc de muncă potrivit cu pregătirea sa, după
cum rezultă dintr-o scrisoare adresată unui c unoscut ce-i difuza de mai mult timp la Braăov lucrările
muzicale tipărite. După ce se interesează cum au fost primite lucrările sale el menăionează: eu sunt teolog
greco-oriental, a bsolvent cu examen de stat (cu licenăă), in anul acesta termin ăi filozofia, pe lângă
noăiunile muzicale pe care le am, oare nu aş putea să capăt vre-un post convenabil, mai că l-aş primiY
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Ciprian cunoştea direct sau din scris şi alte personalităţi braşovene, printre care şi pe George Bariţiu,
căruia ii scrisese încă din 10 februarie 1874 când tânărul autor îşi lua libertatea de a-1 ruga să-i dea "un
consiliu părintesc pentru care plin de incredere păşesc ca şi către un tată al românilorH solicitându-i "să
I ajute să-şi continue studiile muzicale la Viena." 18
La Braşov Ciprian avea buni prieteni, intre care profesorii de la Liceul Andrei Şaguna, care
studiaseră şi ei la Viena, precum Andrei Bârseanu şi bucovinenii lazăr Nastasi din Siret, Gheorghe Chelaru
din Stroeşti şi lpolit llasievici. Scheianul lon C. Panţu va deveni şi el profesor la acelaşi liceu şi cu a cesta
Ciprian avea relaţii prieteneşti din timpul studiilor de la Viena.
in aceste împrejurări a fost firesc ca atunci când a citit in Telegraful Român de la Sibiu din 25
octombrie 1880, anunţul referitor la concursul privind ocuparea postului vacant de profesor de muzică la
şcolile din Braşov, să vadă in aceasta şansa ce nu trebuia irosită, mai ales că la Cernăuţi şi Suceava, pe
meleagurile sale natale, catedrele respective erau ocupate. intre cele două posibilităţi de a merge la
Braşov sau Năsăud, Ciprian a optat a proape firesc pentru oraşul in care-I aşteptau mai mul� prieteni dragi.
Profesorul Gheorghe Chelaru prieten a lui Ciprian ne informează că: Jn 1880, reintorcându-se a casă din
războiul din Boznia, la Stroeşti, sat vecin cu Stupca, a doua zi a primit un bilet de la Ciprian Porumbescu
prin care acesta mă invita să-I vizitez la Stupca fiindcă are să-mi comunice lucruri de mare importanţă, atât
pentru mine cât şi pentru dânsul."19 Dând curs invitaţiei, Gheorghe Chelaru a fost primit de compozitor cu
Telegraful Românîn mână. nlată ce concurs se publică in gazeta aceasta pentru şcolile din Braşov. Tocmai
specialită�le noastre, a colo ar fi loc pentru amândoi. Lasă-1 pe Lemberger (directorul liceului din Suceava
n.n.) in mila Domnului, mai bine să mergem la Braşov, intr-un oraş de munte care după cum se aude este
şi un oraş frumos. Stăm a colo un an, doi, până ni se deschide loc la liceele din Cernăuţi şi atunci ne
reintoarcem in Bucovina."20 Aşa 1-a primit compozitorul la Stupca, vizită in urma căreia profesorul
Gheorghe Chelaru a venit intr-adevăr la Braşov, Ciprian reintorcându-se la Viena pentru continuarea
studiilor şi in aşteptarea eliberării catedrei care era încă ocupată. Angajarea sa s-a făcut in şedinţa Eforiei
Şcolilor din 5/1 7 octombrie 188 1 , in urma cererii semnată de Ciprian Porumbescu, in calitate de teolog şi
filozof absolut. expediată din Stupca la 3/1 5 septembrie 1 881.21 Aprobându-i cererea, conducerea Eforiei
Şcolilor 1-a numit "profesor secundar de cântări la gimnaziu, la şcoala comercială şi reală, precum şi la
clasa a IV-a şi a V-a de fete", cu un salariu de 500 de florini, in baza contractului de angajare din 1
decembrie 1881.22 Ciprian Porumbescu a solicitat şi postul de dirijor al corului de la biserica Sf. Nicolae din
Schei, de unde urma să primească anual 600 de florini. intre cei care I-au ajutat pe Ciprian să obţină acest
post, a fost profesorul David Almăşan şi energicul director, profesorul Ştefan Iosif, tatăl poetului Ştefan
Octavian Iosif. Ciprian a mai obţinut la Braşov şi postul de dirijor secund al Reuniunii Române de
Gimnastică şi Cântări.
La 1 1 noiembrie 1881, Ciprian

sosea la Braşov fiind întâmpinat in gară de prieteni vechi, precum
Andrei Bârseanu, Vasile Voinea, Bartolomeu Baiulescu, împreună cu Gheorghe Chelaru şi Lazăr Nastasi
care ii va deveni cel mai statornic prieten.
La Braşov tânărul profesor, dirijor, compozitor şi animator al vieţii culturale, şi-a scris si
'
prezentat cele mai importante opere ale sale. in răstimp de un an, din 1 1 noiembrie 1 881 şi până la plecare a
sa la tratament in Italia in 15 noiembrie 1 882, cât a locuit la Braşov, Ciprian a desfăşurat o vie şi sus�nută
activitate care il va situa )ntre cărturarii de frunte ai Braşovului, in locul ce se cuvine bărbaţilor legaţi prin
"
mii de fibre de poporul din care s-au născut .23
La Braşov a compus Ciprian cea mai importantă operă a sa, opereta Crai Nou, a cărei partitură
originală este păstrată alături de a lte documente, fotografii şi obiecte care i-au aparţinut, in vitrina special
amenajată in incinta M uzeului Primei ăcoli Româneăti din ăcheii Braăovului. Această compoziţie a avut
premiera absolută la Braşov in 27 februarie 1 11 martie 1 882 in sala festivă a Liceului Andrei Şaguna.
Evenimentul a fost reflectat pe larg in periodicele braşovene Gazeta Transilvaniei, Noua Bibliotecă
Română şi in ziarul de limbă germană Kronstădter Zeitung.
lnterpreţii rolurilor principale au fost Carolina lengher, Cornelia Roman, prietenii compozitorului
Andrei Bârseanu, Vasile Voinea, G heorghe Strâmbu. Învăţătorul Zosin Butnariu s-a identificat intr-atât cu
rolul său, încât a devenit după spectacol cunoscut in Braşov sub numele de Moş Corbu.
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Anunţul publicat in Gazeta Transilvaniei preciza că venitul .este destinat pentru scopuri
filantropice naţionale".24
La pupitrul dirijoral s-a aflat compozitorul care plin de emoţie şi entuziasm i-a scris tatălui său
după spectacol: .Astăzi am ajuns să-mi văd dorinţa împlinită, mi-am văzut visul cu ochii, am avut aplauze
frenetice, am auzit chemând sute de voci pline de entuziasm şi c ăldură numele meu, m-am văzut ridicat,
lăudat, măgulit, laureat. Ce să mai zic, ce să mai aştept de la viaţa mea de la viitorul meu? Puteam să am
şi să mă aştept la o răsplată a studiilor şi ostenelilor mele mai mare decât am aflat-o? N umele este
intemeiat, viitorul imi luce cu culorile cele mai vii inaintea ochilor, mi-am câştigat simpatiile acelora cu care
am să trăiesc împreună. Se poate un câştig mai preţios mai îmbucurător decât acesta? " 25
Bucuria compozitorului si dirijorului era întemeiată pentru c ă locuitorii din Brasov si din
împrejurimi au venit cu mic cu mar� la spectacol, încât .spaţioasa sala a gimnaziului român a d eve� it cu
totul şi cu totul neincăpătoare" . După căderea cortinei, într-un entuziasm delirant, oamenii .din Tara
Bârsei au ovaţionat opereta şi pe profesorul lor de muzică, pentru că pe scenă au văzut viaţă din viaţ� lor,
simţăminte din simţămintele lor".26
Opereta a fost prezentată de trei ori in faţa unor săli arhipline, bucurându-se de un succes
necunoscut de vreo altă piesă originală în veacul trecut. La ultima reprezentaţie a operetei d irijată de
compozitor, acesta a intercalat cea mai nouă lucrare a sa Hora Braşovului Era un semn de respect şi de
preţuire pentru a ceia care I-au primit cu braţele deschise. au apreciat calităţile omului şi au stimat
calitatea artistului " .V
Redactorul Gazetei Transilvaniei care nu 1-a înţeles pe deplin pe Ciprian şi mai ales a apreciat
greşit sursele sale de inspiraţie, de altfel atât de evidente, a primit un răspuns clar din partea acestuia: .. Şi
dacă este vorba despre un componist care l-am studiat si-1 studiez şi acum încă cu multă diligenţă, atunci
îmi permit a spune că componistul acesta este însuşi poporul nostru român care stă peste Offenbach,
Genee, Suppee, etc " .28
De aceeaşi părere este şi George Bariţiu care notează că "muzica populară . . . se caracterizează
printr-o fascinaţie mereu visătoare . . . care este prezentă şi la Ciprian Porumbescu, mai cu seamă in
opereta Crai Nou" .29
Dragostea lui Ciprian pentru muzica şi obiceiurile populare se reflectă şi in alte acţiuni ale sale.
Î n septembrie 1 882 împreună cu familia prietenului său Lazăr Nastasi, n găsim observând, analizând şi
descriind obiceiurile de la o nuntă ţărănească din satul Dârste de lângă Braşov. .. Nunta a fost foarte
interesantă deoarece niciodată nu am văzut aşa ceva. Înainte de toate, trebuie să ştii că preotul face nunta
pentru acei oameni care şi în urma cărora trăieşte, deci pentru ţăranii săi! Aceasta este caracteristic.
Ceilalţi musafiri sunt lucru secundar. "
A fost o nuntă românească, cum trebuie să fie la un preot. Toţi
joacă, tineri şi bătrâni . . . Dumnezeu ştie că nu se mai sfârşea, şi un joc era mai frumos ca celălalt. Jocuri
ca brâul, bârseanca, breaza, ardeleanca, haţegana apoi Hora Dârstei, bătuta şi invârtita sunt consemnate
de interesatul observator. şi cum ştiu să danseze! notează mai departe Ciprian către sora sa Mărioara nici n-ai crede că aceşti bărbaţi aparent greoi şi neindemânatici, in cizmele lor, pot păşi atât de uşor şi de
sprinten şi fac cele mai frumoase figuri şi fiecare din ei, bărbaţi şi femei, joacă atât de bine".30
Activitatea c ulturală desfăşurată de Ciprian pe mai multe planuri a inclus, în toamna anului 1 882,
mai multe concerte cu compoz�ii proprii. Concertul din 1 5/27 octombrie marchează o nouă etapă in
activitatea artistului şi anume concertul de autor, încheiat cu imnul Deşteaptă-te române, interpretat în
delirul publicului braşovean. Ca de obicei, după concert Ciprian îi scrie tatălui său că nici el, nici publicul
n-au .avut incă un astfel de concert românesc cu piese atât de alese. bine compuse şi bine executate . . .
Aseară a m putut c unoaşte c ă numele meu este d eja pus p e baze solide şi cum c ă opurile mele sunt destul
de bune si destul de coapte " . Gazeta Transilvaniei a consemnat in paginile sale o cronică a concertului
.. scrisă c � bună judecată şi pricepere de doctor Bartolomeu B aiul esc u· pe care Ciprian a considerat-o ca
fiind o .. critică demnă de gazetă, demnă de concert şi de publicul care a fost la concert" consemna Ciprian
in a ceeaşi scrisoare către lraclie Porumbescu la 6 noiembrie 1 882, scrisoare păstrată in colecţiile muzeului
din Suceava.31
De la Braşov, la fel ca in anii anteriori Ciprian obişnuia să scrie prietenilor; se adresa astfel lui
. •

. . .
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Vasile Ha lip, vechiul şi bunul său amic d e la România Jună anunţându-1 că .aici la Braşov imi merge foarte
bine dar numai in privinţa materială. Sunt profesor de muzică la şcolile centrale superioare unde am un
salariu de 600 florini, sunt directorul corului de la biserica cea mare de aici, unde am 1 .000 de florini şi mai
am şi unele ore private - aşa că am cu totul 2.000 de florini pe an, dar ce folos că nu sunt sănătos. Şi chiar
acuma. in 1 5 noiembrie plec in Italia pe 3 - 4 1uni, sper să-mi resta urez plămânii - care au apucat un drum
periculos sănătăţii mele. Element apt de muzică am aici in Braşov destul. Am compus o operetă, care am
reprezentat-o de mai multe ori cu succes foarte strălucit. Dau concerte cu orchestra orăşenească - 30 de
inşi, muzicieni foarte excelenţi susţin la biserică un cor de dame şi bărbaţi peste 50, am un public care ştie
a preţui osteneala mea, un public înţelegător şi cu dare de mână " .32
Cât a activat la Braşov. sănătatea lui Ciprian a continuat să se inrăutăţească încât prietenii săi
I-au sfătuit să solicite un concediu de 3 luni pentru a-şi petrece iarna în Italia, într-o climă mai caldă. intr
o scrisoare către familie notează: ..Acum la concert s-ar fi precugetat oamenii, văzându-mă că tot sunt de
folos naţiunii şi dorind ca să trăiesc şi să lucru cât mai mult, sau convorbit între ei să mă trimită peste iarnă
în Italia. " Cele două instituţii, şcoala şi biserica, îi aprobă cererea cu plata integrală a salariului. Eforia
Şcolilor mai alocă 30 de tlorini anual suplinitorilor săi Dr. N. Pop şi lui Pantelimon Dima. fratele
compozitorului Gheorghe Dima, iar pregătirea corului din Scheii Braşovului este asigurată gratuit de
prietenul său Vasile Voinea.
Pentru a-1 ajuta braşovenii au organizat un concert. chiar în prezenţa lui Ciprian, iar suma
încasată, adică 340 de tlorini. i-a fost înmânată de inimoasa doamnă Neagoe, ca delegată a comitetului de
organizare. Toţi braşovenii I-au ajutat într-un tel sau altul .. ca pe un copil al lor" îndeosebi familia Diamandi,
scria Ciprian părintelui său la Stupca . .. Ei mi-au dat mâncare pentru drum, vin dulce grecesc, prăjituri, ba
mai mult. o cămaşă de tlanelă şi ciorapi călduroşi! ! in general toţi oamenii sunt ca zăpăciţi şi se străduiesc
după posibilităţile lor. să-mi fie serviabili " .33
După ce şi-a pus în ordine problemele financiare şi profesionale, .. mai ales partiturile mele
scumpe, le-am predat amicului meu Nastasi. Clavirul, precum am mai scris, l-am dat doamnei Mureşianu,
împrumut şi am plătit pentru el până acum 1 50 de florini, precum şi alăturez chitanţa . . . Acestea le-am
tăcut şi scriu şi dumneavoastră de aceea, căci omul nu ştie ce-l poate ajunge pe o călătorie atât de mare.
Nastasi îmi este destul de sincer şi am încredere în el. Opurile mele nepublicate se află la el. Despre toată
averea mea, la vreo catastrofă eventuală, puteţi dumneavoastră, ca tatăl meu. să dispuneţi după
plăcere " .34 Scrisoarea pare a fi un testament lăsat familiei sale şi din ea se degajă luciditatea artistului în
faţa destinului său.
in seara zilei de 14 noiembrie 1 882, inconjurat de .. numeroşi braşoveni părăseşte pentru
totdeauna oraşul în care avusese loc maturizarea sa artistică şi cetăţenească " .35
Din Italia. din localitatea Nervi, unde se găsea la tratament, solicită prelungirea concediului .. sub
tot aceleaşi condiţii ca până acum, până la finele lunii aprilie a.c." ( 1 883 n.n.l. Prin intermediul lui Lazăr
Nastasi ambele petiţii i-au fost rezolvate imediat, putând astfel să tacă mai multe călătorii la Florenţa, Pisa.
Roma şi în alte localităţi din Italia. După aceste călătorii, la sfârşitul lunii februarie, nerăbdător şi ..destul
de mulţumi! cu sănătatea, mai puţin cu punga care-i foarte strânsă" îşi adună bagajele şi porneşte grăbit
spre casă. In drum primeşte 49 de florini trimişi ne Lazăr Nastasi cu ajutorul cărora ajunge la Stupca.
De acasă .temându-se că o absenţă mai îndelungată de la şcoală şi de la conducerea corului
din Braşov va atrage după sine pierderea postului", expediază o nouă cerere către Eforia Şcolilor şi
Comitetul de administraţie a bisericii Sf. Nicolae pentru prelungirea concediului. Acesta i-a fost aprobat
pentru încă 6 1uni, aşa încât braşovenii au fost în acest mod alături de Ciprian Porumbescu până in ultima
zi a existentei sale pământene. La începutul lunii iunie a anului 1 883 Gazeta Transilvaniei isi anunta cu
profundă d � rere cititorii că a pierdut pe unul .. dintre cei mai zeloşi şi mai talentaţi dintre puţinii � oştri
c ultivatori ai artei muzicale in genere şi ai muzicii naţionale româneşti in deosebi. Moartea 1-a răpit din
mijlocul familiei, al prietenilor şi al neamului românesc, căruia i-a făcut şi cu atât mai vârtos, i-ar fi putut
face, de aici inainte, însemnate servicii pe terenul artelor frumoase! " 36
La 23 iunie acelaşi an, Eforia Şcolilor. restituie, la cerere, părintelui lraclie toate actele.
documentele şi compoz�iile, intre care 12 caiete de note şi unul pentru şcoală precum şi cele pe care
·
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Ciprian le prezentase la ocuparea postului de profesor de muzică din Braşov.
Ciprian Porumbescu a lăsat moştenire culturii şi muzicii româneşti peste 250 de lucrări, operete,
liturghii, cântece religioase, nemuritoarea Ba/adi. cântece patriotice care au însufleţit lupta na�onalli şi
au mobilizat na�unea spre realizarea Marii Uniri.
La implinirea unui an de la trecerea sa in eternitate braşovenii "au �nut mare parastas in capela
din cimitirul Groaveri, la care au luat parte delega�ile şcolare, Eforia Şcolilor, corpul didactic de la toate
şcolile noastre, studenţii, Reuniunea de gimnastică şi c6ntări, Societatea comerciatrţilor, Casina română,
meseriaşii şi un public numeros, domni şi doamne· .-n După parastas, profesorul Andrei Bârseanu a rostit
un mare discurs in care a subliniat "importanţa operei lui Ciprian pentru direcţiunea dezvoltării artei
muzicale la not.38

La trecerea unui sfert de veac de la inchiderea mormântului din Stupca, fostul profesor al
liceului, Dr. Valeriu Branişte, a publicat in 1908, cea mai completă schiţă monografică scrisă până atunci
despre viaţa şi opera lui Ciprian Porumbescu. Valeriu Branişte a fost şi regizorul operetei Crai Nou. in şase
din reprezenta�ile acesteia, reuşind in a cest fel să vadă .profundul efect ce-l face asupra publicului
nostru•. A vizitat de asemenea .locurile unde a trăit şi a lucrat. unde a copilă rit şi a murit· compozitorul,
"
ajungând să inţeleagă .frământările vremilor care le-a trăit şi pătrunzând astfel .in multe din intimită�le
sufletului de român şi de artist a lui Ciprian Porumbescu·.39
Iar când s-au implinit 50 de ani de la premiera operetei Crai Nou, Braşovul şi-a adus din nou
prinosul său de recunoştinţă prin spectacolul pregătit şi prezentat de corul bisericii Sf. Nicolae sub
bagheta maestrului Constantin Bobescu, care a publicat şi alte pagini de apreciere despre înaintaşul său.
la trecerea unei jumătăţi de veac de la plecarea compozitorului, un studiu având-1 ca autor pe
Ioan Brânzea consemna că "Ciprian Porumbescu este un artist ce aparţine intregului nostru neam . . .
opera lui a devenit o temelie şi o contribuţie, incălzind p e toţi care au trăit intru realizarea idealului naţional.
"
Nu i-a fost rând uit insă de soartă să vadă aievea biruinţa deplină a neamului său iubit .40
in acelaşi an Dimitrie Onciu, fost coleg la Universitatea din Viena cu Andrei Bârseanu şi
preşedinte al societăţii Junimea in care activase şi Ciprian rostea sub cupola Academiei Române un
discurs in memoria autorului versurilor imnului Pe al nostru steag este scris Unire arătând: .neuitată imi
este şedinţa in care prima dată s-a cântat imnul nostru deşteptând un entuziasm general. Era anul 1 880.
Treizeci şi şase de ani pe urmă, in seara zilei de 16 a ugust 1 916 când goarna chema feciorii români la luptă
pentru dezrobirea Ardealului, primul cântec de luptă ce l-am a uzit in parcul de la Călimăneşti, unde mă
aflam pentru cură era Pe a l nostru steag este scris Unire" . . . in sunetul lui un mănunchi de studenţi
români au pornit la luptă pentru cultura naţională, in sunetul lui ostaşii români au pornit la luptă pentru
dezrobirea neamului, in sunetul lui s-a înfăptuit unitatea naţională . . . lată cum a înţeles Porumbescu să-şi
pună arta in serviciul cauzei naţionale. Ca soldat credincios in lupta ce se ducea de mica oaste a României
June şi a înţeles rostul ce putea să-I aibă in pregătirea izbândei. Acest cântec a devenit in anii următori
imnul naţional al poporului albanez, un neaşteptat omagiu ce se aduce astfel memoriei lui Ciprian
Porumbescu·.
la liceul Andrei Şaguna .in prima zi frumoasă de toamnă, după incheierea inscrierilor şi
deschiderea anului şcolar, la Sfânta Sofia, elevii ieşeau in una din incântătoarele pajişti ale Poienii
Braşovului unde se desfăşura aşa numită Comandă. Pe tot parcursul manifestării, cântările studenţeşti
(elevii şagunişti erau numiţi studenţi n.n.) c uprinse intr-o broşură mică cu copertă albastră, compuse sau
completate de Ciprian Porumbescu de când era student in Viena, se cântau in cor . . . iar câte un cvartet
de cântă reti buni intona Marsul Cântăretilor de Porumbescu, cântec plin de avânt tineresc"'.41
·
Ăceste manifestări continuă şi astăzi in cadrul liceului Andrei Şaguna, tllevii intonează şi
cântecele lui Ciprian Porumbescu. Pe faţada aceluiaşi liceu, la 6 iunie 1 973, in cadrul unei solemnităţi a
avut loc dezvelirea unei plăci memoriale cu următorul text. imprimat cu litere aurii in marmura albă: Jn
această clădire a avut loc, la 27 februa rie - 1 1 martie 1 882, primul spectacol cu opereta românească Crai
"
Nou, pe versuri de Vasile Alecsandri, sub bagheta a utorului, compozitorul Ciprian Porumbescu . in acest
fel brasovenii au imortalizat amintirea si opera compozitorului si interpretului premergător al idealului
.
naţion al. La biserica Sf. Nicolae in bal conul unde Ciprian a di �ijat corul acesteia a fost amplasat un
.
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medalion, care-I infăţişează, alături de alte mari personalităţi, precum Anton Pann, Gheorghe Dima, Iacob
Mureşianu şi ei muzicieni de marcă ai Braşovului şi dirijori ai corului.
O stradă din Braşov poartă numele lui Ciprian Porumbescu, iar in parcul din preajma liceului
Andrei Şaguna, azi colegiu, şi a facultăţii de muzică, străjuieşte ca un geniu protector bustul său. Ceasul
rotativ din Piaţa Revoluţiei, azi inlocuit cu un panou publicitar, a intonat ani la rând la fiecare oră primele
acorduri din opereta Crai Nou. in gara feroviară a oraşului călătorii sunt intilmpinaţi la sosire şi conduşi la
plecare tot de muzica operetei amintite.
Astfel, contemporanii noştri braşoveni, aduc omagiul lor geniului creator şi luptătorului pentru
idealul naţional care a fost Ciprian Porumbescu.
Note:
1. Banciu Axente, Familia Porumbescu şi Braşovul in Ţara Bârsei, An V, Nr. 5, 1 933, pag 400.
2. 1bidem.
3. Ibidem, pag 401 - 407.
4. 1bidem.
5. 1bidem.
6. Nistor Ion, Istoria Bucovinei, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1991, pag. 204-205.
7. Ibidem.
8. Leca Morariu, lraclie şi Ciprian Porumbescu, voi. 1, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1 986, pag. 1 58.
9. 1bidem.
1 0. Ibidem, pag. 163.
1 1 . Nistor Ion, op. cit, pag. 206.
1 2. Valeriu Branişte, Ciprian Porumbescu, Lugoj, 1908, pag. 43; Leca Morariu, op. cit pag. 166; Ion
Nistor, op. cit. pag. 206.
1 3. I on Nistor, op. cit, pag. 245.
1 4. Ibidem, pag. 248.
15. Ibidem.
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Nr. 5, pag. 425.

KUL TURELLE VERBINDUNGEN ZWISCHEN
BRAŞOV UND BUCOVINA IKR BEITRAG F U R DAS
ERREICHEN DES NATIONALEN IDEALS
(Zusammenfassung)
lm ersten Teil des Studiums skiuiert die Autorin des Alter, die Griisse und vielfăltigkeit der
Verbindungen zwischen den Rumănen aus Siebenburgen, vor allem denjenigen aus Braşov und den
Rumiinen aus Bucovina. Aus der Vielfalt dieser Verbindungen, bei denjenigen aus der zweiten Hălfte des
XIX-ten Jh. Stehenbleibend, wird die Familie Porumbescu erwăhnt. Erstens wird der Beitrag des Pfarrers
lraclie und dessen Frau Emilia, Eltern des Ciprina Porumbescu, tur des Erreichen des nationalen ldeals
aller Rumănen, die Vereinigung und das Abschutteln des auslăndischen Joches, hervorgehoben.
Betont wird aber die Tiitigkeit von Ciprian Porumbescu in Braşov (Kronstadt). Diese erfolgte
sowohl auf erzieherisch-pădagogischem Plan (sekundar Musiklehrer im Gymnasium, auf der realen
Handelsschule, so wie auch bei den IV-ten und V-ten Klassen der Madchenschule . . . , Dirigent des
Kirchenchores "Sf. Nicolae' und Sekundardirigent auf der .. Reuniunea Română de Gimnastică şi Cântări')
als auch auf komponistischem. l m laufe eines Jahres ( 1 1 . Nov. 1 88 1 - 14 Nov. 1 882) hat Ciprian
Porumbescu die Mehrheit seiner Werke geschaffen. Von diesem wird die Operette "Crai Nou'
hervorgehoben de ren Erstauftritt am 27 Februar 1 882, im Festsaal des ..Andrei Şaguna lyzeums stattfand.
Dazu kommen noch .. Hora Braşovului', ..Deşteaptă-te române' u.a.
lm zweiten teil des Studiums, bezieht sich die Autorin auf d ie Verschlechterung der
Lungenkrankheit des jungen Komponisten, den fruhzeitigen Tod Ciprian Porumbescu (mit nur 30 Jahren) im
Juni 1 883.
Am Ende werden die Verdienste Ciprian Porumbescu's tur das Erwecken des nationalen
Gewissens der Rumănen hervorgehoben. Dadurch zahlt Ciprian Porumbescu ZU den wichtigsten
Persiinlichkeiten die zur Verwirklichung der .. Grossen Vereinigung" vom 1 Dezember 1 9 1 8 beigetragen
ha ben.
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Din activitatea lui Ioan Ursu in cadrul emigraţiei
române din Paris pentru intregirea naţională a
Româ niei
de Florin Salvan
Fermecătorul publicist ardelean doctor Ionel Pop, unul dintre notarii Marii Adunări Naţionale de
la Alba Iulia, spunea că există locuri rare, in care s-a sălăşluit un geniu. Dar şi zilele mari işi au Geniul lor.
O astfel de zi, adăuga el, a fost şi cea de 1 Decembrie 1 9171.
Ea s-a născut din energiile care trăiau răspândite in moşteniri de secole, în oameni, in
împrejurări, in neclintitele legi ale dreptului nostru la unitate naţională2.
Dar nu numai cu arma in mână au luptat românii, in primul război mondial, pentru intregirea
naţională, ci şi pe teren diplomatic, propagandistic, publicistic, in emigraţie, la Paris, la Roma, la Londra, la
Washington şi in Rusia. Cea mai numeroasă emigraţie era în capitala Franţei3.
Aici se adunaseră,mai ales în anii 1917-1918, numeorşi oameni politici români de frunte, de ştiinţă,
de c ultură, artă, publicişti, ziarişti etc., din toate teritoriile ocupate de Austro-Ungaria şi din vechiul Regat.
Printre ei se număra şi istoricul Ioan Ursu. Erste fiu al judeţului Braşov. A fost elev al vechiului Gimnaziu
românesc din Braşov, întemeiat în anul 1 8504, deasupra căruia a fluturat mereu, până in 191 8, flamura lui
Bălcescu5. Când a pelcat la Paris, Ioan Ursu era profesor la Universitatea din laşi6.
România se simţea, atunci, .. trădată şi părăsistă" de aliaţi. Cuvintele acestea aparţin chiar lui
Raymond Poincare, preşedintele Republicii Franceze7• De aceea România a fost silită să încheie pace
separată cu Puterile Centrale, la Bucureşti, în 7 mai 1918, nesancţionată însă de Regele Ferdinand 18.
Toţi membrii emigraţiei române de la Paris au arătat. în faţa Aliaţilor şi a opiniei publice europene,
chiar mondiale, prin lucrări, studii, articole, conferinţe, discursuri, convorbiri traduse la diferite reuniuni
etc., temeiurile istorice, politice, economice, juridice ale întregirii naţionale a României. Au combătut,
totodată, şi propaganda antiromânească în străinătate.
Există o carte excepţională, consacrată lui Ioan Ursu, realizată de Ioana Ursu şi Dumitru Preda9.
Un capitol este dedciat activităţii lui Ioan Ursu în sfera emigraţiei române din capitala Franţei10•
Noi vrem să întărim, în cele ce urmează, această imagine. Operăm, mai ales, cu date şi fapte
adunate cu ani în urmă, din periodicul nLa Roumanie" editat la Paris în emigraţia română11• Un an şi
jumătate, 1918-1919, acest hebdomadar a fost cel mai puternic organ de apărare a intereselor româneşti
în lumea aliată. Am simţit, însă, nevoia să lărgim acest cadru informa�onal cu date şi fapte culese şi din
alte izvoare sau lucrări istorice. Le inchegăm, pe toate, intr-un mănunchi de raze tematice.
Ioan Ursu merge in aceeaşi cadenţă cu intreaga emigraţie română din Franţa. Cultivă modalităţi
..stilistice" multidimensionale.
Latura publicistică se cuvine a fi amintită inainte de toate. Ioan Ursu a scris un număr de 23 de
studii şi articole in săptămânalul nLa Roumanie". O peria odă, în 1918, el a condus revista ..La Transilvanie",
editată de Comitetul naţional al românilor din Transilvania şi Bucovina, prezidat de Traian Vuia. in toamna
anului 1918, istoricul nostru a publicat, in capitala Franţei, cartea nPourquoi la Roumanie a fait la guerreM,
utilizată pentru valoarea ei ştiinţifică, şi in timpul Conferinţei de pace 13•
Nu ne surprinde registrul larg de fapte şi de idei cu care operează Ioan Ursu in această
configuraţie publicistică, pentru că evenimentele războinice şi politice se precipită in cascadă. El le
trăieşte şi le înregistrează cu prospeţime de inedit. Apelul frecvent, la fapte istorice din trecut are valoare
de argument ori de simbol, in afirmaţiile sale.
Cele scoase din istoria Transilvaniei capătă o greutate aparte. Un studiu sintetic, despre
Transilvania trebuie relevat inaintea tuturora. Ttilul său concordă c u adevărul istoric pe care-I relevă in
c urpinsul său: nTransilvania n-a făcut niciodată parte integrantă din UngariaM14•
Ioan Ursu a condamnat, in trei articole, emotionante, consacrate revolutil3i de la 1 848 din
Transilvania, Unirea Transilvaniei cu Ungaria, hotărâtă la 1848, unilateral şi forţ�t. de revoluţidnarii
maghiari15• El se sprijină pe S. Bărn�u. Acesta a spus, remarca lui Ioan Ursu, că Munguni vor·. Msub masca
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libertăţii·. să topească pe români şi pe slavi intr-o singură naţiune, maghiară, cu o singură limbă, maghiara.
Acum a rostit S. Bămuţiu, afirmă 1. Ursu, marele şi actualul adevăr şi anume că adevărata libertate trebuie
să fie naţională căci fără naţionalitate nu există nici libertate, nici lumină, ci sclavie16• Avram Iancu apare,
sub pana înaripată a lui Ioan Ursu, ca un .erou al românilor·. care a intrat, prin faptele sale revoluţionare,
in cântec, legendă şi baladă. La Ioan Ursu am auzit cea mai frumoasă metaforă despre locul de veci al lui
Avram Iancu. lat-o:
regele munţilor a fost aşezat lângă Gorunul lui Horea,care-i serveşte drept
monument funerar· 1 7•
Ioan Ursu vorbeşte, in schimb, cu accente tari, dar obiective, despre asuprirea naţională a
românilor, îmbrăcaţi in haină dualistă, austro-ungară. De la inceput. istoricul nostru afirmă, fără nici o
rezervă, că anexarea· Transilvaniei, in 1867, 1a Ungaria, n-are .absolut• nici o .bază juridică·, pentru că
ea s-a făcut .prin forţă brutală· fără liberul consimţământ al românilor autohtoni şi majoritart 18• O
maşină politică infernală, arăta el, lucra, sub semnul .ideii de stat maghiar·, la distrugerea noastră
naţională. Ungaria a proclamat. pe toată scara de stat. .maghiarizarea· românilor şi a celorlalte
naţionalităţi oprimate 19•
Din toate părţile, accentua şi Octavian Goga, ne pândea a cest dur cotropitor. din administraţie,
din şcoală, din mediu, din gazetărie, din fiece respiraţie20.
De aceea, Octavian Goga, mare poet naţional, tot aşa de pur ca şi Eminescu21 , a redat pătimirea
Transilvaniei dualiste intr-o sfâşietoare simfonie de durere22, ca de exemplu, in poezia .Noi·:
•...

•...

•

•

•..

.La noi sunt codri verzi de brad
Şi câmpuri de mătase;
La noi atâţia fluturi sunt
Şi-atâta jale in casă.
Privighetori din alte ţări
Vin doina să ne-asculte;
La noi sunt cântece şi flori
Şi lacrimi multe, multe . ..
•

Aşa-zisa Lege a naţionalităţilor, din 1 868, a fost făcută ca să nu se aplice, spunea Ioan Ursu.
Contele Ştefan Tisza a declarat. cu cinism in 1914 că, dacă această lege s-ar ti aplicat, ar fi fost o adevărată

sinucidere petnru naţia maghiară23.
Ioan Ursu discută in .La Roumanie", pe multe feţe, despre Austro-Ungaria şi despre destinul ei.
În esenţă, el relevă, cu multă pătrundere, cele de mai jos. in fruntea Austriei şi a Ungariei stau aristocraţi
germani şi maghiari. Berlinul reacţionar ii sprijină24• Din interes reciproc. Germania ţine, după Sadova şi
1870, Austria la remorca ei. Astfel are mână liberă spre Orient. Ungaria nu face nici o dificultate Germaniei.
Berlinul dă concurs Ungariei să maghiarizeze pe români şi pe celelalte naţionalităţi asuprite25•
Austro-Ungaria este un .monstru anacronic·26. O minoritate de 1 9.000.000 de oameni ţine, sub
jugul dualist, 32.000.000 de locuitori. Politica sa .. machiavelircă" sare in ochi la tot pasul. Ea ţipă in gura
mare impotriva .. anexiunilor teritoariale"27• Dar impune României pacea la Bucureşti, .. un monument al
ambiţiilor anexioniste ungureşti",afirmă Ioan ursu, condamnată de emigraţia română28. Sosit la Paris, in 30
septmebrie 1 91 8, Octavian Goga spunea că această pace .apasă ca o piatră funerară deasupra unui
.
mormânt pe conştiinţa ţării noastre·29.
Dar, in timp ce brutalitatea ocupantului german ne impunea acest dictat, românii din Basarabia,
veche moşie a lui Ştefan cel Mare, răpită in 1 81 2 de Rusia ţaristă, se reintegrează, in spiritul dreptului de
autodeterminare, la 27 martie 1918, la Patria Mamă.
E cazul să spunem acum că istoricul Ioan Ursu aşează, in constelaţia sa publicicstică,
participarea României la primul război mondial, in faţa opiniei publice şi a oficialităţilor Antantei in sfera
unui adevăr fundamental. Românii au fost mânaţi in război nu de .idei imperialiste", ci însufleţiţi de datoria
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imperativă .de a-şi completa unitatea lor na�onală·:l1:
Şi n-au vrut, relevă metaforic Ioan Ursu, decât .să dea o formă politică unită�i sufleteşti. care a
existat, din totdeauna, pe cele două emisfere ale Carpaţilor·lt.
Un număr de 75 de români din emigra�e. printre care şi Ioan Ursu, au adresat, cu incredre, in
august 1918, un documentat memoriu către Woodrow Wilson, preşedintele SUA. Numai prin .eliberarea
românilor de sub jugul ungar·32• accentua memoriul, şi intrarea lor sub cerul României intregile se va putea
sfârşi .calvarul· românilor din Ungaria.
Tot sub semnul viitoarei .Românii Mari· se desfăşura activitatea lui Ioan Ursu şi in sânul
Comitetului naţional al românilor din Transilvania şi Bucovina, condus de Traian Vuia33. Acest ideal a
inaripat pe Ioan Ursu şi in funcţia de secretar general al Consiliului naţional al unită�i române, constiuitin
ocotmbrie 1918 1a Paris, prezidat de Tache Ionescu. Doi dintre vicepreşedin� erau ardeleni: Octavian Goga
şi Vasile Lucaciul4.
Recunoscut. rând pe rând, de guvernele Franţei, Angliei, Italiei şi SUA. acest consiliu, adevărat
.guvern· român in emigra�e. a susţinut iinteresele româneşti şi sub arcul intâlnirilor oficiale cu inalte
personalităţi franceze, engleze, italiene, americane35• Ele au dat roade. La recepţia dată, bunăoară, de
Asociaţia .Rapprochement universitaire·, in onoarea universitarilor români, Victor Berard, spcialist in
probleme balcanice, emoţionat că Franţa şi-a luat revanşa in problema Alsaciei şi a Lorenei, o revanşă de
drept, nu de sânge, s-a adresat românilor cu aceste cuvinte: .Şi voi, şi voi veţi avea România voastră
intregită; dacă nu o aveţi in astă seară, o veţi avea mâine. O veţi avea încă mai mare decât aţi fi putut-o
visa"36•
Victor Berard nu greşea. Eram aproape de orizontul României Mari, pentru că, pe măsură ce
vigoarea războinică a Germaniei scădea, se agrava şi criza austro-ungară. Ioan Ursu redă această criză
prin imagini sugestive, ca acelea de mai jos. Un timp, spunea el, monarhia bicefală se mai zbate )ntre
putere şi moarte"37• La un moment dat. Austria a incercat să aibă, faţă de Antantă, rol de porumbel cu
ramură de olivă. Dar cu gânduri viclene. Voia, sub această mască, să-şi întărească forţele impotriva
Antantej38. Dar nu reuşeşete Cancerul" o roade, neincetat. fără milă39• Apoi sucombă. Mişcările naţionale
ale popoarelor oprimate au dezintegrat-o40• • Finis Austriae"41, exclama bucuros Ioan Ursu intr-un articol.
E convins, totodată, că Ungaria nu va mai înşela lumea, chiar dacă ea va pune .o insignă liberală pe
frontispiciul inchisorii"42•
Un avertisment nu ezită, totuşi, a da Ioan Ursu puţinilor francezi care compătimeaau Ungaria. La
1 870, Austria n-a ajutat Franţa contra Prusiei, fiindcă a fost neutralizată de Ungaria . .. La dezlănţuirea
războiului" impotriva Antantei, deci a Franţei, a contribuit şi ..toată aristocraţia maghiară·43•
Simbolurile imperiale, mânjite de sânge, se năruiau. Metafora aprţine lui Lucian Blaga. Era atunci,
împreună cu D.D. Roşea, student la Viena. Ambii invăţasertă ,la liceul românesc din Braşov, sub razele
ciceroniene: .Litteris et virtuti studimus". Lucian Blaga nu se îndoia că se apropia .ziua in care
Transilvania va fi a noastră, scăpată de ocolul vutlurului heraldic"44•
Dar Bucovina, cu Codrii Cosminului, a scăpat, cu un pas mai devreme, de sub ..aripile· pajurii cu
două capete. Congresul general al Bucovinei, ţinut, in 28 noiembrie 1918, la Cernăuţi, a hotărât unirea
necondiţionată a Bucovinei, până la Ceremuş şi Nistru, cu Regatul României. Bucovina devine, astfel, după
144 de ani, liberă. Sextil Puşcariu, educat tot in liceul românesc din Braşov, sub acelaşi indemn ciceronian,
a fost. in această simfonie naţională, vioara intâi45•
Al treilea act al intregirii noastre naţionale s-a desfăşurat la 1 decembrie 1918, la Alba Iulia, loc
plin de vibraţii simbolice.
Mă gândesc să intrăm şi noi, de aici, de sub Tâmpa, pe o punte de salt a spiritului nostru
imaginativ, in această cetate, sub vraja chemării de atunci: .Veniti, veniti. la Alba lulia "46•
in vechea cetate a lui Mihai Viteazul se adunaseră 130- l 50 de mii de oameni. Printre ei se aflau
şi lucian Blaga şi D.D. Roşea. Veniseră .cu toată căldura şi puritatea tienreţii.47. Steaguri tricolore, o
pădure întreagă de steaguri fâlfâiau in aer. Românii infipseseră steaguri tricolore şi peste zidurile cetăţii,
despuiată, acum, de pajurile nemţeşti. ·Lumea adunată aştepta, in linişte, clipa cea mare·4a. Ea se hotăra
. •
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in sala Marii Adunări Naţionale. Era plină cu peste 1 228 de delegaţi cu .plenipotenţe deliberative"49•
Românii din Basarabia şi din Bucovina participă, simbolic, la această adunare, prin solii lo,.SO.
Soseşte momentul c ulminant. aşteptat de secole51. Dr. Vasile Goldiş citeţşte Moţiunea Unirii. Ea
cuprinde nouă puncte. La primul punct auzim: ..Adunarea naţională a tuturor românilor din Transilvania,
Banat şi Ţara Ungurească, adunaţi prin reprezentanţii lor indreptătţiţi la Alba Iulia, in ziua de 18 noiembrie
( 1 Decembrie 1 91 8). decretează unirea acelor români şi a tuturor teritoriilor locuite de dânşii cu România.
Adunarea proclamă indeosebi dreptul inalienabil al naţiunii române la intreg Banatul, cuprins intre râu riie
Mureş, Tisa şi Dunăre"52. Celelalte puncte se rezumă la această frază cuprinsă tot în această declaraţie:
..infăptuirea desăvârşită a unui regim curat democratic pe toate tărâmurile vieţii publice"53.
Din sală, vestea se transmitea imediat afară. Se deschide un geam şi tânărul profesor Ovidiu
Hule a comunciă mulţimii nerăbdătoare următoarele: ..in clipa aceasta s-a hotărât şi s-a proclamat unirea
Ardealului cu România, patria-mamă". Poporul indesat in jurul cetăţii a izbucnit in urale de bucurie ca
acestea: ..Vivat, Trăiască România Mare", ..Trăiască Unirea"54• Era o uriaşă simfonie a conştiinţei
naţionale55. Când mulţimea adunată a fost întrebată dacă vrea să se unească cu România s-a auzit un Da,
cu o rezonanţă de tunet56.
Cu acest act politic, de o măreţie atât de pură57, s-a înfăptuit România Mare.
După Alba Iulia, activitatea lui Ioan Ursu se inscrie in două câmpuri orizontice. Unul este actul de
la 1 Decembrie 191 8, cu valoare internaţională58 şi al doilea, Conferinţa de Pace, deschisă la Paris. in 18
ianuarie 1919, care a dominat, doi ani aproape, viaţa politică mondială 59.
Ideile pe care le cultivă istoricul nostru in ultmiul său răstimp parizian, adică până la inceputul
lunii mai 1 91 9, se adună intr-un singur mănunchi .. stilistic ". Să numim acest mănunchi .. stilistic" cu
sintagma: temeiurile României Mari.
Ioan Ursu le dă contur, in faţa opiniei publice, a delegaţilor sosiţi la Conferinţa de pace, cu
argumente scoase din dreptul ginţilo�. Naţiunea trebuie privită, in această lumină, .. ca formula vie a
frontierei"61 . .. Acolo unde este o naţiune trebuie să fie şi un stat" naţional62.
La baza României Mari stă, afirmă Ioan Ursu, .. unitatea naţională şi unitatea geografică a
poporului român"63. Trecutul nostru este plin de astfel de dovezi, de la daci, până la vremea sa. Istoricul
nostru le dă accent şi relief in mai multe studii. O idee centrală le străbate. Chiar dacă românii, siliţi de
împrejurări, au trăit in state despărţite, ei au cosntituit. intotdeauna, un .. organism" etnic, lingvistic,
economic şi cultural .. unitar"64• Aceste componente naţionale constituie temelia istorică, de neclintit a
României Mari. Ele formează, totodată, şi un fundament de drept al României Mari, in spiritul principiului
naţionalităţilor, care insufleţeşte poparele asuprite.
Ioan Ursu şi ceilalţi mamebrii ai emigraţiei române au susţinut a cest temei de drept al României
Mari şi cu prilejul unor reuniuni oficiale, aliate, româno-franceze65, româno-americane66, româno
engleze67, şi româno-italiene68. Descoperim modalităţi ..stilistice" variate şi potrivite cui fiecare moment.
Tocmai de aceea personalităţi de seamă n-au ezitat a îmbrăţişa harta României Mari, reintregită prin voinţa
natională.
Chiar preşedintele SUA, Woodrow Wilson, a spus la o astfel de reuniune, că .Statele Unite şi el
insusi nutresc cea mai vie simaptie pentru poporul român69. Maiorul Johnson, delegat al SUA la Conferinţa
de P� ce, a declarat, la o altă întâlnire, că, după ce se va incheia pacea, .. Noua Românie, marea Românie,
îşi va lua locul său printre naţiunile victorioase şi reconstituite"70. Un strălucit critic militar american, Frank
Simonde, a vorbit. de asemenea, despre .România Mare" ca o realitate de drept71. in acest spirit s-a rostit
şi Salvatore Barzilai, delegat italian la Conferinţa de pace. România Mare .va avea câştig de cauză72: la
Paris, spune el. Ea a vut intr-adevăr. Dar numai după o .adevărată bătălie a frontierelor"73, adăugăm noi.
purtată de delegaţia română la Conferinţă, spirjinită, pe multe căi, şi de emigraţia română din capitala
Franţei.
Delegaţia sârbă revendica, fără nici o bază istorică şi juridică, cea mai mare parte a Banatului,
vechi pământ daca-roman şi românesc. Opt luni a trăit Banatul sub ocupaţie sârbească74• Iuliu Maniu,
preşedintele Consilului Dirigent al Transilvaniei, nu putea să nu comunice şi lui Octavian Goga, la Paris, in
_

·
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februarie 1 919, comportarea mai mult decât dură a ocupantului faţă de români. Jn Banat•, scria el .sârbii
ne răpesc totul.. .., ne maltratează ... şi ne bat nestingherit preoţit75•
Pretenţiile neintemeiate ale sârbilor au fost respinse şi de Ioan Ursu, in trei stadii, cu o gamă
largă d e argumente de natură demografică, geografică, istorică, religioasă, militară şi economică76.
Conferinţa de pace a adoptat, până la urmă, soluţia franceză (mai 1919), care este, in linii
mari,actuala frontieră româno-sârbă77•
"Bătălia" pentru frontiera româna-ungară, a durat, însă, un an şi aproape cinci luni. Experţii celor
patru mari puteri au propus patru linii de graniţă. Astfel, Italia şi SUA au lăsat Ungariei o zonă mare, cu
Timişoara, Arad, Oradea Mare şi Satu Mare. Dar Franţa şi Anglia acordă acest teritoriu Transilvaniei78.
Până la urmă s-a ajuns la actuala frontieră româna-maghiară, mai la răsărit deci decât linia indicată prin
tratatul secret semnat, in 1916, de Ionel Brătianu, cu Antanta. Proiectul tratatului de pace pe care era fixată
actuala frontieră a fost remis de Conferinţă, in ianuarie 1 920, delegaţiei maghiare79•
La 12 februarie 1920, delegaţia maghiară a prezentat Conferinţei, drept răspuns, un pachet de 38
de note, foarte dezvoltate, referitor la chestiunile cuprinse in tratat. Cităm câteva titluri: 1. Chestiunea
Transilvaniei; 2. Combaterea românilor privind statistica naţionalităţilor; 3. Poate subzista dominaţia
română in Tranislvania?; 4. Falsitatea aspiraţiilor istorice ale românilor in lumina vechii istorii a
Transilvaniei etc. etc.80. Acest spirit, contrar adevărului istoric, străbate întreg materialul delegaţiei
maghiare.
Profesorii universitari maghiari din Cluj, în frunte cu rectorul lstvăn Antălfi, au cerut Conferinţei
de pace, în martie 1919, printr-un memoriu, ca " Ungaria să rămână sub vechea sa integritate teritorială "81,
sub dualism, adăugăm noi. Un număr de 21 de profesori universitari români din emigraţia pariziană, printre
care şi Ioan Ursu, au respins memoriul maghiar cu o gamă largă de argumente ştiinţifice82. Transilvania
este, accentuau ei, .. chiar inima patriei" româneşti . .. Aici a bătut, totdeauna, sufletul nemuritor al poporului
român·83.
Delegţaia maghiară a prezentat Conferinţei de pace mai multe propuneri privind soarta
Transilvaniei. Ele sunt, în rezumat, următoarele: .. Ea (Transilvania) ar putea fi ori o provincie autonomă în
interiorul Ungariei, ori un stat neutru, independent, ca Elveţia. Drepturile naţionale s-ar garanta dacă s-ar
forma trei regiuni locuite cu etnii dominante şi o a patra regiune, autonomă, de limbă mixtă"84•
Timp de două luni, Conferinţa a studiat documentarea maghiară. Apoi, la 6 mai 1 920, ea a remis
delegaţiei ungare un complex de trei a cte şi anume: 1. Scrisoarea de trimitere; 2. Răspunsul Conferinţei la
notele maghiare şi 3. Textul definitiv al Tratatului de pace. N-a mai existat drept de apel împotriva acestei
sentinţe85.
La 4 iunie 1 920, N. Titulescu, care intrase, între timp, în sânul delegaţiei române şi doctorul 1.
Cantacuzino au semnat în numele României, în castelul Trianon din Versailles, Tratatul de pace cu Ungaria.
Lor li se adaugă încă 34 de semnături reprezentând 22 de ţări, adică cele 4 Mari Puteri, apoi Ţările Asociate
şi Aliate, plus Ungaria învinsă86. Articolul 45 al acestui tratat recunoaşte valabilitatea internaţională a
vibrantului act plebiscitar de la 1 Decembrie 191987.
A triumfat adevărul istoric. Şase tratate internaţionale au confirmat harta României Mari88.
Încheiem aceste modeste pagini omagiale, închinate marii generaţii ardelene care a realizat,
acum 80 de ani, răscolitorul act de la 1 Decembrie 1 91 8, tot cu o metaforă a lui Ionel Pop:
Geniul zilei de 1 Decembrie 1919, spune el, va ocroti amintirea acestei "mari zile româneşti, cât
va săruta apa Mureşului locul de pierdere a lui Horea, cât va ţinea spinarea Carpaţilor trupul neamului
românesc"89•
•
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desăvârşirea procesului de unitate naţională şi politică de la 7 Decembrie 1918, in Cumidava, VIII, Braşov,
1 974-1975, p. 169-179; Florin Salvan, Activitatea lui Octavian Goga in cadrul emigraţiei române din Paris
pentru unirea Transilvaniei cu România, in Apulum, XIII, Alba Iulia, 1 975, p.479-493, Ştefan Pascu, C. G.
Marinescu, Răsunetul internaţional a/ luptei românilor pentru unitate naţională, Cluj, 1980, p. 242-275;
Mircea Muşat, Ion Ardelescu, De la statul geto-dac la statul român unitar. Bucureşti, 1 983, p. 537-603;
Ioana Ursu, Dumitru Preda, Biografia unei conştiinţe - Ioan Ursu Cuvânt inainte de de acad. Ştefan
Pascu, Bucureşti, 1987, p. 1 72-207; Florin Salvan, Nicolae Titulescu in orizontul Conferinţei de pace de la
Paris (7919), in Nicolae Titulescu. Semicenteneraul morţii 1914- 1991, Asociaţia "Nicolae TitulescuM.
Braşov, 1991, p. 59-69; C. Gh. Marinescu, Epopeea Marii Uniri, G ala�. 1993, p. 229-317; Ioan Vlad, Braşovul
şi Marea Unire. 1996 (Lugpj), p. 1 55-200.
4. Vezi Andrei Bârsan Istoria şcoalelor centrale române gr(eco)-or(todoxe) don Braşov, Braşov.
-

•

1902; Anuarul Liceului ortodox român "Andrei Şagunau din Braşov (LX şi LXII), Anul jubiliar 1 924-1925. al 75lea an şcolar. Publicat de dr. Iosif Blaga, director, Braşov, 1 925; H oria Teculescu, V. On;ţiu, Viaţa şi opera.
Cu un cuvânt introductiv de 1. Bratu. Inspector general al invăţământului secundar, Bucureşti, 1937.
5. Ioan Vlad, Braşovul şi Marea Unire (Lugoj), 1 996, p. 1 -42.
6. Pentru a ctivitatea sa până la plecarea la Paris, vezi Ioana Ursu, Dumitru Preda. Biografia unei
conştiinţe - Ioan Ursu - Cuvânt inainte de acad. Ştefan Pascu, Cluj, 1987, p. 1 1-74.
7. Constantin Kir�escu, Istoria războiului pentru intregirea României 1 916-1919, ed�iua a 11-a, voi.
III, Bucureşti, 1 924, p. 204.
8. Ibidem, p. 204-254
9. Ioana Ursu, Dumitru Preda, Biografia unei conştiinţe - Ioan Ursu - Cuvânt inainte de acad.
Ştefan Pascu, Cluj-Napoca, 1 987
10. Ibidem, p. 174-207.
1 1 . La Roumanie, Organ hebdomadaire des revendications et de interets roumains, Paris, 17
ianuarie 1918, 1 2 iunie 191 9.
Am consultat gazeta "La Roumanieu. la bibhoteca Liceului .Radu N egruM din Făgăraş. Pe baza
materialului adunat din "La Roumanieu am publicat. deja studii pe această temă: Activitatea lui Octavian
Goga in cadrul emigraţiei române din Paris pentru unirea Transilvaniei cu România, in Apulum, XIII, Alba
Iulia, 1 975, p.479-493 şi Nicolae Titulescu in orizontul Conferinţei de pace de la Paris (7919), in Nicolae
Titulescu 1941-1991. Semicentenarul morţii, in Asocia�a "Nicolae Titulescuu. Braşov, 1991, p. 59-69. Nu
cunoşteam, atunci, cartea loanei Ursu şi Dumitru Preda, citate mai sus. Mulţumesc şi cu acest prilej
direcţiunii Liceului "Radu Negruu din Făgăraş pentru solicitudinea cu care mi-a permis să consult colecţia
periodicului "La Roumanieu.
12. Ioana Ursu şi Dumitru Preda, op. cit., p. 185-187. Revista inceput să a pară la 30 aprilie 1918.
Cornelia Badea. Hugh Seton Watson, R.W. Seton-Watson şi românii 1906- 1920, 1, Bucureşti, 1988, p. 502,
doc. Nr. 267, nota 1 .
1 3. Ioana Ursu, Dumitru Preda, op. cit. p. 198-199
14. !Ioana) U(rsu), La Transylvanie n'a jamais fait partie integrante de la Hongrie, in La Roumanie,
nr. 18 din 16 mai 1 918
1 5. 1. Ursu, Seize mai, in " La RoumanieM, nr. 1 8 din 16 mai 1918; lancoul, ibidem, La Plaine de la
Liberte, ibidem, nr. 1 9 din 23 mai 1 91 8.
16. 1. Ursu, La Plaine de la Liberte, in " La RoumanieM nr. 19 din 23 mai 1918.
17. 1. Ursu. lancoul, in "La RoumanieM nr. 18 din 1 6 mai 1918.
18. l{oan) U(rsu), La Transylvanie n'a jamais fait partie integrante de la Hongarie, in " La
Roumanie" nr.18 din 16 mai 1918.
1 9. 1. Ursu, La magyarisation, in "la Roumanieu nr. 30 din 8 august 1918.
20. Octavian Goga, Mustul care fierbe, Bucureşti, 1 927, p. 24.
21. G eorge Călinescu, Istoria literaturii române, Bucureşti, 1941, pag. 54.
22. Vasile Netea, De la Petru Maior la Octaivan Goga.- Studii şi evocări istorice, Bucureşti, 1 944,
pag. 31 1 .
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23. 1. Ursu, L'idenpendence de la Hongarie, in �La Roumanie" nr. 41, din 24 octombrie 1 91 8.
24. 1. Ursu, L'Autriche pourra-t-elle se detacher de I'AIIemagne ?, in �La Roumanie" nr. 1 5 din 25
aprilie 1918.
25. Ibidem; 1. Ursu, Les Tchecho-Siovaques, in "La Roumanie", nr. 32 din 22 august 191 8.
26. 1. Ursu, Le Demembrement de I'Autriche-Hongarie, in ""La Roumanie" nr. 1 7 din 9 mai 1 918.
27. 1. Ursu, La politique du Comte Czernin, in �La Roumanie" nr. 14 din 18 aprilie 1 91 8.
28. 1. Ursu, L'imperialisme hongrois, in .. La Roumanie" nr. 1 3 din 1 1 aprilie 1 918; Protestation des
roumains contre le Traite de Bucarest in �La Roumanie", nr. 20 din 30 mai 1 918.
29. La proclamation du Consei/ national de /'unite roumaine, le discurs de M. Goga, in "La
Roumanie", nr. 39 din 1 0 octombrie 191 8.
30. 1. Ursu, Pourquoi la Roumanie a fait la guerre?, pag. 9, apud I oana Ursu, Dumitru Preda, op. cit
pag. 199.
31. 1. Ursu, Les aspirations de la Roumanie, in �La Roumanie", nr. 40, din 17 octombrie 1918
32. Le calvaire des nationalites du Hongrie. Texte du Memoire sur le question roumanie, adresse
par la Colonie roumanie de Paris. â M. Woodrow Wilson, President de la Republique des Etats Unis, in .. La
Roumanie" nr. 33, din 29 august 1918.
33. Ştefan Pascu, Făurirea statului naţional unitar român, Il. Editura Academiei, Bucureşti, 1985,
pag. 27; Ioana Ursu, Dumitru Preda, op. cit pag. 185-193.
34. La proclamation du Conseil national de /'unite roumaine par /'Assemblee generale de
roumains des pays oprimes et du royaume, in .. La Roumanie" nr. 39 din 1 0 octombrie 1918; Ioana Ursu,
Dumitru Preda, op. cit., pag. 1 95-196.
35. F.lorin Salvan, op. cit., pag. 484-485
36. Florin Salvan. op. cit., pag. 489
37. 1. Ursu, Le cancer austro-hongrois, in .. La Roumanie", nr. 34 din 5 septembrie 1918.
"
38. 1. Ursu. Suggestion austro-magyare, in �La Roumanie nr. 37 din 26 octombrie 1 918.
39. 1. Ursu, Le cancer austro-hongrois, in La Roumanie", nr. 34 din 5 seotembrie 1 91 8.
40. Ştefan Pascu, Făurirea statului naţional unitar român, li. pag. 42; Ştefan Pascu, Ziua cea mare
a poporului român, in "România literară", nr. 44 din 27 octombrie 1988, pag. 12.
41. 1. Ursu, Finis Austriae, in .. La Roumanie" din 44 din 14 noiembrie 1 918.
42. 1. Ursu, L 'independence de la Hongrie, in "La Roumanie", nr. 41 din 24 octombrie 1 918.
43. 1. Ursu. Les Hongrois et la France, in "La Roumanie", nr. 42 din 31 octombrie 1918.
44. Lucian Blaga, Hronicul �i cântecul vârstelor. Ediţie îngrijită şi cuvânt inainte de George lvaşcu,
Editura Tineretului, Bucureşti, 1 965, pag. 223-225.
45. Vezi 1.1. Nistor, Unirea Bucovinei. 28 noiembrie 1918. Studii �i documente, Bucureşti, 1 928;
Sextil Puşcariu, Memorii. Ediţie de Magdalena Vulpe. Prefaţă de Ion Bulei. Note de Ion Bulei şi Magdalena
Vulpe, Editura Minerva, Bucureşti, 1 978, pag. 316-347.
46. Ştefan Pascu, Făurirea statului unitar naţional român. Il, pag. 151.
47. Lucian Blaga, Poezii. Ediţie îngrijită de G eorge lvaşcu, Editura pentru literatură (Bucureştii.
1 956, pag. XVI.
48. Silviu Dragomir, Un sfert de veac de la unirea Transilvaniei, in "Transilvania" . anul '74, nr. 1 1 12, 1943, pag. 818.
49. Stefan Pascu, Făurirea statului unitar naţional român, Il, pag. 1 95.
50. Constantin Kir�escu, op. cit. pag. 378.
51. Lucian Blaga, Hronicul �i cântecul vârstelor, pag. 231.
52. Constantin Kir�escu, op. cit., pag. 379.
53. Mircea Muşat, lon Ardelean, op. cit., pag. 631.
54. Ştefan Pascu, Făurirea statului unitar naţional român, Il, pag. 193.
55. Ibidem, pag. 1 98.
56. Ibidem, pag. 1 98.
57. Silviu Dragomir, op. cit., pag. 816.
58. George Sofronie, Actul de la Alba Iulia �i valoarea sa internaţională, in �Transi"!lania", anul 74,
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nr. 1 1 - 1 2. 1943, pag. 866-875.
59. Constantin Kir�escu, op. cit, pag. 505-535.
60. George Sofronie, op. cit., loc. cit,
6 1 . Ibidem, pag. 868.
62. Ibidem, pag. 868.
63. 1. Ursu, L 'unite nationale et /'unite geographique du peuple roumain, in wLa Roumanie w, nr. 57,
din 13 februarie 1919.
64. 1. Ursu, L 'unite nationale et /'unite geographique du peuple roumain, in .la Roumaniew nr. 57
din 13 februarie 1919; 1. Ursu, L'unite roumaine. in .. La Roumanie" nr. 58 din 20 februarie 1 919; Ioan Ursu,
Pourqui la Roumanie a fait la guerre, pag. 9, apud Ioana Ursu şi Dumitru Preda, op. cit, pag. 1 99..
65. Une Manifestation des Journalistes franfais en faveur de la Roumanie, in w La Roumanie", nr.
55 din 30 ianuarie 1919.
66. Le President Wilson el les Universitaires Roumains, în .. La Roumanie", nr. 55 din 30 ianuarie
1919; Une Reunion amicale entre Americains et Roumains, în .La Roumanie", nr. 60 din 6 martie 1 919.
67. Le diner de l'amitie anglo-roumaine, le discours de M. Goga, in .La Roumanie " , nr. 56,
februarie 1 91 9.
68. L 'Amitie ltalo-Roumaine, în .La Roumanie", nr. 65 din 27 martie 1 91 9.
69. Le President Wilson et les Universitaires Roumains. în .. La Roumaniew nr. 55 din 30 ianuarie
1919.

191 9.

70.

Une Reunion amicale entre Americains et Roumains,

în .. La Roumanie", nr. 60 din 6 martie

7 1 . Ibidem.
72. L 'A mitie ltalo-Roumaine, în .. La Roumanie" nr. 63 din 27 martie 1919.
73. George Sofronie, op. cit., p. 874.
74. Vezi Constantin Kir�escu, op. cit., p. 438-442.
75. Cornelia Badea. op. cit., p.504, nota 2.
76. 1oan Ursu, Les Roumains de Serbie, in .. La Roumanie", nr. 54 din 23 ianuarie 1919; idem, Les
pn§tentions serbes, în .La Roumanie", nr. 59 din 27 februarie 1919, idem, Une marche serbe dans le Bana�
în .La Roumaine", nr. 62 din 20 martie 1919.
77. Cosntantin Kiriţescu, op. cit., p. 522.
78. Vezi aceste variante de frontieră în Dumitru Preda, Vasile Alexandrescu, Costică Prodan, În
apărarea României Mari. Campania armatei române din 1918- 1919, Bucureşti, 1994, p. 1 59.
79. Nicolae Titulescu, Discursuri. Studiu introductiv, texte alese şi adnotări Robert Deutsch,
Bucureşti, 1 967, p. 413-415.
80. Nicolae Titulescu, op. cit., p. 414-415.
81. Reponse de Universitaires Roumains au Memoire des Professeurs magyars de I'Universite de
Cluj, în ..La Roumanie", nr. 61 din 13 martie 191 9.
82. 1bidem.
83. Ibidem.
84. Szâsz Zoltân, în Erdely riivid tiirtenete". Fiiszerkesztii, Kiipeczi Bela, 2. Kiadas. Akademiai
kiado, Budapest, 1 993 (..Scurtă istorie a Transilvaniet", redactor şef Kiipeczi Bela; Ediţia a 11-a, Editura
..

Academiei, Budapesta), 1993. p. 576.
Mai răsună astfel de voci si astăzi în rândul maghiarilor ardeleni, chiar după semnarea Tratatului
de bază între România şi Ungaria. K â roly Kirâly, bunăoară, a declarat, recent: Jn principiu, dreptul fiecărui
popor la autodetermianre este sfânt. Nouă încă nu ne-a fost dat a cest drept. Românii s-au folosit de acest
drept in 1918 ( ... ). Românitatea trebuie reevalustă. Noi suntem din România în măsura în care este in
vigoare dictatul de la Trianon. De fapt, suntem transilvăneni. Cu toate emigrările, colonizările şi
decolonozările, noi maghiarii, reprezentăm in Transilvania un procent mai mare decât in România. Decizia
in această chestiune rămâne in seama elitei. Autodeterminarea este dreptul nostru firesc (s. F.S.) Este
păcat să degradăm şi s-o interpretăm drept autoguvernare locală". Apud .Magropress. Revista presei
maghiare din România". Asociaţia de Prietenie Korunk, Cluj, 94. Martie, 1 997. p. 1 0.
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85. Nicolae Titulescu, op. cit., p. 415-417. lmensul material documentar, prezentat. succesiv, de
delegaţia maghiară Conferinţei de pace, compus din trei volume, format mare 0664 pagini) plus al patrulea
cu numeorase hărţi, a fost respins. N. Titulescu, op. cit., p. 41 3.
86. Ştefan Pascu, Făurirea Statului naţional unitar român, 11, Bucureşti, 1983, p. 263. Totuşi Zoltân
Szâsz consideră Tratatul de la Tria non ca o .. pace imperialistă" in Erdely rovid tortenete"..., p. 577
87. Ştefan Pascu, op. cit., p. 263.
88. Vezi Cosntantin Kiriţescu, op. cit., p. 505-535; Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, op. cit., p. 657-699.
89. Ionel Pop, Genius diae, in ..Transilvania", anul 74, nr. 1 1 -12, noiembrie-decembrie, 1943, p. 822.
..

AUS DER TĂTIGKEIT VON IOAN URSU IM
RAHMEN DER RUM ĂNISCHEN AUSWANDERUNG
AUS PARIS F U R DIE NATIONALE
VERVOLLSTĂ NDIGUNG RUM ĂNIENS
(Zusammenfassung)
Der Autor beschreibt sowohl die internationale Lage am Ende des ersten Weltkrieges als auch
die Verhandlungen vorhergehend des Friedens von Trianon. Hervorgehoben wird die Rolle der
rumănischen Auswanderung, vor allem die der Gruppe aus Paris zu der auch Ioan Ursu gehtirte, tur die
Schattung Grossrumăniens. Die Erlăuterung stiitzt sich a uf die gesamte Tătigkeit von Ioan Ursu wobei der
Hauptakkzent auf die publizistische Seite fălit, sowohl im Rahmen der Zeitschrifft ..La Transilvanie" als auch
im Hebdomadar ..La Roumanie'' wo er 23 gut begriindete Artikel iiber die rumănische Geschichte
vertiffentlicht. Seine ganze Energie in Dienste der Volksvereinigung erreicht ihren Htihepunkt in Buch:
. Pourqui la Roumanie a fait la guerre?' Diese wurde sowohl von Rumănien als auch von den Allierten als
Argument bei den Verhandlungen der Friedenskonferrenz von Paris verwendet.
Somit gelingt es dem Autor, Ioan Ursu in die Gallerie der grossen Patrioten, die Grossrumănien
griindeten, zu bringen.
.
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Dr. Alexandru Vaida Voevod in câmpul Conferinţei
de Pace de la Paris ( 1 9 1 9-1920)
de Florin Salvan
Impresionanta activitate politică, diplomatică şi publicistică, desfăşurată de dr. Alexandru Vaida
Voevod, in mai multe câmpuri istorice, a fost privită de contemporani şi de urmaşi in mod contradictoriu.
Au existat voci, in perioada interbelică, care I-au .admirat fără rezervă·• pe dr. Alexandru Vaida
Voevod, dar şi glasuri care I-au .criticat fără cruţare·2• in era comunistă, numele lui a fost acoperit.
indeosebi, cu numeroase .blesteme· meschine şi ucigătoare3• Toate ocările aruncate asupra sa, in
ambele câmpuri istorice, adică in cel interbelic şi cel comunist, au culminat cu sintagme de .trădător· al
poporului român. Abia in orizontul liber şi democratic al zilelor noastre acest văi nedrept a inceput să fie
aruncat de pe faţa sa4•
Relev, cu gratitudine, că domul Horia Sai că, apreciatul editorialist al ziarului Transilvania
Expres·. un împătimit nu numai pentru ştiinţele inginereşti, ci şi pentru istorie, mi-a oferit prilejul,
neaşteptat şi fericit să dedic zile şi nopţi lui dr. Alexandru Viada Voevod. l-am urmat pe Fustel de
Coulanges, care spunea că pentru o oră de sinteză trebuie ani de analize.
M-am convins, astfel, că Alexandru Vaida Voevod a fost un spirit larg, european, care a impletit,
genial, in orice orizont s-a mişcat. arta cu ştiinţa diplomaţiei pentru apărarea drepturilor naţiunii române şi
pentru intregirea naţională a României5.
Mă limitez, aici, a releva, prin câteva linii şi accente, modul cum a susţinut marele diplomat
ardelean, la Conferinţa de Pace, deschisă la 18 ianuarie 1 91 8, ideea românească. Sintagma aceasta
•

aprţine renumitului istoric englez Seton Watson6).
Mă întemeiez pe corepsondenţa primită şi t rimi s ă de dr. Alexandru Vaida Voevod, in anii 19181919, salvată, cu mare risc de cunoscutul luptător anticomunist braşovean, domnul Alexandru Salcă7, tatăl
lui Horia Salcă. Curajul domniei sale este demn de toată admiraţia şi preţuirea. A făcut un mare serviciu
isteriografiei româneşti. Folosesc, evident şi alte izvoare de epocă8 asociate cu lucrări, obiective, mai
vechi9 ori mai noi 1 o.
Remarc, in prealabil, că dr. Alexandru Vaida Voevod a trăit in atmosfera Conferinţei de Pace, mai
bine de un an. A fost, un timp, membru şi şef al ardelenilor in delegaţia română la inaltul for de pace,

de Ionel Brătianu, prim-ministru. a poi d e Nicolae Mişu, ambasador la londra11•
Dar dr. Alexandru Vaida Voevod a stat şi in capul delegaţiei române, timp de trei luni şi treis p rezece zile, in
calitate de prim-ministru şi ministru de externe (1 decembrie 191 9 - 1 3 martie 1 920).
Inima lui dr. Alexandru Vaida Voevod a vibrat, in ambele ipostaze, petnru România Mare, cu
hotare largi, aproape împărăteşti, cum spunea, metaforic, lucian Blaga 12.
Chiar de şi la inceput, Ionel Brătianu a privit pe dr. Alexandru Vaida Voevod şi pe ceila�i ardeleni
din delegaţie cu neincredere şi deci marginalizaţi. la un moment dat, ardelenii s-au gândit să părăsească
delegaţia. Totuşi, n-au făcut acest pas. Primul ministru român nu se putea debarasa .de sistemul bizantin"
ce domnea in Vechiul Regat. Până la urmă, dr. Alexandru Vaida Voevod a cucerit un loc in i nima lui Ionel
Brătianu13.
La Conferiilţa de Pace s-a dat o adevărată .bătălie" pentru frontierele Româneii Mari cu vecinii.
Primul ministru român, Ionel Brătianu, a revendicat teritoriile indicate in Tratatul secret, incheiat de
România, in august 1916, cu Franţa, Rusia, Marea Britanie şi Italia 14). (Vezi anexă hărţile nr. 1 . 1 bis. 2. 3.)
dar şi alte teritorii necuprinse in tratatul secret (Bucovina întreagă plus Basarabia).
A pretins, deci, intreg BanatuJI5, Ionel Brătianu nici n-a vrut să discute cu membrii Conferintei de
Pace pe tema Banatului. Considera că litera Tratatului secret e sfântă. Rămâne tot timpul inflexibil. E
adevărat că atitudinea sa a părut celor mici dreaptă şi măreaţă, dar cei mari a u considerat-o .sumeţie"•s.
De aceea delegaţii europeni la Conferinţă, care semnaseră Tratatul secret cu România, in 1916, a u
acceptat concepţia americană de organizare a păcii. E a s e baza p e dreptul de autodeterminare a
popoarelor şi pe Societatea N aţi u ni lo r şi nu pe tratate secrete17• Conferinţa de Pace nu mai ia, deci, in
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considerare tratatul nostru secret Totodată, Marele Areopag al lumii de la Paris consideră că pacea
separată, încheiată de România, în 1 mai 1918, cu Puterile Centrale, a anulat de fapt Tratatul secretle. Dar
aceste .argumente", adăugăm noi, se bat cap în cap. logica formală arată, de la Aristotel încoace, că e
cu .. neputinţă ca acelaşi lucru să fie şi în acelaşi timp să nu fie"19, adică, în cazul nostru, Tratatul secret.
Atitudinea de rezistentă fată de Conferinta
. de Pace, manifestată de Ionel Brătianu a avut urmări
grave petnru România. le vom � răt� mai departe. inainte de a ceasta, să spunem că dr. Al �xandru Vaida
Voevod a apărat la Paris, ca şi Ionel Brătianu, integritatea Banatului20, dar de pe alt teren decât Ionel
Brătianu. Marele diplomat ardelean considera, ca şi Tache Ionescu, că singura cale de rezolvare a
spinoasei probleme a Banatului o constituie tratativele.
Dar Ionel Brătianu şi presa liberală I-au etichetat pe Take Ionescu drept ..trădător" pentru că a
purtat discuţii, la Paris, cu Pasici, prim-ministru a l Iugoslaviei, pentru o eventuală împărţire a Banatului21•
Cei doi adversari politici, Ionel Brătianu şi Take Ionescu, ofereau astfel, în capitala Franţei, în faţa
ziariştilor şi a diplomaţilor străini, un trist şi penibil .. spectacol" de .ţiganiadă" neobizantină22.
Caracterizarea aceasta aparţine lui dr. Alexandru Vaida Voevod. El nu putea accepta o astfel de .pornire
politicianistă", transplantată din Bucureşti la Paris, când era în joc ..viitorul românismului"23•
Până la urmă, Conferinţa de Pace a adoptat. în iulie 1919, actuala gran�ă româno-sârbă, care
este, în linii mari, varianta franceză24. Banatul intră, în fine, după două ocupaţii străine, sârbă25 şi
franceză26, în ultima decadă a lunii iulie 1 91 9, sub administraţie românească27.
Dar zona de sud a Banatului, în jurul localităţilor Vârşeţ şi Biserica Albă, populată, în majoritate,
c u români, a fost atribuită Serbiei28.
Este prima .pedeapsă" aplicată României de Conferinaţd e Pace pentru inflexibilitatea lui Ionel
Brătianu.
Trecem la problemele Transilvaniei .
Bătălia" pentru frontiera româno-ungară a durat un an şi patru luni. Trei fenomene principale au
încetinit acest proces. Să le numim: 1 . Prevederile armistiţiu lui de la Belgrad, încheiat la 13 noiembrie 1918,
de g eneralul francez Franchet d'Esperey, comandantul armatelor de Salonic, cu Ungaria; 2. Propaganda
maghiară antiromânească; 3. Politica de rezistenţă faţă de Conferinaţ de Pace29. Aceste fenomene, cu
multe ramificaţii, se împletesc.
Prin armistiţiu! de la Belgrad, Transilvania a fost ruptă în două părţi, printr-o linie demarcaţională,
arbitrară, pe Valea Mureşului. Românii aflaţi la nord de a ceastă linie trăiau sub administraţia civilă
maghiară şi sub ocupaţia militară ungară30. Aliaţii au favorizat. deci, pe unguri, foşti inamici, şi au
dezavantajat pe români, foşti aliaţi.
Armatele regulate maghiare şi bandele maghiaro-secuişti au jefuit, maltratat, au omorât pe
românii lăsaţi sub ocupaţia maghiară31• Dr. Alexandru Vaida Voevod a denunţat aceste crime oribile printr
un .memorand" adresat Conferinţei de Pace. A subliniat, totodată, că ele sunt o consecinţă a nenorocitului
armistiţiu de la Belgrad32•
Dar Antanta, care .stăpânea neamul românesc"33, cum o numea dr. Stefan Cicio Pop. minsitru
ardelean fără portofoliu, nu permitea armatei române să treacă linia demarcaţională în ajutorul fraţilor lor.
Dr. Alexandru Vaida Voevod şi Ionel Brătianu au protestat vehement, la Paris, împotriva acestor forme de
.civilizaţie" maghiară34• Anchetatorii francezi, trimişi la faţa locului, au constatat că plângerile românilor
sunt întemeiate. Au condamnat toate ororile săvârşite de unguri împotriva românilor paşnici35•
Dar ungurii nu aplică nici hotărârile Consiliului Suprem36• (Vezi anexa: harta . . 4.) Kărolyi Mihăly,
preşedintele Republicii Ungaria, nemu�umit de Aliaţi, aduce la guvern, în 21 martie 1919 printr-o nobilă
rocadă, pe G arbai şi Bela Kuhn37 Aliaţii, subliniază dr. Alexandru Vaida Voevod, în loc să pedepsească pe
fostul inamic arogant şi nesupus, tratează cu noul guvern comunist ungar. Îl legalizează în acest fel38•
Dr. Alexandru Vaida Voevod e cuprins de o mare revoltă. Critică sever pe Aliaţi, într-un articol
publicat în Elveţia, pentru această atitudine. le reproşează că n-au avut .bună cuviinţă• faţă de români,
cehoslovaci şi iugoslavi. Aliaţii erau datori, scria el, ca înainte d e a trata cu ungurii, să asculte pe români,
c ehoslovaci şi iugoslavj39.
•

.
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incurajat de oscilările Alia�lor, Bela Kuhn prinde curaj. incepe, in 1 6 aprilie 1919, o agresiune
militară impotriva României Marj40. Spera să mai wsalveze· pe această cale, ceva din wUngaria Mare·. Dar
"
s-a înşelat. Armatele române, aflate pe linia Sighet-creasta Munţilor Apuseni-lam, pe Mureş, dau riposta
cuvenită agresorului. Eliberează, in cinci zile, teritoriul aflat sub ocupa�a maghiară41• Dr. Alexandru Vaida
Voevod e fericit, aflând la Paris că dr. Iuliu Maniu, preşedintele Consiliului Dirigent. introduce administraţia
românească in zonele eliberate42•
La 4 august 1919, armatele române au intrat glorioase in Budapesta43• Regimul comunist ungar s
a prăbuşit. România a salvat nu numai civilizaţia Europei Centrale, ci şi pe cea a Europei Apusene, de
bolşevici. Dar Miron Constantinescu a afirmat că războiul României Mari impotriva Ungariei comuniste a
avut un caracter c ontrarevolu�oanr, iar generalul Mărdărescu a fost un reac�onar44 .
Ungurii duceau. totodată, din Elveţia, prin numeroase organe de presă, o furibundă propagandă
impotriva românilor. Ofereau delegaţilor la Conferinţa de Pace memorii, broşuri, cărţi etc., c u conţinut
antiromânesc. Biroul de presă român, înfiinţat de d r. Vaida Voevod la Berna, pe lângă legaţia noastră, a
combătut. cu mijloace moderne, win stil mare·. cum cerea Emil lsac, propganda maghiară. Dr.- Alexandru
Vaida Voevod şi dr. Iuliu Maniu s-au implicat in această campanie de presă antimaghiară45•
Revenim la Conferinţa de Pace. Ea pregătea Tratatul de Pace cu Austria şi tratatul cu minorităţile.
Dr. Ionel Brătianu a declarat, la 31 mai 1919, că nu va semna a ceste documente. Pichon, ministru de
externe al Franţei, 1-a somat să părăsească, in acest caz, Parisul46. Cele două a cte conţineau. intr-adevăr,
unele prevederi ce jigneau suveranitatea României47• Dr. Alexandru Vaida Voevod considera că România
trebuie să ducă tratative pe această temă cu Conferinaţ de Pace. El era decis să le semneze48•
Supărat pe Conferinţa de Pace, Ionel Brătianu părăseşete, la 2 iulie 1919, Parisul. Lasă delegaţilor
o singură instrucţiune: nu negociem ci rezistăm49. Nicolae Mişu, ambasador la Londra, rămas şef al
delegaţiei române, continuă această linie. România n-a semnat, l a 1 0 septembrie 1919, cele două tratate50.
La 1 2 septembrie 1 91 9 Ionel Brătianu demisionează51. Generalul Arthur Văitoianu, noul prim-ministru52,
omul de paie al lui Ionel Brătianu, ţine şi el steagul rezistenţei. Tensiunea dintre România şi Conferinţa de
Pace atinge, in noiembrie 1 9 1 9, punctul culminant.
Consiliul Suprem somează România, la 1 5 noiembrie 1919, printr-o notă ultimativă, să semneze in
dec urs de opt zile cele două tratate. România e ameninţată, totodată, c ă dacă refuză să îndeplinească
a ceastă "poruncă", aliaţii vor rupe rela�ile diploamtice cu ţara noastră53.
România e tratată, deci, ca un d uşman. Aici o adusese Ionel Brătianu cu politica sa de rezistenţă.
În a ceste împrejurări, deosebit de grave, dr. Alexandru Vaida Voevod face "saltul in prăpastie" şi
preia, la 1 decembrie 1 919, conducerea guvernului român54. Dar liberalii şi alţi adversari politici i-au creat
numeroase dificultăţi, in ţară şi la Paris55. Generalul Alexandru Averescu, ministru de interne in guvernul
condus de dr. Alexandru Vaida Voevod, i-a declarat acestuia chiar de la inceput; .. Ce? Credeţi că v-am,
eliberat ca să f�i stăpânii noştri? Nu vom tolera! "56
Noul prim-ministru român abandonează, de la inceput. politica de rezistenţă. Se pronunţă pentru
o colaborare deschisă, sinceră cu aliaţii57. Obţine, prin negocieri, modificarea articolelor nefavorabile
României cuprinse in cele două tratate58. La 9 decembrie 1919, România semnează tratatul cu Austria şi
tratatul cu minorităţile59• Raymond Poincare, preşedintele Republicii Franceze, a afirmat că dr. Alexandru
Vaida Voevod a " salvat", in acest fel " situaţia României·60.
Două chestiuni principale il preocupă, in continuare. pe dr. Alexandru vaida Voevod: chestiunea
tratatului de pace cu Ungaria şi recunoaşterea unirii Basarabiei cu România. Obţine, in ambele sfere,
succese diplomatice răsunătoare.
Când a preluat conducerea guvernului, frontiera româno-ungară fusese deja definitivată61 • Noua
frontieră era un compromis intre variantele d e frontieră italiană, americană, franceză şi engleză62. La 12
octombrie 1919, Consiliul suprem a comunicat această frontieră şi guvernului român63• (Vezi anexă: harta)
De aceea modificările teritoriale etc., cerute de dr. Alexandru Vaida Voevod, in 10 octombrie 1919, nu s-au
mai aprobat64.
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Dar delegaţia maghiară, nemulţumită cu prevederile cuprinse în proiectul de tratat de pace cu
Ungaria, a răspuns Conferinţei, la 12 februarie 1 920, printr-un pachet de 38 de note foarte dezvoltate65.
Pretenţia ungurilor se reduce în esenţă la a ceste două puncte: Jntegritatea teritorială a Ungariei Mart şi,
cel puţin .Integritatea ei economică"66• Dar .megalomanele" pretenţii ale ungurilor au fost considerate de
influentul ziar englez .Times", drept o .obrăznicie extraordinară"67.
Existau, în acest timp, în Anglia, numeroşi membrii ai confesiunilor religioase, oameni politici şi
bărbaţi de stat, fila-maghiari. Aceştia credeau, sub influenţa propagandei maghiare, că românii sunt
.barbari", necivilizaţi, .intoleranţi" pe plan religios, .. hoţi" sub raport economic şi .imperialişti fără saţ"
sub unghi teritorial. Numai naţiunea maghiară era socotită ca o naţiune ..superioară" celorlalte popoare
din Bazinul Dunării.
Dr. Alexandru Vaida Voevod a risipit acest ..elan" englez antiromânesc chiar la Londra. Făcuse o
vizită oficială, în capitala Angliei, între 28 ianuarie - 3 februarie 1 920, la invitaţia guvernului englez. A stat,
apoi, din 22 februarie 1 920 din nou la Londra, în timpul activităţii Consiliului Suprem, la dorinţa primului
ministru Uoyd George68.
Presa engleză de toate nuanţele a scris pagini deosebit de elogioase despre prim-ministrul
român69• Pe scurt, dr. Alexandru Vaida Voevod era văzut de jurnaliştii englezi ca .un bărbat de stat
european"70.
Dr. Alexandru Vaida Voevod a purtat la Londra discuţii deschise, sincere, cu reprezentanţi ai
confesiunilor religioase, cu ziarişti, oameni politici şi de stat. 1-a convins pe interlocutori că ungurii din
Ardeal se bucură de libertăţi religioase depline. Aşa va fi, au fost asiguraţi interlocutorii săi, şi în viitor. Dar
s-a admis ca ungurii din Ardeal să facă propagandă, de pe Amvon, sub citate biblice, pentru ,.integritatea
teritoriilor Ungariei vechi." L-a asigurat, de asemenea, pe Lloyd George, prim-ministru al Angliei, că, în
curând se va încheia retragerea trupelor române din Ungaria71.
Prim-ministrul român 1-a cucerit cu francheţea sa pe Lloyd George. Acesta avea încredere în dr.
Alexandru Vaida Voevod. De aceea doreşte ca primul minsitru să stea în preajma sa, în timpul activităţii
Consiliului Suprem. Dorea să-I consulte, ca pe un specialist recunoscut, în problemele maghiare72.
Dr. Vaida Voevod 1-a convins apoi pe Lloyd George că nu e bine să fie invitată delegaţia maghiară
la Londra, la Consiliul Suprem, cum se intenţiona73.
Pretenţiile delegaţiei maghiare, susţinută cu obstinaţie de Francesco Nitti, reprezentantul Italiei,
de a se opera mai multe modificări (teritoriale, financiare, de tranzit, de plebiscit, de comerţ liber etc.) în
proiectul de pace cu Ungaria, au fost respinse de trei foruri internaţionale. Acestea sunt: Consiliul Suprem,
în 3 martie 1 920, Consiliul miniştrilor de externe şi Consiliul Ambasadorilor, în 8 marite 1 92074.
La 6 mai 1 920, Conferinţa de Pace a remis delegaţiei maghiare textul definitiv al Tratatului de Pace
dintre România şi Ungaria75. N-a mai existat drept de apel împotriva aceste sentinţe.Dr. Alexandru Vaida
Voevod nu mai era atunci prim-ministru. Fusese demis la 13 martie 1920. Dar pregătirea Tratatului de Pace
pentru semnare s-a făcut sub ochii săi activi. Avusese un rol important în respingerea numeroaselor cereri
făcute de delegaţia maghiară.
Tratatul de Pace cu Ungaria, semnat în numele României de Nicolae Titulescu şi dr. Ion
Cantacuzino, la Trianon, în 4 iunie 1 920, recunoaşte, în articolul 45, valabilitatea internaţională a vibrantului
act de la 1 Decembrie 1 9 1 8 din Alba lulia76.
Ajungem, în fine, la chestiunea Basarabiei.
Aliaţii nici n-au vrut să discute cu marele .. strateg" de la Bucureşti, Ionel Brătianu, problema
Basarabiein. Dar dr. Alexandru Vaida Voevod a reuşit să-i determine pe membrii Consiliului Suprem să
discute, în şedinţa din 20 februarie 1 920, problema recunoaşterii unirii Basarabiei cu România. Atât George
Clemenceanu, preşedintele Cosniliului Suprem, cât şi Lloyd George, prim-ministru al Angliei au fost de
acord să recunoască unirea Basarabiei cu România. Dar puneau condiţii: anume ca România să-şi retragă
trupele din Ungaria. Dr. Alexandru Vaida Voevod a fost de acord78•
Dar chestiunea Basarabiei era, totuşi, destul de complexă. Ea făcea parte din politica generală a
Marilor Puteri faţă de Rusia Sovietică. La început, Anglia şi Franţa i-au sprijinit pe ruşii .. albi". Dar fără
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succes. Între timp, Franţa Italia, Anglia îşi schimbă atitudinea faţă de bolşevici. Doreau să reia relaţiile
diplomatice cu Sovietele. Şi bolşevicii voiau să aibă relaţii normale cu statele Europei79•
Dr. Alexandru Vaida Voevod a înţeles această nouă tendinţă a Marilor Puteri. El s-a decis, după
o înţelegere cu Lloyd George, să înceapă convorbirile de pace cu Rusia Sovietică. Avea incurajarea Angliei
şi a Italiei şi o bineovitoare înţelegere a Franţei80. N. Ciotori a dus, in acest sens, tratative, la Copenhaga,
intre 9-12 februarie 1920, cu M. Litvinov81 pe baza punctelor stabilite de dr. Alexandru Vaida Voevod82.
Moscova a fost de acord83
Dr. Alexandru Vai da Voevod a expus, in ziua de 3 martie1920, lui Llyod George, stadiul tratativelor
româna-ruse. Îl roagă să aprobe unirea Basarabiei cu România84. Consiliul suprem, intrunit in 3 martie sub
preşedenţia lui Llyod George, aprobă într-adevăr reunirea Basarabiei cu România. Consiliul Suprem
comunică, imediat, oficial, primului ministru român .. Hotărârea" sa . .. Hotărârea· şi ..nota" ce o însoţea
relevă contribuţia esenţială avută de dr. Alexandru Vaida Voevod pe acest teren85.
Să mai spunem că dr. Alexandru Vaida Voevod a fost, ca prim-minsitru, pe punctul să obţină şi
unele modificări de frontieră in Banat86 (Vezi anexa harta nr. 2) şi in Maramureş87 (Vezi anexă: harta nr. 4).
Pe plan economic a primit de la marele capital străin oferte dintre cele mai avantajoase88.
Prestigiul internaţional al României e ra acum in apogeu. Activitatea diplomatică desfăşurată de
dr. Vaida Voevod la Conferinţa de Pace a atins punctul culminant. Urma să se facă pasul următor şi decisiv.
Adică să se obţină, de la Rusia, printr-un tratat de pace, in spiritul .. Hotărârii" Consiliului Suprem,
recunoaşterea re unirii Basarabiei cu România. Dar tratativele româna-sovietice, pe acest teren, n-au mai
avut loc.
La 13 martie, dr. Alexandru Vaida Voevod a fost demis, in mod mişelnic de la guvern. Aflase, însă
numai după două zile. Ionel Brătianu, generalul Alexandru Averescu împreună cu alţi adversari politici, sub
patronajul regelui Ferdinand, au pregătit şi pus în scenă această ..operă" murdară89.
Generalul Alexandru Averescu era fericit. 1 se implinise dorinţa. România a fost condusă de
ardeleni doar trei l uni şi treisprezece zile. Bucureştenii n-au ..tolerat" mai mult.
Nicolae Iorga a taxat acest act drept .. crimă de stat"90. Presa şi oamenii politici şi de stat din
occident au rămas pur şi simplu consternaţi de această .. procedură balcanică"91•
Viorel V. Tilea a avut dreptate. România a pierdut o ocazie favorabilă de a obţine un tratat de pace
cu Rusia, prin care aceasta urma să recunoască reunirea Basarabiei cu România.
Ionel Brătianu, generalul Alexandru Averescu, in frunte cu regele Ferdinand, poartă vina
principală, in faţa istoriei, pentru că n-au lăsat pe dr. Alexandru Vaida Voevod să obţină acest tratat.
Un astfel de moment, sublinia V. V. Tilea, in 1925, nu se va mai ivi niciodată, in viitor92.
Evenimentele ulterioare au confirmat, din păcate, prevestirea marelui diplomat şi istoric
ardelean.
Dincolo de acestea, faptele înfăţişate mai sus ilustrează elocvent, modul cum a susţinut dr.
Alexandru Vaida Voevod ideea naţională in orizontul Conferinţei de Pace de la Paris*.
* Cititorul va observa faptul că in articolul inchinat lui Ioan Ursu se foloseşte Conferinţa de pace,
in timp de in cazul celui inchinat lui Alexandru Vaida Voevod se foloseşte Conferinţa de Pace. Sintagmele
fiind constante per studiu, le-am lăsat aşa cum au fost formulate de Profesorul dr. Florin Salvan.

DR. ALEXANDRU VAIDA VOEVOD WĂHREND DER
FRIEDENSKONFERRENZ VON PARIS ( 1 9 1 2-1 920)
(Zusammenfassung)
Der Autor beschreibt die politische publizistische und diplomatische Tătigkeit des grossen
rumănischen Politikers, Alexandru Vaida Voevod. Zum Unterschied van anderen Forschern die sich. auf im
allgemeinen bekannte Dokumente stiitzten, erforscht Florin Salvan das rechte Archiv, das van dem
antikommunistischen Kămpfer Alexandru Salcă aus Braşov - Kronstadt - gerettet und erhalten wurde. Es
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ist die Rede. for allem, iiber den zahlreichen Briefwechsel der von Alexandru Vaida Voevod, in den Jahren
1918-1919, mit den damaligen politischen und diplomatischen Persănlichkeiten stattgefunden hat Auf
dieser Grundlage und mit Hilfe anderer Komponenten des Kampfes fiir die Erfiil lung der nationalen Einheit
des rumănischen Volkes, schlussfolgert der Autor dass Alexandru Vaida Voevod eine: .grosse,
europăische Seele, die genial, in jedwelchem politischen kreissicht er sich auch befand, die Kunst mit dem
Wissen der Diplomatie verband so dass er die Rechte des rumănische Volkes und die nationale Einheit
werteidigte".
Somit g elingt es ihm nicht nur ein grosses Unrecht dass Alexandru Vaida Voevod gemacht wurde
wieder zu reparieren. sondern auch diesen in die Gallerie derjenigen einzugliedern die fiir die NATIONALE
EINHEIT gekiimpft und sich geopfert haben.
Note:
1. Vezi articole publicate in ziarul .Patria·. Cluj, nr. 39, 27 februarie 1932 despre dr. Alexandru
Vaida Voevod la implinirea vârstei de 60 de ani.
2. Vezi Silviu Dragomir. Un proces istoric, in .Ţara noastră·. anul IX. nr. 42,m 14 octombrie 1 928,
nr. 43, 21 octombrie 1928, nr. 44, 28 octombrie 1928; 1. Lupaş, Un episod istoric din anu/ 1917, Bucureşti 1932,
Octavian Goga, Mustul care fierbe, Bucureşti, f. a., p. 186.
3. Vezi Istoria României sub redacţia lui Mihail Roller, Bucureşti, 1 956, p. 561 ; C. Nuţu şi A. Egyed,
Transilvania in primele două decenii ale secolului XX. Unirea Transilvaniei cu România, in ..Din istoria
Tranislvaniei", 11, Ed�ia 11-a, Bucureşti, 1 963, p. 309-544; Miron Constantinescu, L. Banyai, V. Curticăpeanu,
G. Gtillner, C. Nuţu, Cu privire la problema naţională in Austro-Ungaria (1900- 1918), in .Destrămarea
monarhiei austro-ungare, 1 900-1918), sub redacţia acad. C. Daicoviciu şi prof. M. Constantinescu,
Bucureşti, 1 964, p. 93-189; Miron Constantinescu, Partisans et adversaires roumains de la .. Grossăsterreich
en Transylvanie " (1905- 1916), in .Nouvelles etudes d'histoire", III, Bucureşti, 1 965, p. 352-36 1 ; C. Nuţu, Noul
activism şi lupta pentru unitate de stat (1905- 1918), in .Desăvârşirea · unificării statului naţional român.
Unirea Transilvaniei cu vechea Românie", sub redacţia: prof. univ. Mirori Constantinescu, prof. univ. Ştefan
Pascu, Bucureşti, 1 968, p. 88-145.
4. Vezi Liviu Maior, Alexandru Vaida Voevod, intre Belvedere şi Versailles (Însemnări, memorii,
scrisori), Cluj-Napoca, 1 993; Alexandru Vaida Voevod, Memorii, voi. 1-IV, prefaţă, ediţie îngrijită, note şi
comentarii de Alexandru Şerban, Cluj-Napoca, 1994-1998; Dumitru Preda, Vasile Alexandrescu, Costică
Prodan, in apărarea României Mari, Campania armatei române din 1918- 1919, Bucureşti, 1944.
5. Am demonstrat, pe larg, această problemă in lucrarea .Dr. Alexandru Vaida Voevod europeanul·, in mss, ( 1 345 pag.).
6. R.W. Seton Watson, Alexandru Vaida Voevod, campionul ideii naţionale, in .. Patria", Cluj, nr. 40,
1932.
7. Aflate in arhiva personală a domnului Alexandru Salcă, Braşov.
8. 1918 la Români. Desăvârşirea unităţii naţional-statale a poporuiiJi român, voi 1, 11, III, IV,
Bucureşti, 1 983.
9. V. V. Tilea, Acţiunea diplomatică a României. Noiembrie 1919 - martie 1925, Sibiu - 1 925; Ion
Clopoţel, Revoluţia din 1918 şi unirea Ardealului cu România, Bucureşti, 1 926. Constantin Kiriţescu, Istoria
Războiului pentru intregirea României, 1916-1919, Ed�ia a 1 1-a, volumul III, Bucureşti, (f.a.).
1 0. Liviu Maior, op. cit; Alexandru Vaida Voevod, Memorii, voi. 1-IV ... Apostol Stan, Iuliu Maniu,
Naţionalism şi democraţie. Biografia unui mare român, Bucureşti, 1 997; Dumitru Preda, Vasile
Alexandrescu, Costică Prodan, op. cit; Valeriu Florin Dobrinescu, Bătălia pentru Basarabia, 1918- 1940, laşi,
1 991; Sherman David Spector, România şi Conferinţa de Pace de la Paris. Diplomaţia lui Ion /. C. Brătianu.
Traducere de Sorin Pârvu, laşi, 1 995.
1 1 . G heorghe 1. Brătianu, A cţiunea politică şi militară a României in 1979. Ediţia a 11-a, Bucureşti,
1 940, p. 1 01 -1 03.
12. lucian Blaga, Ţara din inima mea, in .Curţile dorului", Sibiu, 1, nr. 1, 1 940.
13. Apostol Stan, op. cit, p. 91
14. Vezi acest tratat in . 7978 /a Români..:, voi. 1, p. 763-767.
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15. Vezi harta nr. 2 in anexă.
16. Constantin Kir�escu, op. cit, p. 521; V.V. Tilea, op. cit, p. 9-13, 15, 16.
17. Cosntantin Kir�escu, op. cit, p. 512-514.
18. ldem, op. cit, p. 512.
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op. cit., p. 221 .
86. Vezi p e larg la V. V . Tilea, op. cit. p . 132-1 33, 145--148.
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Biserica Sfântul Nicolae din Bra,ov în etapa finală
a luptei pentru Marea Unire ( 1 9 1 4- 1 9 1 8)
de Ioan Vla d
.. Unirea s-a plămădit î n oraşul de la poalele Tâm pei", a s p u s N icolae Iorga, c umpănind profund
asupra rolului Braşovului în l u pta seculară a românilor pentru unitatea lor politice-statală şi, desigur,
marele istoric avea prioritar în vedere rolul Bisericii St. Nicolae, edificiu simbol dar şi cu o contribuţie
impresionantă la întreţinerea românismului transilvan peste secole de asuprire naţională şi peste
strădaniile îndărătnice de deromânizare a a cestui străvechi pământ românesc. Etapa finală a luptei
naţionale româneşti, cea din anii primului război mondial, dinamică, complexă, dar şi deplin expresivă
pentru intregul fenomen de dimensiuni seculare, din perspectiva Bisericii Sfântului Nicolae, păleşte în faţa
strălucitei contribuţii a acestei instituţii locale in deceniile şi secolele anterioare, mai bine cercetată şi
popularizată de istorici sau alţi c ărturari. Totuşi, prezenţa Bisericii St. Nicolae în peisajul războiului şi al
luptei naţionale româneşti este una remarcabilă. Şi-n acestă etapă, deosebit de trământată, în care pentru
românii braşoveni sabia lui Democles a fost mai ameninţătoare ca oricând şi c hiar a tăiat din plin, biserica
şi slujitorii ei şi-au asumat şi continuat misia secualră, şi-au menţinut verticalitatea şi măreaţa opţiune
pentru unitatea politica-statală a neamului românesc.
Războiul mondial, în care românii transilvăneni au fost împinşi ca ostaşi ai armatei austro-ungare,
pentru o cauză străină şi o patrie care nu era a lor, s-a re simţit din primele momente în viaţa credincioşilor
şi a bisericii din Şcheii Braşovului. Atmosfera mobilizării pentru front, plecarea trupelor din Braşov,
speranţa intrării României şi eliberarea Bra şovului, suferinţele aduse de război prin pierderile umane, din
care scheienii nu erau p uţini, dar şi prin imprumuturile de război, corvezile impuse populaţiei în folosul
frontului sunt tenomenne percepute şi trăite şi in Şchei ca-n oric e colţ al Transilvaniei, dar poate mai amplu
datorită vecinităţii c u graniţa românească, datorită nucleului de preoţi şi cărt u rari adunaţi în jurul bisericii
şi al liceului şag unian, care întreţineau un toc continuu şi mult temut al militantismului unionist
transilvănean. Sub apăsarea greutăţilor, a primejdiilor, în durerea pentru cei căzuţi pe front, românii
braşoveni se regăseau şi se îmbărbătau la sânul Bisericii. Sluijitorii acesteia, c a şi-n alte vremuri d e
restrişte, şi-a u asumat răspund erea pentru soarta intregii comunităţi româneşti. Pe lângă cele
d uhovniceşti ei rezolvau probleme sociale, economice, familiale, de relaţii cu a utorităţile locale, de apărare
a persoa nelor de a buzuri şi ilegalităţi. Biserica a devenit loc de re găsire dar şi de refugiu pentru enoriaşi.
Slujitorii ei sunt şi mai vizibil conducători locali şi-n plan social sau naţional.
Sing ura evidenţă care ne-a rămas documentar, privind partici parea scheienilor la război,
aparţine Bisericii Sfântul Nicolae. Aflăm, astfel, că dintr-un total de 366 de fa milii pentru care există fişe de
evidenţă a u fost mobilizaţi şi trimişi pe câmpul de luptă 415 militari români şi in toate trontu rile europene:
pe frontul româ nesc 37, pe frontul italian 62, iar pe cel din Galiţia 93, pe restul frontului rusesc 65 iar pe alte
trontiuri 1 58 de scheieni. Dintre aceştia, la sfârşitul războiului erau 9 morţi, 87 dispăruţi şi 40 de prizonieri
în Rusia1 . Evidenţa este excl usiv a parohiei ţinând de Biserica Sfântul Nicolae. Celelalte biserici îşi aveau
evidenţe proprii.
O obligaţie impusă şi bisericlor de autorităţile a ustro-ungare, pentru susţinerea frontului, a fost
participarea cu sume de bani la împrumuturile de război. Până în 1 9 1 8 statul a tăcut şa pte astfel de
imprumuturi interne. Preoţii era u solicitaţi să constituie exemple personale, să-i îndemne pe credinc ioşi să
ofere sume din partea paroh iei respective. Biserica St. Nicolae, sub presiune, a depus sume importante în
conturile acestor imprumuturi. De exemplu, la împrumuturile 11 din mai şi I I I din octombrie 1 9 1 5 a participat
cu câte 5.000 de coroane2• Mai mult, protopopiatul Braşov era obligat să tacă presiuni asupra preoţilor din
parohii pentru contribuţii tinanicare tot mai mari.
Alte presiuni se fă ceau asupra populaţiei pentru d iverse colecte şi ajutoare. Se participa cu
deplină solicitudine când era vorba de ajutorarea răniţilor, a luptătorilor de pe front, a orfanilor sau a
văduvelor de război. Raportul Oficiului protopresbiterial ortodox român al Tractului Braşov consemna,
pentru 1 9 1 5, .. o activitate c u cele mai frumoase rezultate pentru alinarea suferinţelor eroilor răniţi pe
câmpul de luptă, cât şi pentru ajutorarea văduvelor şi ortanilor-3 . S-au adunat obiecte, articole de hrană şi
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sume însemnate de bani, cum nu s-a aşteptat de la un popor siărac şi lipsit-3. Populaţia este îndemnată de
către preoţi să sprijine familiile celor mobilizaţi, rămase .in mare mizerie, părinţi bătrâni şi neputincioşi,

soţii cu copii mici·•. mai ales in strânge rea recoltei. Autorităţile bisericeşti recomandă să se lucreze şi .in
sărbători mai mici după terminarea serviciului divin pentru a suplini lipsa braţelor de mucă la câmp·, spune
acelaşi document
O jertfă dureroasă a bisericilor româneşti din Transilvar.1a impusă de război au fost clopotele
bisericilor, sacrificate pentru nevoile producţiei de armanent. Acţiunea de rechiziţionare a inceput in
aprilie 1916 şi scăpau doar cele de valoare artistică sau istorică şi eventual clopotul mic al fiecărei
bisericjS Sărmanele clopote şi ele fuseseră osândite la moarte. Ele n-au mai răsunat. au căzut sub
.

•

loviturile cizmelor ucigaşe, dar cu moartea lor s-a întărit in suflete şi mai mult credinţa•& - aprecia un
contemporan. O situaţie mai d etaliată avem pentru Tracrul Bran: la Zărneşti, la biserica mare, din 5 clopote
s-au rechiziţionat trei, la biserica mică, toate trei; la Moeciu Hclopotele s-au luatH mai puţin cel care era in
legătură cu ceasul bisericii, la Şimon din cinci s-au luat trei şi nu s-au dat acte d e primire pentru ele, la
Crizbav - două mari din trei. La biserica de Pe Tocile H a mai rămas un singur clopot, căci toate celelalte au
fost rechiziţionate·7• De la Biserica Sf. Nicolae din Şchei s-au ridicat două clopote in greutate totală de 278
kg cu două săptămâni inainte de ·intrarea României in război. La sfârşitul războiului, din Budapesta, un
funcţionar al M itropoliei române ortodoxe de la Sibiu semnala protopopul Braşovului că un clopot din 1678
cu inscripţia H BraşovH in limba slavonă se păstra in Muzeul Naţional Maghiar din Budapesta8•
Intrarea României in război, la 1 4/27 august 1916, a stârnit o buc urie imensă românilor braşoveni
care-i aşteptau de secole pe dorobanţii români Hcu inima la trecătoriH, vorba cântecului poetului
braşovean St. O. Iosif. Dar la Biserica Sf. Nicolae, ace stă bucurie a fost întunecată de arestarea preoţilor
de către autorităţile austro-ungare inainte de retragerea lor spre Ungaria. in chiar prima zi de război, 1 5
august, a fost arestat vrednicul protopop dr. Vasile Saftu d e către nouă pol�işti9• I-au fost arestaţi, odată
cu el, şi cei doi copii, Hortensia şi Eugeniu. După câteva zile de detenţie la Cluj, au fost duşi timp de opt zile
cu trenul până la Sopron in vestul Ungariei şi au rămas deportaţi, in comuna Nagymarton, până la 7 iulie
1918, deci aproape doi ani. Întorşi acasă, şi-au găsit agoniseala prădată şi casa ocupată iar protopopului i
s-a interzis să slujească.
in cond�ii similare şi la aceeaşi dată au fost arestaţi şi deportaţi şi ceilalţi doi preoţi ai Bisericii
Sfântul Nicolae, dr. Nicolae Stinghe, ridicat chiar din altar şi Ioan Prişcu. Primul a fost departat cu soţia şi
cei doi copii, de doi ani şi, respectiv, de şase săptămâni, fiind reţinut la Nagymarton până la 10 mai 1 91 8.
Preotul Prişcu, cu soţia şi două fiice, au fost reţinuţi până la 1 ianuarie 191 8. La Braşov i-a aşteptat acelaşi
tratament pe toti.
.
Regim ul deportării este deosebit de aspru. Jncepem să înţelegem, relatează un departat, că
orice apel la simţul de umanitate, la concepţiile de cultură şi civilizaţie sunt zadarnice. Suntem trataţi ca
cei mai urgisiţi de rele, expuşi intenţionat la mizerii şi umilinţe. Suferinţa noastră le oferă prilej de plăcere
şi satisfacţie şi izolarea noastră, in acest cuib, lipsit de orice lumină intelectuală şi culturală, e anume
aleasă ca să ne tortureze" 1 0• Atunci când deportaţii au posibilitatea să se plângă unui consilier ministerial,
replica acestuia exprimă intreaga motivaţie şi mentalitate a reprimatorilor: HVă plângeţi de libertate, bine,
vă voi inchide in bară ci, vă plângeţi de frig, poft�i in cariera de piatră, munca vă va încălzi; vă plângeţi de
hrană plătită scump, vă duc la inchisoare, acolo hrana este gratuită ... sunt grele păcatele voastre, mai
grele ca ale tuturor valahilor, căci toţi sunt trădători. Avem noi in să ac de cojocul vostru. De acum să ştiţi
că chestia naţionalităţilor s-a şters odată pentru totdeauna din dicţionarul ţării ungureşti. Cine mănâncă
pâinea pământului unguresc trebuie să fie ungur din creştet până in tălpi. Iar cel ce va îndrăzni să se
îndoiască de aceasta, va fi trimis la ocnă şi spânzurătoare. H 1 1 .
Soarta preoţilor de la Biserica Sf. Nicolae au avut-o şi mu�i a�i preoţi din Ţara Bârsei. Preotul
Filip Cre�ar din Bod, de 70 de ani, îşi amintea: .pe drum am suferit foame şi sete, bătaie de la militari,
aruncat ca un lepros din vagon, iar la Capşa Mică bătut cu pietre şi scuipat de unguri. in Cluj am fost inchis
in temn�ă şi după o lună expediat la Sopron.H12 Suferinţe similare a indurat preotul Ioan Dima, din Sita
Buzăului, 70 de ani, .dus intre baionete din post in post peste 100 km pe jos, scuipat şi batjocorit, apoi
expediat in Şopron, unde a rămas până la 10 mai 1918.
relatează istoricul Mircea Păcurariu. Lista
-
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întocmită de acest istoric mai cuprinde, pentru zona Braşovului, 21 de preoţi arestaţi şi conducători
spirituali in parohiile lor. De la Biserica Sf. Nicolae au fost arestaţi şi cei doi slujitori, Gheorghe Mazăre şi
Gheorghe Bideţ13•
Primirea entuziastă la Braşov a armatei eliberatoare a fost afectată la Biserica Sf. Nicolae, de
lipsa preoţilor arestaţi. la aflarea acestei triste veşti, colonelul Darvari, coman�antul Regimentului 6
.Mihai VIteazul·. a liniştit asistenţa cu promisiunea că .ii vom aduce noi inapoi·. In schimb in celelalte
localităţi, unde preoţii au fost la post, ei au fost in fruntea manifestărilor de primire. la Săcele, armata
română a fost intămpinată de preoţii Victor Popeea şi Zenovie Popovici, in fruntea unui numeros public. la
slujbele din fiecare sărbătoare erau prezenţi şi militarii armatei romane din zonă. la Biserica Sf. Nicoilae,
in câteva rânduri, a participat la slujbă şi corul of�erilor, făcând o foarte bună impresie. În toată perioada
celor 40 de zile de stăpănirte românească la Braşov, august-octombrie 1 916, in turnul Bisericii Sf. Nicolae
a fost arborat un falnic steag tricolor, cu chipul lui Mihai Viteazul şi cu inscripţia .. Dacia Felix Rediviva. 141 5 august 1916·, dăruit de ministrul roman Constantin Dissescu, prim membru al guvernului roman sosit in
vizită in Brasovul
eliberat.
.
Du pă recuperarea Braşovului de către armatele germană şi austro-ungară (8 oct. 1 916) şi
reinstâlarea vechilor autorităti si Biserica Sfântul Nicolae a cunoscut din plin vitregiile anilor 1 917-191 8,
dominaţi de un deosebit spirit �e b arbativ. Începutul acestor vitreg ii pentru biserică 1-a constituit profanarea
săvărşită la 14 octombrie 1916. Autorităţile a ustro-ungare au acuzat populaţia românească a Braşovului că
pe timpul stăpănirii româneşti ea a furat din casele refugiaţilor maghiari şi germani din oraş. Sub
ameninţarea armelor, d upă ce patru le militare au colindat zi şi noapte, din casă in casă, şi după ce intreaga
populaţie a fost adusă intr-o stare de panică, s-a ordonat ca .. lucrurile furate• să fie aduse şi predate
autorităţilor, a poi depozitate in clădirile din curtea bisericii şi chiar in interiorul ei. la rugămintea
epitropului bisericii de a nu transforma biserica in depozit de ..lucruri furate•, comisarul Huszar s-a
justificat astfel: .. ca să vă aduceţi aminte totdeauna, ca să ţineţi bine minte, au să se pună lucrurile de furat
in biserică-14• Şi, efectiv, Biserica Sf. Nicolae a devenit un depozit de tot felul de lucruri. Aceeaşi soartă a
avut-o şi Biserica ortodoxă din Piaţa Statului, ctitoria lui B. Baiulescu. Desigur, in a cele vremuri tulburi, de
multe lipsuri, s-a manifestat această slăbiciune omenească, dar nu numai in rândul populaţiei româneşti,
ci la toate etniile din oraş. Dar numai populaţia românească a fost constrănsă să restituie cele furate şi
numai bisericile româneşti au devenit astfel de depozite. Sub teroare oamenii au adus şi lucrurile lor pentru
care nu puteau face cu claritate dovada provenienţei lor. Dincolo de a cest aspect, Biserica Sf. Nicolae a
indurat o dureroasă profanare, iar românii braşoveni o nemeritată ofensă.
În Braşovul ocupat, in care licelul şi internatul deveniseră spital geman, casele Bisericii Sf.
Nicolae şi locuinţele preoţilor au fost ocupate de soldaţii germani care au distrus şi devastat. Alte case au
fost tranformate in grajduri, iar curţile şi grădinile au fost ticsite de vite . ..Te revolta când vedeai cum duc
vitele la adăpat la fântâna de lângă stiinta cruce din Prund, unde in vechime au jurat romanii din Ţara
Bărsei c redinţă legii strămoşeşti " . Te revoltai când vedeai cai şi vite legate de zăbrelele crucii şi gunoiul
că se ingrămădea zi de zi" 15, consemnează profesorul braşovean 1. C. Panţu.
Dacă Biserica Sf. Nicolae a fost lipsită de preoţi prin arestarea şi- deportarea lor in vestul
Ungariei, după re ocuparea Braşovului, celelalte vbiserici au fost lipsite de preoţii obligaţi să se refugieze
cu armata romană, cei mai mulţi pănă la sfârşitul războiului: Din cadrul protopopiatului Braşov au fost
refugiaţi preoţii: Vasile Mereţ din Braşov-cetate, Iosif Maximilian din Braşovui-Vechi, Victor Popeea.
Zenovie Popovici şi Petru leucă din Dârste, Toma Giurgiu din Purcăreni, Dimitrie Manole din Tărlungeni,
llarie Gonţea din Ţănţari şi Ioan Pascu din Turcheş. Din protopopiatul Bran a fost refugiat un număr de 21
de preoţi. Trebuie remarcat că războiul şi politica represivă austro-ungară şi-au pus cu putere amprenta
asupra acestei categorii de intelectuali, preoţii, inamicul percepând realitatea cuprinsă in sintagma
.preoţii cu crucea-n frunte·. când era vorba d e lupta naţională românească. Din tractul Bran, din 27 de
preoţi, erau refugiaţi in România 21, doi erau închişi de autorităţi şi au rămas in parohii doar 4. in tractul
Braşov erau1 1 refugiaţi, 9 deţinuţi, 5 deportaţi, 2 preoţi militari pe front16.
Dintre preoţii refugiaţi, o parte s-au inrolat ca voluntari in armata romană, contribuind astfel, in
rândurile oştirii, la implinirea idealului naţional românesc. Este cazul preotului Iosif Comămescu din
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Codlea, care, la Spitalul mobil nr. 13, a u urmat oştirile române în retragere. S-a devotat trup ş i suflet
a rmatei române, pe c a re a se rvit-o cu d evotament" - după c u m aprecia şeful său, colonelul
Constantinescu. Preotul !. Ma nu din Râşnov, voluntar in sectorul ! Fortificaţii, .. pe lângă apostolatul său d e
preot, m i - a servit şi c a m e d i c in sectorul Tecuci, p l i n d e tifos exantematic şi de febră recurentă. A fost un
cola borator preţios ... , preot distins, învăţat, cucernic şi foarte devotat serviciuluiM - aprecia generalul
Panaitescu. Preotul săcelean Zenovie Popovici, voluntar pe vasul-spital ..Carol", .. n-a pregetat un moment
a se ocupa in parte de fiecare rănit şi bolnav", a dovedit devotament şi curaj in indeplinirea misiei sale,
aprecia amiralul Bălesc u17• intre voluntarii români din Italia, .. pentru păstorirea leg ionarilor români" s-a
aflat şi preotul Victor Plotogea din Tohanu Nou.
Chiar dacă n u i-am descoperit vreo legătură nemijlocită· c u Biserica Sf. N icolae, trebuie
menţionată contribu!ia preotului braşovean I oa n Podea, protopop ortodox la Joungstown in S.U.A., in
perioada 1 909- 1 92 1 . lnaintemergătorul creştinilor români din Amerca s-a a ngrenat intr-o activitate amplă
d e apărare a intereselor poporului român pe pământ american. El demasca şi combătea propaganda
guvernului austro-unga r în America. Consulatele austro-ungare din Pittsburg şi Cleveland s-au străduit să
I convingă să militeze pentru atragerea statului român d e partea monarhiei bicefale in conlictul mondial.
Răspunsul preotului român a fost tranşant: .Drumurile noastre merg in dire cţii opuse ... Dacă n-aţi cunoaşte
istoria suferinţelor de veacuri ale poporului român d in Ardeal şi dorul lui de libertate şi dacă n-aţi şti ca şi
mine că naţionalităţile din Austro-Ungaria aşteaptă demult momentul de a se descătuşa ... a pelul vostru ar
avea o justificare. Dar cum toate acestea vă sunt cunoscute n u înţeleg ce aşteptaţi de l a mine şi de la
noi"18.
la indemnul lui Podea, românii din America s-au intrunit, la 9- 1 0 martie 1 9 1 8, intr-o mare adunare
naţională care a declarat ruperea legăturilor cu Ungaria şi cu Mitropolia Ardealului, cond usă de
mitropolitul trădător Vasile Mangra. S-a depus u n jurământ şi semnat un Hrisov de supunere către
Mitropolia Ungro-Valahiei, ca din acel moment ..să nu mai fie supuşi şi nici să aibă nici un soi de legătură
c u Mitropolia Ardealului ... şi numai atunci să fie reluată când Transilvania şi ţinuturile româneşti din
Ungaria vor fi dezrobite, făcând parte din Regatul liber a l României "19• Astfel se constituia Episcopia
Română Ortodoxă din S.U.A. subordonată Mitropoliei Ungro-Valahiei de la Bucureşti. Documentul
precizează că exprimă voinţa şi a .. milioane de fraţi români de sub stă pânirea ungurească, al căror glas a
fost intotdeauna şi este şi astăzi mai mult decât oricând înăbuşit de silnicii şi prigoane "2ll.
Hotărârea este adusă la cunoştinţa forurilor politice americane, preşedintelui Wilson, in speranţa
că .. se voir elibera, prin jertfele armatei americane şi a celor aliate, toate popoarele mici şi astfel se vor
elibera şi uni cu regatul român şi cei patru milioane de români transilvăneni care tră iesc a stăzi sub
asuprirea ung urească "21 •
Ministrul României la Washington, prezent la adunare, considera că .. actul mă reţ pe care l-aţi
săvâ rşit acum, când 1 50.000 de români din Ungaria şi Transilvania aţi jurat credinţă României, d ovedeşte
sentimentele de c are este pătruns neamul românesc de sub stăpânirile străine. Istoria noastră va inscrie
ac eastă frumoasă manifestaţie printre cele mai mari evenimente din viaţa noastră"22•
Adunarea de 1â Youngstown, Ohio, din 9- 1 0 martie 1 9 1 8, a reprezentat un eveniment istoric
insemnat prin care românii din America au hotărât unirea Transilva niei cu România, cu aproape 9 luni
înaintate de a ctul istoric de la Alba Iulia. Proto popul loan Podea a fost preşedintele şi artizanul a d unării. El
a continuat strădaniile pentru cauza românească prin rec rutarea d e voluntari dintre românii americ ani,
prin pu blicarea revistei .. Semănătorul" etc.
Evenimentele revoluţionare din toamna anului 1 9 1 8, care au pregătit şi înfăptuit Marea Unire, s
au desfăşurat la Braşov cu o contribuţie re marcabilă a Bisericii şi a slujitorilor ei. i n fruntea grupului d e
iniţiativă şi a poi a Consiliului Naţional Român din Ţara Bârsei, organismul politic care a condus politic ş i
administrativ a ceastă z o n ă timp de câteva luni, s - a aflat protopopul d r . Vasile Saftu, slujitor al Bisericii Sf.
N icolae23 . Adunarea populară de constituire a noilor a utorităţi politice şi militare româneşti, ţinută la 20
oct./ 2 nov. 1 9 1 8, s-a desfăşurat la Biserica Sf. Nicolae, cu parti ciparea românilor braşoveni şi a
reprezentanţilor comunelor don judeţ. Toţi cei trei preoţi ai bisericii, reveniţi din departare, au fost aleşi in
Consiliul sau Sfatul naţional român al Ţării Bârsei. lată termenii în c are .. Glasul Ardealului", organul d e
..
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presă al S.N.R., a prec iază meritele lui Vasile Saftu, cel ..c a re deşi smuls de netrebnic pe un timp d in capul
turmei sale, ţinea în mâna sa toate firele cinstite româneşti. A fost de ajuns o singură chemare a lui ca în
câteva ceasuri să se adune toată Ţara Bârsei, nimicind într-o clipă planurile mârşave"24. De numele şi
a ctivitatea distinsului prelat se leagă toate împlinirile istorice la Braşov în toamna anului 1 918.
in zilele organizării consiliilor şi g ărzilor naţionale, Biserica Sf. Nicolae, a fost, d e mai multe ori,
martorul acestor evenimente. Aici se d epunea jurământul şi se sfinţea tricolorul gărzii. O astfel d e
festivitate s e desfăşura la 1 1/24 noiembrie 1 9 1 8, când a u depus jurământul g ărzile naţionale din oraş ş i s
a sfinţit drapelul lor. Alături de g ardişti, .. bătrânii, copiii, flă căii şi ma mele cu lacrimi în ochi" au rostit .. din
baierele inimii jurământul solemn, după glasul tribunului nostru părinte c u ochii la crucea înălţată spre
cer" . .. Mari domni şi domniţe ai Ţării Româneşti de pe vremuri - spunea protopopul Saftu -ctitorii sfintei
noastre biserici, prin dările lor înainte cu sute de ani, au conceput idealul unităţii noastre naţion ale. Ei a u
p u s baza unităţii noastre de credinţă, iar n o i am ajuns aceste zile fericide . . . Voi, c a re v-aţi adunat s u b acest
tricolor sfânt, duşmănit de atâta vreme, faceţi-i cinste cu purtarea voastră d emnă de poporul nostru, c a
adunarea mare a neamurilor s ă zică: Vrednic este a cest popor s ă fie liber ş i s ă fie uniţi toţi fii l u i ! Soldaţi
şi ofiţeri, voi toţi c redincioşii legii stră bune, privind l a această cruce sfântă, purtaţi credinţă marelui nostru
stat naţional român ... "25. Atmosfera sărbătorească îl încântă pe reporter: .. Priveam extaziaţi a cest tablou
dumnezeiesc a l preotului, într-o mână cru cea, în cealaltă cu stindardul naţional, la dreapta c u vătaful Bujor
şi sfintele la crimi ale înfrăţirii păre a u c ă se reîntorc în piept, dar accentele puternice ale imnului, .. iar
scumpa noastră Românie, etern, etern, va înflori", te trezeau din visare, căci nu mai e vis c e doream şi nu
mai aveam ce să dorim".
La Marea Adunare N aţională de la Alba Iulia, delegaţia Ţării Bârsei a fost condusă de protopopul
dr. V. Saftu, în multiplele lui calităţi. El a participat şi l a dezbaterile pregătitoare din ajunul Adunării; a
a doptat o poziţie realistă în disputa privind a utonomia Transilvaniei, a optat pentru e l iminarea unor condiţii
din hotărâre .. care a r slăbi valoarea deciziei privind unirea". Privind perspectiva postbelică în statul român,
Saftu este de părere c ă .. nu-i cazul a se impune, fără nici o înţelegere preala bilă, fraţilor din România,
principiile fundamentale ce noi le socotim aplica bile l a alcătuirea noului stat româ n "26. Chiar dacă atunci
au fost combătute, ideile lui Saftu şi-au confirmat veridicitatea după 1 Decembrie 1 9 1 8.
Pe când la Alba Iulia se pecetluia soarta neamului românesc, în bisericile braşovene se
sărbătorea cu profundă evlavie această măreaţă realizare. La Biserica Sf. N icolae s-a ţinut .. mare slujbă
d ivină", după cum a preciază .. Glasul Ardealului", încheiată cu admirabila cuvântare a preotului Ioan Prişcu
şi cu un întreit ..Trăiască România Mare ! ", urmat de un exploziv .. Deşteaptă-te româ n e ! " . La toate
bisericile s-a procedat similar, s-au bătut clopotele şi toa ca27•
Şi astfel, Biserica Sf. Nicolae, ctitorie voevodală, dirigu itor merituos al sentimentului şi luptei
naţionale româneşti în Transilvania, a inscris o pagină însemnată in istoria proprie şi-n cea naţională şi-n
anii imediat premerg ători Marii Uniri a tuturor românilor.
Note:
l . loan Vlad, Braşovul şi marea Unire, Editura .. Dacia Europa Nova ", 1 996, p. 71
2. Arhiva Schei, document neiventariat. nr. 83/1 915, al Bisericii Sf. Nicolae
3. Arhiva S chei, fond 1 91 5, document neinventariat
4. Ibidem, fond 1 91 4, nr. 9264 al M itropoliei Sibiu
5. 1. Vlad, op. cit., p. 76
6. Sebastian Stanca, Contribuţia preoţimii române din Ardeal la războiul pentru intregirea
neamului (1916-1919), Cluj, .. Cartea Românească " , 1 925, p. 7-8
7. I.C. Panţu, S-aud tunurile la Braşov, şase săptămâni sub germani. Impresii şi amintiri,
manuscris, Arhiva Schei, neinventariat, p. 1 73
8. 1. Vlad, op. cit., p. 77
9. Gh. Bideţ, Războiul 1916-1918, manuscris, Arhiva Schei, neinventariat, p. 1
1 0. S. Stanca, op. cit., p. 27
1 1 . Ibidem, p. 35·36
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Summary
The St. Nicholas Church, a very old and very significant Romanian religious institution in
Transylvania, under Austro-Hungarian domination. before 1918, and a strong means of liaison with
Romanian brothers over the Carpathian Mountains, was, in the World War 1 a very a ctive and d ecisive
factor in Romanian resistance and struggle for liberation and union. lts persons, its Christians and its
buildings were involved in ali ma in mo ni ents and d etails of the Romanian national struggle in Braşov and
Ţara Bârsei.
Romanian Gymnasium ..A. Şaguna" and Romanian newspaper .. Gazeta Transilvaniei", St. Nicolas
church were the most important Romanian institutions of the Transylvanian militants in Braşov.
The priest dr. Vasile Saftu was the leader of the Romanian national struggle in Braşov before and
du ring the war and the chief of the Romanian National Revolution in 1918, that realised the Great Union (1
December 1 91 8).
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Virgilia Branişte - ,.Simbol de bine al neamului
nostru•
de Margareta Susana Spănu, Ioan Vlad
Dacă numărul braşovenilor bărbaţi angrenaţi in lupta pentru Marea Unire este impresionat. n\.1
înseamnă că femeile a u lipsit din acest angajament generalizat al tuturor românilor pentru implinirea celui
mai mare ideal al poporului romăn.
De cele mai multe ori soţiile vajnicilor luptători erau ele insele angrenate in lupta naţională, fie
sprijinind acţiunile soţilor lor, cu care au împărţit ghreutăţile refugiului, inchisorilor sau altor prigoniri, fie
acţiuni pe căi distincte spre idealul naţional, asumăndu-şi astfel responsabilităţi şi riscuri dintre cele mai
mari şi devenind personalităţi recunoscute ale luptei naţionale. Trebuie s-o amintim aici pe Maria
Băiulescu, preşedinta Uniunii femeilor române pentru activitatea naţională, socială şi culturală in fruntea
a cestei organizaţii pănă la război, pentru străduinţele depuse in ingrijirea ostaşilor răniţi in timpul luptelor
de la Braşov (1916), cănd a tranformat Uniunea femeilor române in Crucea roşie in slujba armatei romăne,
pentru suferinţele şi lupta continuă pentru cauza românească in anii refugiului in România şi Rusia ( 1 9 1 61 91 8)1. Amintim apoi pe braşovenvcele Eugenia Brădiceanu, Dora col. Buichin, n. Puşcariu, Elena Niţescu,
n. Munteanu, Margarita Pizo, Maria Maximilian, Ecaterina Maxim, Maria Moga, Maria lvaşcu, Maria
Duşoiu, Maria Suciu, n. Uvecheş, Lia Dima - toate implicate in faimosul proces intentat "Crucii roşii. din
Braşov şi judecate de Curtea marţială din Cluj după retragerea armatei române din Transilvania şi toate
refugiate cu armata română in Moldova unde au sprijinit războiul îngrijind răniţii2• D dramă cu totul
deosebită a indurat, ca urmare a atitudinii şi sentimentelor româneşti, Elena Săbădeanu, târâtă prin
inchisorile Braşovului şi Clujului, prin procese grele şi umilitoare in condiţiile in care avea un soţ grav
bolnav şi un fiu ofiţer in armata austro-ungară. Şi exemplele ar putea continua.
Ne rezumăm la a analiza succint, in limita informaţiilor documentare, cazul Virgiliei Branişte, sora
celor doi mari luptători ardeleni pentru Marea Unire, Valeriu şi Victor Branişte, ea însăşi profund şi definitiv
ataşată interesului naţional în anii războiului, sprijinind admirabil acţiunile in folosul armatei române.
În primii ani ai războiului mondial (1 914-1916). atunci când românii transilvăneni şi bucovineni
sângerau din plin pe fronturile austro-ungare, intr-un război străin, chiar potrivnic inaterselor lor, atunci
când spre spitalele militare din Braşov se indreptau numeroşi ostaşi români răniţi pe front. Virgilia Branişte
se angajează ca soră de caritate la crucea roşie din localitate. Cu dăruire exemplară şi o solicitudine
deplină, alături de alte românce braşovene, Virglia Branişte şi-a dobândit mulţumirea, recunoştinţa şi
amintirea tandră a zecilor şi sutelor de răn�i care şi-au găsit vindecarea prin ingrijirea acordată de ea.
Documentele de arhivă păstrează numeroase mărturii scrise3 ale acestei recunoştinţe din partea celor
insănătoş�i. trimişi apoi pe alte fronturi, de unde corespondează cu V. Branişte. lată cum scrie fostul
pacient Alexandru Nica: .. . . . imi este greu a vă uita blândeţea şi faptele bune ce le-aţi manifestat in faţa
noastră . . . , v-aţi făcut datoria aşa cum numai o româncă ştie s-o facă"4•
Pentru activitatea desfăşurată la Crucea roşie austro-ungară şi spitalele militare din Braşov a
fost decorată cu Crucea de argint pentru merite5.
După intrarea trupelor române in Braşov ( 16/29 august 1916) Virginia Branişte a intrat in serviciul
armatei romane, îngrijind militarii români răniţi in aceleaşi spitale braşovene, apoi la trenurile sanitare ale
armatei romăne pe traiectul de retragere al acesteia până in Moldova, la Bacău6. În tot acest periplu a fost
însoţită de o altă braşoveancă, Maria Oncioiu.
Cele două tinere surori de caritate şi-au făcut din plin datoria patriotiocă, s-au bucurat de
re cunoştinţa pacienţilor, de aprecierea şefilor şi de importante decoraţii româneşti. Astfel, Virgilia Branişte
a participat, ca soră de caritate, la bătălia de la Mărăşeşti, evacuând de acolo răn�i şi bolnavi de tifos
exantematic7 pentru spitalul din Bacău. in aceste condiţii s-a îmbolnăvit şi ea de această mistuitoare boală
care a chinuit-o luni in şir dar, îngrijită foarte bine în spitalul din Bacău, unde au murit totuşi in aceleaşi luni
medicii a rdeleni Titu Perţia şi dr. Gonoiu, ea şi Maria Oncioiu au fost salvate. După alte câteva luni, tot din
cauza cond�iilor atât de grele din Moldova anilor 1 91 7-1 918, s-au îmbolnăvit din nou. in prima scrisoare pe
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care o tnmrte familiei in Transilvania, ea mă rturiseşte surorilor: .. . . . am trecut prin exantematic şi
trichinosă, dar am avut fericirea să dau tot de oameni buni cari m-au ingrijit ca părinţii şi fraţii"9. Suferinţele
indurate, ca şi activitatea desfăşurată de Virgilia Branişte in Moldova, stârnesc admiraţia şi lauda unui
prieten al familiei Branişte, braşoveanul Mihai Popovici, refugiat şi el in Moldova, care-i scrie Virgil iei la 7
februarie 1918, printre altele: .. se vede că aşa ne-a fost scris să suferim toate durerile lumii . . . , să sperăm
că viitorul neamului nostru va străluci odată tare şi definitiv dar d eocamdată răbdare.
Neamurile nu sunt sortite să trăiască ani sau decenii, ci veşnicii - acolo departe este ascuns şi
viitorul nostrui de lumină - el va veni . . . , a m a uzit de noua suferinţă prin care treci, dar dumneata eşti un
simbol de bine al neamului nostru (sub!. n) - dar răbdare şi nădejde. Te ştiu de când erai mititică, o copiliţă
de câţiva anişori - de atuncea şi până astăzi gândurile mele te-au împresurat cu căldura unui prieten care
îţi urmărea toţi paşii. Ce mândru am fi fost când am auzit d e jertfa fără de odihnă pe care a-i adus-o pentru
mult ingenuncheatul nostru neam (sub!. n). Şi de câte ori n-am vorbit de d umneata! Şi de câte ori n-ai fost
izvor de imbold pentru noi bărbaţii cari adeseori eram aproape de disperare. Fii tare - aşa te-am cunoscut,
aşa să rămâi, aşa să suferi şi aşa să ne vedem toată viaţa noastră.
Noi a rdelenii suntem hotărâţi să nu terminăm războiul până ce nu vom dărâma Austro-Ungaria 
care să ştii, învingătoare sau învinsă - moare. Dacă nu putem lupta pe frontul acesta, plecăm pe alt front.
Fii tare, îngrijeşte-te bine căci trebuie să invingi cu noi până la sfârşit! Fii şi mai departe simbol şi inger
păzitor! Sus inimioara, sufere cu tărie, g ândul nostru este cu d umneata dragă Virgilia ! "1 0. Acest document,
prezentat a proape integra l, este revelator pentru recunoaşterea dove dită in epocă meritelor,
devotamentului, patriotismului şi dă ruirii acestui vlăstar viguros al vajnicei familii Branişte.
i n primăvara anului 1918 s-au întâlnit, in spitalul Lazaret din Bacău, două destine atât d e
apropiate ş i prin activitatea l o r patriotică românească, destine carer s - a u legat printr-o îndelungată şi
fericită căsnicie: Virgilia Branişte şi Pompiliu Nistor.
Pentru meritele dobândite in anii războiului de eliberare şi intregire naţională, V. Branişte a mai
fost decorată, pe lângă meda lia a ustriacă menţionată, cu următoarele decoraţii româneşti: Ordinul Crucea
Regina Maria clasa 1, la 22 martie 1 917, prin decretul 242, brevetul nr. 2, al regelui Ferdinand .,dat manu
proprie de M.S. Regele Ferdinand pe când era bolna·;ă de (tifos) exantematic" 1 1 ; Crucea Meritul sanitar
clasa 1, la 1 1 mai 1 933 prin decretul regal 1417 şi Medalia Ferdinand 1, la 28 octombrie 1 933, prin decretul
nr. 2675 al regelui Carol al 1 1-lea 12.
in anii participării României la cel de-al doilea război mondial, Virgilia Branişte, ca vicepreşedintă
a filialei Braşov a Crucii Roşii, a fost mobilizaţă pe loc in serviciul Crucii Roşii. i n această situaţie a condus,
ca delegată a Crucii Roşii, două c ursuri de infirmie re auxiliare la spitalul Mârzesc u din Braşov in cursul
anului 1 941 , a funcţionat ca soră-şefă la spitalul nou creat in zona interioară nr. 1 62 din Braşov până in
februarie 1942, a condus u n curs d e alfabetizare cu 1 3 răniţi in cadrul spital ului şi a continuat să a ctiveze
până la sfârşitul războiului. A fost din nou decorată cu .. Meritul sanitar clasa 1" şi .. Medalia Crucii Roşii" în
1 94313.
in a rhiva Primei Şcoli Româneşti din Şcheii Braşovului se păstrează numeroase documente,
unele cunoscute, altele încă nepublicate, legate de evenimentele anilor 1914- 1 9 1 8. in fondul Pompiliu
Nistor se află un manuscris inedit semnat de Virgil ia Branişte, intitulat .. Memorii din timpul primului război
mondial". Autoarea şi-a notat impresiile pe 27 foi - scrise cu cerneală neagră, pe ambele feţe. Cronologic,
.. Memoriile . . . " Virgiliei Branişte sunt datate: vara anului 1914-18 decembrie 1 917. Amintirile se referă la
persoane, locuri, intâmplări dintr-o perioadă istorică plină d e evenimente dramatice, dar inălţătoar�14.
Alături d e miile de femei care au servit in diverse forme cauza românească, suferind greutăţile
mari ale acelor ani, Virgilia Branişte rămâne un simbol, o emblemă a generaţiei sale, o personalitate
luptătoare pentru idealul eliberării şi intregirii neamului românesc.
Note:
1. Arhiva Primei şcoli româneşti din Şcheii Braşovului, fond Pompiliu Nistor, doc. 1 407
2. 1dem.
3. Ibidem, docum. 596, 595, 598, 593, 672 şi revista ..Victoria; revista tuturor românilor", anul !, nr.

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

Virgilia Braniste - .. Simbol d e bine al neamului nostru"

•

1 87

4-5, aug.-sept. 1 9 1 9
4 . Ibidem, d a c . 672
5. Ibidem, dac. 3994
6. Ibidem, dac. 2103 (pagini de jurnal) şi dac. 2 1 57
7. Ibidem, dac. 2157, pag. 2
8. Ibidem, dac. 771 , 772, 773
9. Ibidem, dac. 21 56, pag. 2
1 0. Ibidem, dac. 761
1 1 . 1bidem, dac. 362
12. Ibidem
13. Ibidem, dac. 3994
14. Arhiva Primei Şcoli Româneşti din Şcheii Braşovului, fond Pompiliu Nistor, dac. 102-1 026
Memorii din timpul Primului război mondial
1. Înainte de războiul românesc
În vara anului 1914 am fost oaspete sorei mele la Lipova, care plecase la Lida, rămânând eu şi cu
mama mea, cu copiii. După moartea moştenitorului d e tron Ferdinand şi a nevestei lui, lumea este tare
agitată. Soseşte şi momentul declarării de război Serbiei şi mobilizarea generală după 8 zile.
Primul meu gând mi-a fost să ajut şi eu pe soldaţii noştri, care in armata austro-ungară sunt
aproape 10%: români. Toată familia a fost in contra, dar totuşi mi-a reuşit să plec acasă la Braşov, cu un
tren d e persoane ataşat la un 'ren militar şi am sosit in 24 de ore d e la Lipava la Braşov, drum ce se face
de obicei in 1 00 ore.
La Braşov m-am anunţat imediat medicului primar al oraşului, voind să urmez cursul d e surori de
caritate ale Crucii Roşii. Eram cam multe a nunţate, dar speram că va fi un loc şi pentru mine.
În ziua de 1 a ugust 1 9 1 7 se incepe cursul. Toată lumea trebuia să se hotărească penrtu cursul cu
limba germană sau pentru cel d e limba maghiară, fiecare cu 30 de loc uri. Eu m-am hotărât pentru cel d intâi,
dar durere, fiind anunţată prea târziu, nu am fost primită decât ca supleantă, urmând să intru la curs numai
in caz că a r renunţa careva d in celelalte. La cursul german a u fost primite numai 3 românce: dna. Mariţi
Ciortea, dşoara Tulia Găvruş şi dşoara. Miţi Oncioiu.
Am fost cam d isperată, dar văzând dna. C. că e serios cu invăţatul şi având ea casă şi copii de
care avea să îngrijească, mi-a ce citi mie locul, pentru care îi sunt tare recunoscătoare.
Aşa dară la 1 august am inceput c ursul cu dl. Teutsch. Cursul se ţinea zilnic, inainte de masă, curs
practic după masă, de la 2-4 teoretic, la spitalul civil.
Prima lecţie care n i s-a ţinut a fost .. Sterilizarea", care mi s-a şi întipă rit şi pe care am ş i urmat
o, până la a numite ocazii, unde trebuie să lucrezi cum poţi şi nu cum vrei.
Prima operaţie la care am asistat a fost o apendicită, operatorul fiind dr. Jekelius, care ne-a
explicat totul şi ne-a arătat cum urmează fiecare strat şi după scoaterea apendicului c um vine totul cusut
frumos la loc. Noi, cum eram 30 la număr, n u puteam a sista toate la operaţii, ci eram împărţite cu schimbul,
1 5 la operaţii, 1 5 1a sala de pansamente. În primele zile eram fericite când puteam deschide vreo cutie cu
pansamente sterilizate. Fiecare eram cu halate noi, albe, cu bonete in cap si
' cu mâinile spălate, de pare
că noi aveam să tăiem la pacienţi. Î n fine, d upă gradul întâi de învăţătură. venea g r. 11 să spălăm şi să
ştergem instrumentele, învăţând totodată şi cum se numesc; fiecare instrument trebuia desfăcut, spălat în
câteva ape, cu peria, şterse şi puse la sterilizat.
A 5-a zi am ajuns să dau instrumentele doctorului care i-a scos unui copil o bucăţică de sticlă din
talpă; eram tare incântată . La pansamente n u se făcea prea mare ştiinţă, se puneau pe răni tifon cu alifie
de precipitat de mercur, şi dacă era vreo rană inflamată se punea compresă cu Essig sanere tonerde (hip.
alumin. acetici). Aşa a urmat cursul patru săptămâni ..c u mici variaţii". in timpul acesta am asistat şi la o
autopsie, care s-a făcut unui soldat român, care voia să treacă frontiera şi a fost injunghiat în abdomen cu
baioneta d e un fioros jandarm. S-a făcut a utopsia să se constate dacă peritonita d e care murise soldatul
a fost in urma unei înţepături, sau suferea d e ceva mai inainte. Lucru de formă, căci era evident că a dat
in peritonită în urma înţepăturii! Soldatul a murit şi jandarmul a păzit mai departe frontiera. Cu ocazia
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aceasta ne-a explicat doctorul amănunţit tot organismul; partea cea mai intersantă pentru mine a fost
creerul şi dacă studiam medicina, desigur, creerul l-aşi fi ales pentru teză!
la sfârşitul cursului, mare agita�e cu examenul pentru obţinerea diplomei. Aveam o comisie de
6 doctori, profesorul nostru dr. Teutsch, Preşedintele Crucii Roşii, contele Mikes şi secretarul Societă�i
cont logotheti. Eu am răspuns despre inima şi circula�a sângelui.
la inceputul lui septembrie erau p uţini răniţi in Braşov, abia pe la sfârşitul lunii a venit un
transport, apelându-se la bunătatea noastră. Noi cele 3 românce ne-am dus la comandantul spitalului
militar, dr. Ungar şi ne-am exprimat dorinţa să fim taote trei in acelaşi spital. Dar el ne-a spus că nu se
poate, şi ne-a rugat chiar să ne împărţim să fie la fiecare spital o româncă, regretând că nu suntem cel
p�n 5, câte spitale erau. Pe mine m-a rugat să rămân la centru, la Spitalul militar, Tulia Gavruş a trimis
o la Spitalul de rezervă 11, pe Miţi Oncioiu la rezerva V, aşa că rezervele III şi IV au rămas fără român ce.
Ne incepem activitatea cu mare zel şi in sufleţi re . Constatăm că cei mai mulţi şi mai grav răniţi sunt
rom â n-ii, pe care ii trimeteau in primul foc şi pentru că erau mai curajoşi şi pentru că-i jertfeau ungurii mai
uş or.
Noi eram repartizate la pansamente, la operaţii nu era nevoie de ajutorul nostru, căci erau aşa
de mu�i doctori şi medicinişti. Asistam la operaţii numai cu public, ca să profităm pentru timpul când nu
vor mai fi atâţi doctori şi studenţi. Ceea ce s-a şi întâmplat. căci prin 1 9 1 6 au rămas la noi în spital numai
2 doctori şi 6 surori de caritate, toate onorifice, căci au făcut serviciu de la inecputul războiului până la

sfârşit, când s-a evacuat Braşovul ( 19 1 6). Dup masă făceam inspecţii prin odăi, împărţeam l a soldaţi
darurile ce le trimitea lumea şi ce aduceam de acsaă: ţigarete, compot, 1Jâine, mere etc. şi le făceam
corespondenţa, lucru ce-mi făcea mare plăcere, că le puteam ajuta şi acolo. Scrie d. e. nevasta de ac să,
că nu i s-a dat ajutor din cauză că-i lipsea un document de la spital care să confirme că bărbatul ei era
acolo şi atunci imediat mergeam la cancelarie unde erau câţiva plutonieri foarte bine crescu�. care imi
făceau la moment toate documentele şi le trimite am din oficiu la N otarul comunei, să se rezolve cauza cât
mai în g rabă. D upă câteva săptămâni scria femeia bărbatului că i-a ajutat Dumnezeu şi acum primeşte
ajutorul.
Alţii veneau, că au un fiu, un frate, un văr, un soţ etc. i n spitale prin Boemia şi nordul Ungariei,
unde nu mai auzeau o vorbă românească şi se rugau să-I aducem la Braşov să fie mai a p roape de casă.
Trebuia făcută o petiţie in numele pă rinţilor, că sunt bătrâni sau bolnavi sau cu alte motive, şi vreau să-şi
vadă d e ai lor, mergeam in cancelarie şi nu ieşeam până nu se făcea u toate formalităţile. Venise a poi un
ordin ca membrii familiei celor ce erau in spitale au d rept de red � re de 50% pe căile ferate de la
domiciliu la spital, le fă ceam formalităţile, şi aşa familiile beneficiau şi de acest favor, d e care sig ur
soldaţii noştri nu ar fi ştiut, dacă nu eram noi să ne interesăm de oridinile ce veneau şi pe care funcţionarii
spitalului desigur nu le-ar fi executat intocmai.
Tot aşa era şi cu concediile soldaţilor. Erau soldaţi care stăteau luni de zile pe front şi alte luni
in spital şi mai aveau să stea, in că, şi deşi erau din jurul Braşovului nu li se d a voie să meargă a casă, ca
să nu dezerteze. Căci dezertaseră mai mulţi, mai ales români, care treceau mun�i. N oroc că odinul avea
in coadă un adaus, că in cazuri excepţionale putea comandantul spitalului să dea un concediu de cel mult
8 zile, de care noi aflând, aflam motive excepţionale şi reuşeam in cele mai multe cazuri să dăm concediile
de 8 zile la bolnavi.
La Anul Nou 1916 ne-a inspectat Spitalul, Arhiducele Salvator. Când a intrat in sălile noastre, noi
tocmai pansam mai mulţi sodaţi degeraţi, pe care ii lecuiam noi, fără doctori, cu băi şi cu pansamente cu
liniment de var; i-am fost prezentate. Prinţul s-a întreţinut mult cu noi şi a cerut de la noi mai multe
informaţii. Ne-a mulţumit foarte frumos, spunându-ne că pe lângă mulţumirea sufletească ce-avem noi,
ne vor recompensa şi ei cu o amintire. Făcea aluzie la decora�e. care ne-a şi sosit mai târziu şi anume:
Medalia de argint cu decoraţia de război/ Silberne Medaille unt Kriegsdekoration/, care se dă de obicei
numai celor ce se d istingeau pe front.
După vizita Arhiducelui, comandantul spitalului a fost mutat. venind in locul lui generalul d r.
Tschudi. Bucuria noastră că puteam să cerem altu ia servicii noi, generalul a şi fost totdeauna foarte atent,
făcând-ne toate concesiile care erau in puterea lui.
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la Crăciunul din 1 9 1 5 a sosit un ordin să se dea concediu de 3 zile tuturor solda�lor din spital,
care puteau umbla sau care erau spre vindecare, spunându-se că va putea merge fiecare la sărbătorile
lui. Eram mu�umită că vor merge şi românii mei acasă de sărbători. După Crăciunul unguresc mă duc la
cancelarie şi rog pe plutonier să facă lista românilor care vor merge în concediu de Crăciunul românesc.
Plutonierul îmi spune că nu au ordin pentru aceasta. Intervin la General, care-mi spune că ordinul a fost
greşit înţeles şi că toţi trebuiau să ceară concediu de sărbătorile catolice. Rog pe general să întrebe la
Statul Major dacă nu e vreo g reşeală; i se răspunde că de sărbătorile româneşti nu se admite alt concediu,
decât cel care a trecut. Nu mă las. Telefonez protoopului Vasile Saftu, şi-1 rog să telegrafieze Mitropolitului
Meţianu să intervină la Sibiu la comanda supremă militară pentru concediu, dacă nu reuşeşte d e Crăciun,
cel p uţin de Bobotează.
De altfel, mi-a părut bine că de Crăciun au fost toţ! 1 soldaţii mei în spital, că am avut una din cele
mai frumoase zile ale mele. Reuniunile de Femei Române din Braşov au ţinut să nu treacă sărbătorile
Crăciunului fără să nu facă o bucurie si
la spitalul nostru a venit
.
. să nu fie dăruit cu ceva soldatii nostri.
reuniunea Femeilor Române. În ajunul Crăciunului au aranjat unul dintre sa loanele Spitalului militar, am
scos paturile, am pus mese cu pânzeturi albe, am aranjat sala cu brad şi steguleţe tricolore ale tuturor
naţiunilor.
D u pă masă imediat, a sosit o comisie de Doamne şi Domnişoare românce să dea ajutor la
aranjament; au sosit şi cadou riie: cozonaci, ţigări, şi .Cartea soldatului", tipă rită anume să fie împărţită ca
dar de Crăciun soldaţilor. .Cartea soldatului" de mai mulţi prieteni ai soldaţilor. Tipografia A. Mureşanu,
Branisce & Comp., 1 28 p. preţ 50 bani . Braşov, 1 9 1 5, d e fapt scrisă de reda ctorul ..Gazetei Transilvaniei",
Victor Branişte, fratele meu.
la ora 1 4n d.a. soseşte Domnul Protopop, Dr. Vasile Saftu cu Doamna Maria Baiulescu,
preşedinta R.F.R., contesa Mikes preşedinta Crucii Roşii, cu secretarul ei, generalul Tschudi, comandantul
spitalului cu toţi doctorii şi surorile de caritate, iar soldaţii, toţi bine îmbrăcaţi, in bănci şi pe scaune, fără
deosebire de naţionalitate. Corul studenţilor de la lioceul românesc a deschis serbarea cu o rugăciune. A
urmat protopopul Vasile Saftu cu o vorbire caldă, în care le spune soldaţilor despre ră bdare a care trebuie
să o avem intotdeauna mai cu seamă a cum când ştim că războiul s-a făcut pentru dezrobiorea
naţionalităţilor; natural la sfârşit a trebuit să spună şi câteva cuvinte elogioase la adresa Împăratului Fr.
Iosif.
Apoi Doamna Baiulescu mi se adresează mie, cu .. Sufletul soldaţilor români" d in spital, imi
mulţumesşte petnru toate jertfele ce le aduc şi-n amintirea zilelor grele pe care le trăim, mă distinge cu o
cruciuliţă de argint, pe care e gravată: .. Reuniunea Femeilor Romane din Braşov 1 9 1 5", pusă pe o fundă
tricoloră, pe care mi-o prinde cu mare bucurie protopopul Saftu pe piept, cu cele mai bune d orinţe.
Generalul mă felicită şi-mi spune că e o distincţie de fapt bine meritată, contesa Mikes mă sărută, toate
surorile de caritate şi doctorii mă felicită, se vedea la fiecare bucurie sinceră că am fost aşa distinsă. Ca
încheiere corul a cântat 2 colinde, iară 4 băie� instruiţi de diaconul Muşlea au cântat cu steaua foarte
duios şi frumos, în vreme ce impărţeam soldaţilor câte un cozonac, un pachet de ţigări şi la români câte o
,.Carte a Soldaţilor". După ce a plecat lumea, am trecut impruenă cu copiii cu Steaua, prin saloanele
gravi lor răniţi, care nu se puteau scula şi le-am cântat colinde şi le-am împărţit daruri şi lor ca să a ibă ceva
parte din serbare; acolo a fost adevărata serbare, căci erau toţi cu lacrimile in ochi şi în fiecare odaie era
câte unul mai scuturat, care-mi dorea sărbători fericite şi mă felicita pentru distincţia ,.binemeritată ". Ca
să fie fericirea completă, îmi mai lipăsea numai concediul solda�lor români. Am găsit rezolvarea şi pentru
asta. Anume: doctorul de serviciu avea voie să dea permis de plimbare prin oraş soldaţilor de la ora 9
dimineaţa d upă vizita medicală, până la 6 seara sau şi până după cină. M-am înţeles cu doctorul să le
facem .Erlaubnisschein· pe 2 zile consecutive; am intervenit şi la caporalul de serviciu la poartă să nu
anunţe pe cei care n u se întorc seara. Astfel am putut lăsa să meargă acasă pe ziua de 1 şi 2 a Crăciunului
pe cei din Braşov şi din imprejurimi. Ş i din o mică şemecherie şi cu bunăvoinţa celor mici, am putut face
pe atâţia soldaţi fericiţi că au putut serba împreună cu familiile lor. Dar tot aşa de fericită am fost şi eu, că
le-am putut face a ceastă bucurie. N u o să-I uit niciodată pe bunul doctor Baltres, care mi-a iscălit biletele
de permis, care-mi spunea: .că de va dezerta vreunul din cei plecaţi, s-a isprăvit cu el şi cu mine ! ". Dar nu
s-a întâmplat nimic, căci solda�i mei m-au ascultat şi s-au intors cu to�i.
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După Crăciun aşteptam rezolvarea concediului la intervenţia mitropolitului9 Meţianu; dar Dsa.
fiind bolnav ceilalţi domni din Consister n u s-au interesat şi-a rămas tot lucrul in baltă. Aflând soldaţii dspre
acest rezultat, au fost întristaţi şi mi s-au plâns că e i sunt buni numai in foc şi la luptă, dar la d repturi sunt
înlăturaţi. M-am gândit să n u-i las nemulţumiţi şi a pelând încă o dată la bunătatea Doctorului mai facem
odată permisiunile şi-i trimit a casă să-şi uite a ma rui.
În toamna anului 1 91 5 începuseră să se scumpească lucrurile ş i la ţară şi multe femei d e ale
soldaţilor sufereau lipsa. Una scria că ..ni se gată mălaiul şi nu ştiu ce le voi d a copiilor să mănânce", alta
că s-au rupt g hete le copiilor in cap de iarnă; nevasta altuia greu bolnav, care d orea să-şi mai vadă nevasta
şi copilaşii răspundea că ar veni bucuroşi, dar nu au cu ce se încălţa. Şi alte multe dureri şi lipsuri. De câte
ori le citeam soldaţilor scrisorile primite, regretam că nu am bani mulţi să le pot ajuta; d a r totdeauna
găseam srpijin să alin din d ureri, nemaivorbind de micile ajutoare ce le duceam din cercul familiei mele.
Odată am primit de la Ti beriu Brădiceanu 200 de coroane din banii trimişi de .. Liga Culturală" a domnului
Iorga, pe care le-am trimis familiilor soldaţilor.
Un gând al meu era să produc distracţia răniţilor şi bolnavilor d in spital. S-au ţinut câteva
matineuri şi cu cântări şi dansuri, care nu mi se potriveau. Mi-a venit o idee: liceul românesc avea un
cinematograf şcolar, care se putea foarte uşor transporta şi aranja; i-am cerut directorului Virgil Oniţiu,
care era cumnatul meu, care mi 1-a dat cu plcăere. Doi profesori şi doi studenţi - aşa le ziceam elevilor de
liceu mai mari, s-au obligat să aranjeze o seară plăcută soldaţilor. Nu voi uita niciodată bucuria multor
soldaţi, care nu mai văzuseră cinematograf, mai ales că avea explicaţii in toate lim bile de la noi şi toţi
înţelegeau. Asta e ra una din cele mai g rele teme la distracţiile soldaţilor: să fie in toate limbile ca să
inţeleagă fiecare cel puţin un punct şi să nu aibă nici unul impresia că e scurtat cu ceva.
Primăvara şi vara erau concerte militare, dar nu se cânta nici o piesă românească. Soldaţii
români m-au intrebat că de c e n u le cântă şi lor? La rândul meu am interpelat şi e u pe dirigent şi mi-a
succes, ca la fiecare concert şi la fiecare spital să se cânte, între cele 5 puncte din program, şi unul
românesc.
11. Cu armata română în Braşov
În primăvara anului 1 9 1 6 au reinceput discuţiile tot mai violente, despre intarea României in
acţiune. Am şi început fără prea multă vorbă, la ordin mai îna lt, să evacuăm spitalul de cei mai g ravi răniţi,
spre Sighişoara, Alba-Iulia şi mai departe. Sâmbătă in 13 august seara, am părăsit Spitalul ca întotdeauna,
fără a prevedea ce era să urmeze. Duminică am făcut o excursie şi am admirat 3 aeroplane Taube virând
deasupra Braşovului. Seara pe la 1 1 noaptea vine la noi prietenul Caludiu David, ofiţer în armata austro
ungară şi ne spune că România a declarat război şi că în noaptea aceea au ordin să plece toate formaţiile
militare, iar că mâine va pleca populaţia c ivilă.
Luni 15 august am plecat ca de obicei la spital, unde am aflat tot spitalul impachetat gata de
plecare. Am fost întrebată dacă plec şi eu; am răspuns că da, natural, d a r trebuie să mă duc acasă să-mi
strâng lucrurile. Am venit acasă şi nu i-am mai văzut. Eu au plecat seara; marţi s-a mai refugiat l umea civilă
şi marţi d.a. au intrat primele trupe române in Braşov, in frunte cu maiorul Darvari. Toţi românii din oraş le-au
ieşit inainte cu flori şi d iscursuri. Era o însufleţire nemaivăzută. S-au numit prefect, primar, poliţai etc. şi
trupa a plecat mai departe, venind în locul e i alţii. Întâlnindu-1 pe studentul in medicină Florin Voina, i-am
spus că aşi vrea foarte să le stau în ajutor la aranjarea spitalelor, pe care le c unsoc în toate instalaţiile ce
le au; joi dimineaţa el a şi venit să mă ia, să mergem la dr. Costinescu, dr. Baiulescu şi cu alţi doctori şi
farmacişti am vizitat toate spitalele şi s-a hotărât ca spitalul militar să se cureţe şi să se instaleze pentru
răniţi. Am angajat mai multe femei din Schei şi am cu răţit saloanele, am scos de unde erau ascunse lucrurile
şi am aranjat repede spitalul. Una din cele mai venera bile doamne, Dna. Catinca Puşca riu şi-a luat asupra-şi
verificarea curăţeniei celor mai puţin frumaose obie cte din spital. Am lucrat vreo 1 0 zile cu dr. Georgescu
Grigore, primul doctor ce venise la noi şi care a ştiut să ne aprecieze foarte mult. După plecarea lui mai
departe, ne-a sosit Spitalul mobil al Corpului 11, cu doctori foarte simaptici: maior dr. Brătianu, maior profesor
Titi Constantinescu, dr. Atanasescu şi mulţi alţii. Maiorul Mişu Ionescu de la intendenţă venea aproape în
fiecare zi să se intereseze de ce ne trebuie şi ne trimitea. Cu inaintarea trupelor, ne-a părăsit şi spitalul
mobil, mergând spre Făgăraş, ia r in locul lui ne-a venit Spitalul de evacuare al Corp. III cu It. col. dr. Vereanu.
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Lt. col. Augoni, praf. Amza Jianu, dr. Gomoiu etc. Lucrul mergea strună. Toţi răniţii ce veneau de
pe front se oprea u la Braşov, erau imbăiaţi, schim baţi c u rufe c urate, pansaţi şi evacuaţi mai departe, in
interval de 2-4 zile.
Sunt foarte incântată că in cele 5 săptămâni de stăpânire românească nu am avut in spital decât
1 5 morţi. E drept că şi erau bine îngrijiţi soldaţii. În fiecare odaie era o doamnă sau domnişoară d in
societatea braşoveană, iar la b ucătărie erau doamnele mai bătrâne care se îngrijea u şi supravegheau
toate l u crurile. I a r dl. dr. M. Buteanu, care avea adminsitraţia, se ingrijea să avem d e toate. Mulţi soldaţi,
între care c u prioritate, au fost salvaţi numai graţie muncii devotate a doamnelor şi domnişoarelor, c a re
aproa p e toate, chiar şi cele care mai târziu au fost delatoare pentru celelalte rămase a casă, şi- a u fă c ut
datoria faţă de Armata Românească cu toată dragostea şi a bnegaţia, pentru care a u şi avut să sufere
inchisori şi alte persec uţii.
Pe l a 13 septembrie n i s-au înmulţit aşa de multă răniţii, încât nu mai încăpeau, şi atunci m-am
ocupat c u ideea să aranjăm şi spitalul de l a Şcoala d e meserii. Dar, de la spitalul aranjat şi curăţit n u voia
nimeni să treacă la alt spital, care trebuia din nou c u răţit şi a ranjat. Atunci am trecut eu, care lucrasem
deja 2 ani l a spitalul meu, şi c u ajutorul câtorva domnişoare, am arajnat şi a colo acel spital. Şi am in ceput
l ucrul, cu d omnii: maior Brătianu, mjr. Marinescu, că pitan Şerbănescu şi alţi doctori.
La 18 septmebrie am fost la biserică şi am cântat in corul bisericii Sfântu N icolae, de acolo m-au
chemat la spital la lucru. Venea u răniţii unul după a ltul, încât nu mai putea m isprăvi. Lucram pe 2 mese la
sala de pansamente şi pe 2 mese in sala de operaţii: e ra u tot grav răniţi c u fracturi şi gangrena la care un
pansament ţinea câte 1/2 oră; la operaţii era u multe amputări, trepanaţii etc. Nici d e masă n u avea m timp,
aşa că mâncam în serii, ca să meargă lucrul în continuu. Erau răniţi din luptele c u germanii, de la tunurile
grele; ai noştri au rezistat voiniceşte, dar n-au putut opri d ezastrul.
La 21 se a uzeau tunurile la Brasov, dar c redeam că sunt ale noastre.
În 22 septembrie dimineaţa vin � la mine Miţi O nc ioiu şi-mi spune că stăm rău şi să ne sfătuim că
plecăm ori rămânem. Eu, care avusesem la spital gea mantanul împachetat, timp d e 2 săptămâni şi crezând
că nu mai e pericol, l-am dus a casă, le-am spus c ă nu plec şi nu c re d să fie nevoie să plecăm.
Ajungând la spital de la Şcoala de meserii, n-am mai aflat a c olo decât pe un nebun, uitat se vede;
iar in strad a Fântânii un tren sanitar, care aştepta să eva cueze răniţii d e la Spitalul Militar. lntrând la
Spitalul Milita r găsesc toate doamnele şi domnişoarele care l u c ra u c u noi, foarte agitate, sfătuindu-se să
plece ori să nu plece. Eu, liniştitiă, le-am declarat că nu plec şi că nu e putere să ne poată scoate din
Braşov. Ne-am apucat de lucru şi am pansat răniţii, i-am îmbarcat în tren şi le-am mai împărţit ţigarete.
Între ac eia, în mijlocul agitaţiei tot mai mari, soseşte OI. Puiu G răniceanu, aghiotantul tatălui său şi spune
in batjocoră .. N-am ştiut că in Braşov trebuie să ceri voie de la cocoane să tragi cu tunul"; apoi linişte şte
lumea că nu e nici o primejdie.
Noi ne-am apucat din nou să curăţăm spita l ul, să primim un nou transport d e răniţi c e ni se
anunţase. Vine la spital şi comandantul pieţii maior Sărăţeanu şi ne linişteştşe că nu e nici un pericol, că
va ped epsi pe do ctorii care a u făcut panică între d oamne etc. Doamnele a u plecat liniştite a casă. Plec şi
eu şi găsesc a ca să linişte şi pe fratele meu Victor cu asigurări din cercurile inalte militare, că merge totul
bine şi nu e nici un motiv de îngrijorare.
Întrocându-mă la spital, am lucrat până seara pe la 9, când Dl. cap. Liwonski ne alarmează că
s-a întâmplat o explozie mare la gară, sunt mulţi răniţi, să mergem să pansăm. Lă săm totul baltă
împa chetăm instrumente şi cu un lighean cu pansamente plecăm iute la gară. În curtea spitalului întâlnim
pe Dr. Mayerssgn care văzându-ne aşa d e ne ajutorate, ne-a spus că nu e nimic la gară, dar e ordin de
eva cuare a Braşovului şi c-am face bine să mergem şi noi să scăpăm de prima furie a ungurilor, căci peste
câteva zile ne vom întoarce.
Noi atunci mai timide nu ştiam ce să fc e m ! Pe stradă treceau în şiruri coloanele d e muniţii şi
subsistenţă, tunuri, soldaţi, refugiaţi, era noapte; tun urile bubuiau ing rozitor, nu ştiam cum să avizăm pe
cei d e acasă şi n u mai era vreme d e pierdut; a m început să le scriem câte o scrisoare. Atunci cpt. Liwonski
ne spune, că el trebuie să avizeze şi Spitalul de contagioşi (la spital de ochi) şi fiind a proape, ne poate d uce
şi pe noi până a casă, pentru câteva momente. Ne-am d us cu trăsura; a ca să toţi dormeau; mi-am sărutat
sora şi pe Flo ri n e l, am luat ceva bani în geantă ş i am plecat Miţi avusese vreme să-şi încarce şi un
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geamantan. pe care nu voiam să-I luăm să nu ne incurce pe drum. Şi ce bine ne-au prins lucrurile acelea
mai târziu.
Drumul până la gară, printre care, automobile, chesoane, tunuri. solda�. a fost un infern, ba unii
greşiseră drumul spre Predeal şi se intorceau de la gară. ba rând şi mai tare drumul. La gară am întâlnit pe
dr. Vereanu şi i-am spuis că de aici ianinte trebuie să ne ia sub scutul său: la ceea ce Dsa. ne-a răspuns
că-I face cu cea mai mare plcăere, având chiar ordin să ne ducă cu spitalul. Dăm ş i de OI. Prefect al poliţiei
OI. Vecerdea cu doamna, voind să plece cu noi. Colonelul ii sfătuieşte insă să nu plece fără ordin express,
insă doamna am d us-o cu noi. in sfârşit pe la 2 noaptea am pelcat ş i am sosit la Predeal dimineaţa. Acolo
am întâlnit o grămadă de lume, cu ordin şi fără ordin de plecare, toţi grăbiţi spre Bucureşti.
III. În retragere

Noi. ai spitalului, a m a şteptat la Predeal ordine. intre timp am vizitat trenul sanitar nr. 1 5; mi-a
plăcut aranajamentul şi am prins dragoste de trenul sanitar, unde vedeam că e atâta teren de a ctivitate şi
mângâiere pentru mine.
Seara 23 septembrie, am ajuns la Sinaia, unde a m reinceput lucrul. O sec�e a spitalului d e
evacuare s · a instalat l a hotel Pala ce, cu d r. Vereanu, cu m i n e şi Domnişoara Oncioiu, u n d e era deja un
spital. in spital a m găsit m u rdăria mare care n u se p otrivea c u frumuseţea locului şi surori d e caritate
foarte frumoase şi foarte c urat îmbrăcate, dar care nu lucrau nimic. Ca să facă teşi scoteau din tifon şi
tăiau pe fir cu foarfeca aşa că puteau lucra o zi întreagă şi nu ne ajungeau feşele nici pentru o opera�e.
Le-am arătat cum lucram noi la Braşov, mi-au mulţumit şi au lucrat mai departe aşa. i n schimb lucra Dna.
maiorului Dr. Brătianu fără nici o oboseală şi inspecta toate etajele şi toţi bolnavii, c ă utând să ajungă toţi
la pansat.
La operaţii de obicei eu dam chloroform şi erau toţi mulţumiţi şi-mi ziceau wChlorformista·. La o
operaţie imi spune Dr. Cr. să d a u mai mult chlorform, că nu doarme bolnavul, m-am opus, căci dormea, dar
insistând doctorul, i-am mai d at şi s-a oprit respriaţia. Mi-a îngheţat inima, deşi nu eram d e vină, noroc că
bolnavul şi-a reven it după respiraţia a rtificială. La o altă operaţie ne trebuia o atelă, n u se găsea şi nimeni
nu ne ajuta; atunci am luat un laţ d e scândură, l-am impachetat in vată şi, am avut atei a gata.
Dr. Vereanu, cu care l ucram zise: wEi, tot noroc tot cu ard elen cele noastre·, la ceea ce răspunde
înţepat dr. Grigoriu: ·Mu�umesc in numele doamnelor din Regat·.
După 8 zile am evacuat şi Sinaia şi am plecat la Ploieşti şi de a colo la Bucureşti, unde am sosit
foarte obosită. La Bucureşti mare agitaţie şi d iscuţii de refugiere la laşi. M-am instalat la piretenii Dna. şi
Dnl. Nae Mircea, unde m-am simţit ca-n paradis, am făcut baie, m-am odihnit şi m-am putut îmbrăca!
La 3 octormbire am fost la Dna. colonel Vereanu, câţiva care aveam un bilet d e la dnl. colonel.
Doamna foarte simpatică şi prietenoasă, ne-a dat un sfat foarte bun: să n u fiţi prea modeste, să ajungeţi
să vă calce toţi in picioare. Şi a şa e! Căci cine munceşte cu adevărat şi nu face g ură multă aşa păţeşte!
l-am mulţumit de sfat, dar firea nu mi-am p utut-o schimba.
Din 8 octombrie am inceput lucrul la Spitalul ..Regina Elisabeta·, la pavilionul IV, d e sub şefia
Doamnei d e Centi, primind câte un salon. Eu l ucram cu d r. Moscu şi a rtistul Mis. Ştefănescu. La inceput nu
ne cunoşteau şi n u ne dau mult de lucru; dar peste câteva zile veni dr. Moscu la mine şi-mi spune: wNşoară,
n-am ştiut că aveţi aşa practică mare la chirurgie· şi de atunci aveam de lucru berechet.
i ntr-o zi veni in inspecţie preşedintele Crucii Roşii, Marghiloman, cu o marchiză franceză şi fără
să fi făcut cunoştinţă vine la mine şi-mi spune: .Dşoara Branisce te a dmir ce frumos lucrezi·! l-am răspuns
simplu că-mi pare bine şi am continuat să pansez rănitul de pe masă. Eu eram singura care lucram, toţi
ceila�i s-au gătit aşpteptân d inspecţia, fără să lucre.
i n Bucureşti m-am întâlnit cu fratele meu Victor, care se refugiase pe la Bratocea. Cu el am fost
la Dna. Pipoş unde era marele cartier al ardelenilor şi unde am întâlnit mulţi cunoscuţi. D orinţa mea era să
ajung la un tren s anitar cu g ân d ul că, cu acela mă voi intoa rc e mai curând a casă.
Aflând că era loc la un tren sanitar, la care era şef de echipă Dna. general Boerescu, m-am dus
la ea. Dna. Boere sc u foarte grăbită m-a primit împreună cu Dşoara. Oncioiu, pentru sala de operaţii a
.

trenului.

.

Aflând de la Palat de primirea noastră la trenul .Regina Maria", Doamna de Centi a fost foarte
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mâhnită că o părăsim, spunându-ne că de ştia că voim să mergem la trenul sanitar, ar fi primit şi ea, cum
a fost rugată, dar a refuzat căci nu avea personal cum dorea.
IV. Cu trenui .Regina Maria · nr. 8
La 22 octombrie am plecat cu trenul la Văleni, la Hondrici şi-n tot timpul retragerii am c utreerat
toată ţara ce mai era liberă, cărând răniţii dintr-un loc in altul. Medicul nostru era dr. Văleanu care însă a
fost schimbat in urma unor scene penibile cu doamenle echipei cu doctorul Puţureanu.
La Sinaia am văzut două tunuri pe platformă, pe care soldaţii le îmbrăţişau cu vorbele: .lată ce
ne-a trimis Tata Averescu·.
La Cămpulung am fost deseori bombardaţi de artilerie şi aeroplane dar am avut noroc şi am
scăpat intotdeauna teferi. in cursul luptei de la Neajlov şi Argeş am avut foarte mulţi răniţi de transportat
la Bucureşti şi aiurea. se scutura pământul de tăria bombardamentului. Dna. gen. Boerescu şi dna.
Păcleanu au rămas la Bucureşti, iar in locul lor ne-au sosit la tren dna. Puţureanu şi dna. Stanomirescu,
cumnata Dnului. doctor.
La 21-22 noiembrie am fost la Câmpina şi Câmpiniţa unde am întâlnit pe dr. Brătianu - care ne-a
comunicat că am fost decorate eu şi M. Oncioiu cu .Meritul Sanitar el. 1· pentru conducerea spitalului din
Braşov ceea ce ne-a făcut mare bucurie: am evacuat spitalele de acolo şi ne-am intors spre Ploieşti,
trecând printre flăcările şi fumul sondelor şi rezervoarelor de benzină: ne mirăm că nu ne-am intoxicat şi
nu ne-am aprins cu trenul, care dogorea de căldură!. La Ploieşti am aflat gara pustie şi restaurantul
devastat. Cu sufletul amărât de durere am plecat spre Buzău; dar nu puteam inainta şi am stat 8 zile in
câmp, in ninsoare. frig, cu 1200 de grav răniţi. Am văzut alăturea de noi toată grozăvia retragerii: şoseaua,
paralelă cu linia ferată, era plină de care, automobile, artilerie, armată etc. şi s-au mai făcut drumuri
alăturea pe câmp, tot pline de lume refugiată.
La 25 noiembrie a dat ordin maiorul dr. B. ca toţi cei care pot umbla să coboare şi să plece pe jos
la Buzău, apoi la Brăila şi Galaţi, îmbrăcând şi dezbrăcând răniţii. La Galaţi pare că eram in altă lume, am
găsit icre negre, bere la O pier şi alte bunătăţi de care nu mai aveam de mult parte. Galaţii erau plini de ruşi
şi rusoaice, care cumpărau totul cu preţuri mari, aşa că noi nu ne p utem apropia de stofe ce ne trebuiau.
in port am văzut pe ruşi demontând două tunuri şi in 9 zile au lucrat vreo 100 inşi, deabia reuşind să-I urce
pe o platformă. cu .raz. dva· şi .iodito·-ul lor rusesc.
in Brăila am aflat prieteni de la Braşov: dna. E Brediceanu, dna. L Dan. cu copiii lor şi la care am
locuit, bucurăndu-mă ca un copil că p uteam sta pe un fotel, fără să simt mişcarea trenului. Aici ne supă rau
mereu aeroplanele cu bombe. Susu Brediceanu ne prevestea aeroplanele din zborul şi croncănitul ciorilor
speriate. Şi noi şi toată lumea de pe stradă ne repezeam in privinţă.
Am vagabondat la Barboşi, Tecuci, Bărlad, laşi, unde nu am avut oprire şi ca jidanul rătăcitor, am
trecut prin multe gări, Cucuteni, Vlădeni, Truşeşti. Săveni, Dorohoi, pănă in sfârşit am pătut descărca trenul
de răniţi. Crăciunul l-am făcut in gara Truşeşti, cu meniul foarte bun: supă de fasole, cartofi şi ca un adaus,
am cumpărat din gări: slănină. La Săveni am văzut o coloană de 130 automobile ruseşti mergând spre front.
dar care, pentru că li se isprăvise benzina au stat pe loc 2 săptămâni încheiate.
La Ungureni am văzut un spital de exantematici, cu 1700 bolnavi şi unde cădeau păduchii şi din
tavan.
lmobilizăndu-se trenul la Ungureni. nemaiavând de lucru, am plecat la laşi cu dna. Grigoriu. şeful
de echipă al trenului. După 3 zile am ajun in fine la laşi, unde am fost găzduită de prietenii dna. şi dnl. Nae
Mircea, la care m-am simţit ca acasă chiar cu oarecare comfort. pe care ştiam să-I apreciez mai bine
decât oricând. in ziua de Anul Nou am fost la Mitropolie unde văzând pe Regele, armata şi toată suita, am
uitat pentru moment că suntem nişte bieţi refugiaţi. Am awt bucurie mare întâlnind mulţi prieteni din
Braşov, refugiaţi şi ei.
Timp de 10 zile am incercat să ajung la Dir. gen. a Serviciului Sanitar, pentru ca să-mi pot primi
a locaţia de hrană, cu întârziere şi de abia am putut, după ce-i scrisesem direct dl. dr. Costinescu, natural
însă că nu am putut primi nici un ban.
Am avut şi o mare durere:.un priten bun al familiei· refugiat şi el Dl. V. mi-a făcut reproşul că de
ce stau pe capul Mirceştilor că şi ei sunt refugiaţi! Acest .prieten·. însă, care avea subvenţii din toate
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părţile, care ridicase ajutoare şi in n umele ..Gazetei Transilvanie( unde era redactor fratele meu Victor şi
in numele " D rapeluluiM, unde era celălalt frate al meu Valer Branisce, nu m-a intrebat niciodată dacă am
cu ce trăi ş i cu ce mă îmbrăca, nici pe fratele meu Victor, care a r fi fost in drept să p rimească dacă era
vorba de primit ajutoarele pentru Gazetă ! Toată amărăciunea refugiului s-a descărcat intr-o criză de plâns,
din care numa i vorbele dulci şi prietenia sinceră a Marioarei Mircea şi Elenei Popescu m-au putut scoate.
Cu toate acestea nu am mai avut linişte. M-am interesat de trenul nostru, dar nimenea nu ştia unde se afla.
După multă căutare s-a aflat că este linia Mărăşeşti-Paşcani. La 17 februarie am plecat împreună cu dna.
Grigoriu şi cu M�i Oncioiu, intr-un vagon de marfă, in care d e a bia am încă put, fiind tot trenul plin de ruşi
şi soldaţi români. Cu chiu cu vai după ce ne-am şi înzăpezit, am ajuns la Bacău, unde am aflat ştiri că trenul
nostru, bombardat la Mărăşeşti, va sosi peste 1 -2 zile cu bolnavi şi răn�i. În sfârşit la 20 februarie am
întâlnit trenul nostru, dar in ce stare! Era supraîncărcat şi cu bolnavi cu febră m a re, cu exantematic şi
recurent; iar a limente şi medicamente mai de loc. Ca o zână din poveşti ni s-a părut dna. general Greceanu,
care ne-a adus pesmeţi, cozonac, gris, ceai pentru soldaţi, cu care i-am mai ogoit o leacă.
Şi erau bolnavi şi sanitarii, a p roape toţi. Vagoanele neluminate şi neincălzite! Te lua g roaza şi-ţi
plângea inima de mila lor şi de a noastră că nu le puteam ajuta. Unica scăpare ar fi fost repaos de 2
săptămâni, dezinfectare şi a limentarea sanitarilor; o etuvă, un vagon de baie şi a provizionarea cu cele
trebuincioase a trenului. Astfel simţeam că se vor prăpădi şi cei ce a u scăpat din g ura tunului. În plus nu
ne primea nimeni, nici la Paşcani, nici la lţcani, Burdujeni, Dolhasca, unde am curăţat cum am putut o parte
din va goane; Botoşani, Lorda, Dorohoi, unde am deba rcat 100 de răn�i. dar pe bolnavi nu ni i-a primit. S-a
îmbolnăvit de recurent studentul în medicină Bugner, pe care l-am lăsat la Dorohoi.
Nu mai aveam pansamente, mâncare puţină, doar ce aiuri cu pesmeţi şi g riş. Î n sfârşit d upă 10 zile
la Fălticeni şi Lespezi putem debarca bolnavii. Ne întoa rcem la Paşcani, unde ni se desinfectează trenul
şi cu iuţeala melcul ui, ajungem in 4 zile d in nou la Bacău. Curgea armata spre front intruna, pare că era
fără sfârşit!
La Bacău intrăm în o raş şi mergem şi la Letea, la casa ospitalieră a inginerului Ştefănescu. Am
cumpărat flori în vaze să avem şi noi o impresie mai senină în tren; Doamna Stanomireanu ne-a şi făcut
imputări că nu se potrivesc florile la noi, ceea ce ne-a durut foarte mult.
1 ) Maiorul ne d a să ne ungem cu guaiacol, camfor şi nu mai ştiu eu ce ca să fim feriţi de păduchi.
2) Maiorul mă roagă să nu fa c nimic în tren fără permisiunea lui, mai ales să nu merg la bolnavii
contagioşi, căci sunt de mai mare folos decât să mă expun la vreo boală, totodată îmi spune că mă
preţuieşte tot mai mult petnru je rtfa de-aţi părăsi casa şi familia ca să ajuţi soldaţilor şi bolnavilor!
3) La 1 M a rtie imediat d u pă dezinfectarea trenului, prind un păduche pe mine, singurul şi primul !
În glumă, în serios, îi spun maiorului că ac esta e sigur exantematic!
La 6 Martie se îmbolnăveşte, cu febră Miţi Oncioiu, cu 37-38; din simpatie n u mă las nici eu, d a r
numai cu 3 7 cu 6 . Zace şi d omnul Leon librarul, care era în trenul nostru, iar maiorul zace pe picioare de
vreo 2 săptămâni cu febră ma re. Maiorul crede că avem recurent şi ne fa ce injecţii cu arsenic.
Arde la Mărăşeşti, aflăm de revoluţia rusească şi detronarea Ţa rului. Auzim că I-ar fi împuşcat şi
pe Kaizerul, să fie într-un ceas bun!
În 9 martie am 40 d e g rade; primim 25 g sare amară şi iau o pa rte din ea. Mi se întunecă înaintea
ochilor, cred că mor! Am leşinat de câteva ori. Sarea are un efect îngrozitor.
În 10 martie vine ordin să ne lase pe mine şi pe M.O. la infirmeria din Mărăşeşti. Pe mulţi am
găzduit la Braşov şi aceasta e mulţumită, scriu în carnetul meu. Nu am voit să rămânem şi l-am rugat pe
maior să intervină la marele Cartier general. În 11 martie tot peste 40 grade, iau bismut mereu! Vine
răspunsul că vom fi debarcate la Bacău, maiorul ne roagă să schimbăm vagonul in care suntem, ceea ce
ne indignează, căci celelalte doamne sănătoase puteau mai uşor schimba vagonul dacă le era frică să stea
cu noi încă o noa pte.
V. Exantematicul
Cum am ajuns la Bacău şi ce-a mai fost d upă aceea mi-aduc aminte ca-n vis, de multe ori am aflat
numai in convalescenţă, de la cei din jurul nostru. Am fost oprimite cu mult alai, căci se telegrafiase de la
Marele Cartier General că vin protejatele .. Reginei". Ne-a îngrijit cu adevărată d ragoste de frate colonelul
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doctor lacobovici, comandantul Spitalului 7 evacuare, u n d e a ajuns ş i doctorul T . Vasiliu, care n e face
zilnic injecţii cu 20 g oleo camforat.
În 20 martie a inceput criza, temepratura a scăzut si din ziua aceea am fost scăpate. Avea m pe
corp un exantem foarte frumos, un caz clasic, cum spuneu d octorii, dar nu-mi dau seama de aceasta. În
timpul bolii eram de o apatie ing rozitoare, deliram şi vorbeam mereu de Braşov şi de familia mea, aşa încât
după boală d r. Vasiliu c unoaştea intraga familie şi Braşovul, c a şi cum ar fi fost a colo; desigur, spune,
Braşovul acela trebuie să fie o gură de Rai!
În timpul bolii ne-a cercetat M.S. Regele, c u generalul Averescu şi o suită întreagă, ne-a a grăit şi
ne-a mulţumit şi ne-a spus că ne-a decorat cu .. Ordinul Crucea Regina Maria" pentru munca şi suferinţa
noastră", noi i-am mulţumit aşa cum am putut in febră. Decoraţia însă nu au dat-o, căci încă nu era gata,
fiind atunci creiată şi noi eram a 2-a şi a 3-a persoană decorată, fiind inaintea noastră o doamnă fran ceză,
care a şi murit in exantematic. Mai târziu când am primit-o am fost foarte mângâiată şi mândră de această
distincţie a M.S. Regele.
În ziua de Florii ni s-a dat voie să ieşim c u targa in parcul spitalului. Dar când să ne încălţăm, am
simţit dureri ingrozitoare şi n u putam face paşi, eram disperată. Dar am făcut băi şi masaj şi după 3 zile am
putut sta in picoare şi a m putut umbla, ca un copil mic, impingând scaunul inaintea mea. M-am întremat
însă repede, aşa că de ziua de Paşti am putut lua parte la masa comună a ofiţerilor in curtea spitalului. A
fost o surpriză foarte plăcută această masă, pregătită de colonelul lacobovici, care .. era aur pentru acest
spital şi pentru noi". Corul de studenţi semina rişti, care făceau servicii de seminarişti la spital - dintre ei
erau şi câţiva ardeleni refugiaţi - a cintat Christos a Înviat! şi am fost c u toţii foarte impresionaţi! Am ciocnit
ouă orşii şi am mâncat miel cu ceapă verde. Aveam o poftă de mâncare, d u pă boală, fenomenală, eu
incepeam cea dintâi mânca rea şi isprăveam cea din urmă; aşa am mâncat şi ceapa vecinilor mei. Au urmat
toasturi petnru Rege, pentru colonel, . pentru femeia română", pentru ardeleni şi pentru teritoriilre ocupate
care suferă şi sigur că nu pot serba Învierea ca noi. Corul cântă .. La noi", care m-a făcut să plâng. A sosit
a poi şi fratele meu Victor, care citind că am fost decorată credea că am murit, căci mai toţi decoraţii erau
morţi, inainte ori după decorare; dar se vede că noi i-am tras chiulul morţii ! .
Mi-a adus ştiri şi cadouri d e l a cunoscuţi. Am cercetat mai mulţi refugiaţi a rdeleni, între care
familia Ilie Oană de la Ţânţari, Moşoiu de la Bran, cu care am trăit frumoase momente. Pretutindeni se
vorbea de noi. Ne mersese vestea şi de foamea noastră. Un a rdelean, inginerul Comănescu ne·a trimis un
miel, 25 ouă şi o sticlă de vin din pivniţele Cantac uzino de la 1 886. Acest miel însă nu l-am mâncat noi, ci
1-a mâncat la popotă - ceea ce ne-a făcut bucurie, c ă am putut face o plăcere şi altora !
La 1 1 a prilie s-a anunţat vizita M.S. Reginei Maria; am aşteptat-o în cancelaria spitalului.
Colonelul ne-a prezentat, Regina ne-a dat mâna, când a auzit n umele noastre s-a mai uitat o dată la noi,
dar nu ne-a adresat nici un cuvânt. Lu cru care ne-a mirat foarte m ult, căci noi am crezut c ă interesul mare
ce ni s-a arătat la în ceput. a fost de la Măria sa!
La 1 3 aprilie ne vizitează spitalul Dr. Praf. Cantacuzino şi generalul d r. Vicol. Colonelul ne prezintă
cu desoebită satisfacţie: .. Domnişoarele Ardelence", şi ne salută parcă am fi nişte vechi c unsocute,
spunându-ne că s-a vorbit mult despre noi. Folosesc ocazia şi îi rog să ne lase la spitalul acesta, unde vom
îngriji exantematici, a poi vom trece la chirurgie. Răspunsul a fost că dorinţa noastră e împlinită ! Ne-am
simţit fericite de succes!
VI. Munca in spital
Astfel am fost repa rtizate de Marele Cartier General la Spitalul 7 din Bacău.
În 1 7 aprilie a u început lucrul la chirugie, la pavilionul dr. Vrânceanu unde aveam puţin d e lucru,
căci de pe front ne veneau mai ales otite, şi parotite supurate, urmarea exantematicului. În primele zile nu
ne-am prea rupt c u l ucrul, fă ceam vizite împreună cu doctorul; pansamentele le fă cea dimineaţa
personalul celălalt, aşa că nouă nu ne ră mânea decât doar controlul; doar la operaţiile rare ce erau una
instrumentam şi cealaltă na rcotizam.
La 25 aprilie pleacă dr. Vrânceanu spre front; atunci am ajuns noi să facem pansamentele. S-au
schimbat şi sanitarii, pe care apoi noi i-am introdus in muncă; aşa c ă am rămas noi dirijorii pavilionului,
dezvoltând o activitate febrilă ! Am introdus unele schimbări practice care a poi s-au copiat şi de celelalte
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pavilioane. Bolnavii se tot plângeau că mâncare a nu e bună şi se serveşte rece. Atunci ne-am coborât şi
la bucătărie şi am învăţat pe solda� să facă rântaşuri şi supravegheam impă�rea mâncărilor; şi aşa era
toată lumea mu�umită, afară de trei �gani, cărora nu le putea m face pe plac nicidecum.
Ne-a cercetat din nou prof. Cantacuzino. care ne-a cerut câte o fotografie şi căruia i-am dat şi un
album cu fotografiile făcute de dr. Vasiliu de care profesorul a avut mare bucurie. Împreună am făc ut şi o
inspec�e cu automobilul intre laşi şi Bacău, fiind o adevărată plăcere să ascult pe dl. profesor.
Am inceput iarăşi lucrul, dar nu mai aveam a ceeaşi putere ca inainte; simţeam un fel de sleire,
de osteneală ce nu mi-o puteam explica. Îmi pierdeam şi răbdarea; şi războiul nu se mai ispărăvea. şi veşti
tot mai rele veneau! La spital nu mai aveam atâta de lucru. sau nu ni se da de lucru; asistam la impărtirea
mâncării; incolo dormeam şi coseam. În serviciu am voit să introduc unele schimbări. însă nu am reuŞit O
adâncă amără ciune mă stăpânea.
O întâmplare a umplut paharul. Se făcuse la spital o popotă, unora li s-a părut că noi femeile
suntem prea protejate; s-a raportat colonelului, iar colonelul a ordonat ca nouă să ni se trimită mânca rea
acasă. Această ruşine n-am mai putut-o suporta. Am scris dr. Cantacuzino să-mi facă rost de o odă�ă la
Mânăstirea Cetăţuia de la laşi. unde să stau singură, căci simţeam că dacă mai continua aşa, ajung la
Socola.
La 30 iunie imi iau curaj si-i spun dl. colonel lacobovici, că vreau să părăsesc serviciul şi să mă
retrag, căci văd că nu sunt de nici un folos. nedându-mi-se nici un lucru de incerdere. Colonelul foarte
gentil mă asigură că va aranja lucrul cum se poate mai bine şi mă roagă să-i ajut la o operaţie de hernie.
Am fost foarte fericită că mi se dă de lucru; şi emoţionată aşteptam după operaţie să-şi spuie colonelul
părerea asupra asistării mele. Dar colonelul ca de obciei n-a spus nici o vorbă, ci s-a mărginit să scrie in
registru că .. operaţia a fost făcută de colonel lcabovici şi de dr. BranisceM. Nu ştiam dacă este menţionat
ajutorul meu sau nu, eram in îndoială ce va urma. Întâmplarea face ca curierul cu epistola mea către
profesorul Cantacuzino să se întoarcă cu ea, negăsindu-!; am ţinut sfat cu dr. T. Vasiliu şi am hotărât să nu
mai trimit scrisoarea şi să aştept hotărârea colonelului.
În 3 iulie mă cheamă colonelul din nou să facem 3 hernii, care s-au vindecat in 8 zile. La
pansamente in să am aranjat cu dr. Topa, ca acelea să fie făcute numai de noi şi doctori, astfel m-am liniştit
şi am inceput lucrul cu noi puteri.
Am evacuat bolnavii ce-i aveam şi m-am pregătit de ofensiva ce avea să urmeze la Mărăşti. La
13 iulie ne-a şi sosit un transport de 1 20 răniţi pe care i-am de parazitat. imbăiat şi pansat in aceeaşi zi, fiind
gata seara la ora 1 0; eram foarte mulţum�i ştiind pe toţi răniţii bine îngrijiţi.
Un aeroplan duşman trece pe d easupra noastră; tunurile antiaeriene trag fără să-I nimerească;
4 pahare de şrapnele cad in curtea noastră; unul l-a nimerit pe un biet soldat, trecându-i prin şira spinării
si lăsându-1 mort.
in 14 iulie colonelul pleacă cu dr. Topa cu o echipă volantă la Căiuţ; noi lucram harnici. Suntem
ca nişte copii, ca şi când pleacă tata şi mama de a casă, caută să grijească bine de casă, să fie mu�umi�
când se vor intoarce.
După masă ni se anunţă că trenul sanitar nr.8 al nostru ne aduce răniţi; ne-am d us la gară să-i
primim şi ne-am bucurat cu toţii revăzându-ne sănătoşi. Acolo la Triaj era şi colonelul dr. Antoniu şi m-a
rugat să nu plecăm de la spital, că suntem mai de folos ca la tren. Reintorcându-ne, aflăm in curtea
spitalului concertând muzica militară. În sfârşit o zi bună de dimineaţă până seara. În zilele următoare
lucram iarăşi, dar isprăvim bine; sosind colonelul a găsit totul in buna ordine, ceea ce m-a bucurat mult.
in 1 8 iulie ne soseşte şef infirmierea Doms. dr. Stamati, de care am prins o mare simaptie.
in 19 iulie ne sosesc 2 ardeleni voluntari, studen� in medicină E. Ţeposu şi Popoviciu, care lucrau
la Triaj şi care la rugarea colonelului a u venit să ne ajute şi nouă. Povestim de acasă şi constatăm că
războiul m-a imbătrânit foarte mult! Ei ne povestesc de cunoştinţe, de intâmplările minunate ale
voluntarilor la Oarn�a şi de primirea frumoasă de la laşi; prindem şi noi nou curaj. Am văzut azi pentru
prima oară .. Gazeta BucureştilorM, un prim articol iscălit de Slavici, mizerabilul; celelalte iscălituri erau
toate evreieşti!
De pe front ştiri bune la noi, tot mai rele de la Huşi, ruşii au pierdut din nou Cernăuţii. E vorba sau
să capitulăm sau să trecem in Rusia; ni s-au d us toate speranţele să mă văd iarăşi acasă ! Auzim
·
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bombardamentul tot mai furios spre Oituz."Colonelul imi spune că trebuie să merg cu ei in Rusia in caz de
evacuare; Basarabia ar fi cedată românilor de unde regele Ferdinand va conduce ţara, iar lupta va incepe
in .triunghiul nostru·. l-am declarat că nu plec mai departe, să mai cunosc şi pe ruşi, la ceea ce colonelul
mi-a răspuns: .O Branisce trebuie să plece!·.
Pe front luptele se inteţesc, incep luptele de la Mărăşeşti. Se zvoneşte că nemţii au adus 10 divizii
noi, dar şi ai noştri, deşi puţini, nu se lasă. Ne sosesc transporturi după transporturi de răniţi, din care unii
aşa de gravi că vor muri la noi la spital.
Ne vizitează artistul Glucovici, slab după boala ce a avut-o. Venind la noi la spital aviatorul Peneş
nu m-a mai recunoscut aşa m-am schimbat de când nu m-a mai văzut de la Braşov. Mi-a răspuns că la
Bucureşti unde s-a nenorocit Vlaicu, era să cadă şi el, dar a scăpat şi a fost cel dintâi care a trecut
Carpaţii!
la 13 august s-a anunţat vizita M.S. Reginei; a sosit frumoasă şi bună, a vorbit cu mine şi m-a
intrebat d acă sunt pe deplin sănătoasă. A trecut pe la fiecare bolnav, a împărţit cruciul�e şi şi-a lăsat mâna
sărutată de fiecare soldat. Un prizonier român din Bistr�a a plâns când a văzut-o pe Regină; dar ea 1-a
mângâiat să nu plângă, că .de a cum sunteţi toţi Români ai noştri•!
15 august Un an de la momentele fericite ale declarării de război. Prin câte am trecut şi prin câte
o să mai trecem încă. Ieri am făcut a doua injecţie cu ser mixt antitific - antiholeric; am 40 grade şi 130 puls
şi o durere de cap ingrozitoare. Dar azi totuşi m-am sculat că era mult de lucru. lucram in tăcere cu dr.
Topa, fiecare olog de braţul cu injecţie. Vine în inspecţie gen. A., ne zice bonjour şi constată că miroase a
puroiae. Noi am îngh�it şi am tăcut. cu toate că trebuia să spunem, că noi le mirosim 6-8 ore pe zi. Sunt
grozavi domnii aceştia mari, care se plimbă cu automobilul, călare ori cu trăsura, ca să fie decoraţi; iar cei
care tac şi muncesc, cum este colonelul lacubovici, nu au nici cel puţin o decoraţie cu toate că el a lucrat
aici în toate 3 spitalele cu exantematici primăvara întreagă şi apoi după aceea a lucrat din greu la
chirurgie, având cel mai bine organizat spital. Ca o culme este numit şef peste toate spitale dr. Urdăreanu!
in 2 septmbrie am avut fericirea să ne viziteze M.S. Regele, căruia de abia a cum am putut să-i
mulţumesc pentru decoraţie. Soldaţii au fost foarte fericiţi că au putut vorbi cu regele.
13 septembrie. Azi a fost doctorul Costinescu aici; am vorbit cu el despre multe, amintindu-ne că
azi e anul de când a început dezastrul în Ardeal şi de când au început să sosească răniţii cei mulţi la
spitalul din Braşov - a fost şi profesor Cantacuzino în studierea icterului. Şi o misiune americană, cu 3
doctori care împărţeau ajutoare; a rămas încântată de Spital, de cuptorul de deparazitare de olărire, de
lingurărie, şi împletirea coşurilor, toate lucruri utile şi practice, opera colonelului lacubovici.
la 30 septembrie am avut o mare bucurie. A sosit un transport nou de voluntari ardeleni, în frunte
cu Deleu, cu care am povestit multe, multe de acasă şi despre cunoscuţi; am fost tare fericită în societatea
lor. Am aflat că fratele meu Victor este în Siberia, cu o comisie pentru adunarea voluntarilor ardeleni în
Ţară. l-am scris la întâmplare.
in 6 octombrie a dat George Enescu un concert de binefacere, după ce a cântat lucrări clasice,
a fluerat, acompaniindu-se singur la pian, un potpuriu românesc, compoziţie proprie.
De câteva zile se dă soldaţilor covrigi, ouă, ţuică, vin şi sunt toţi tare fericiţi de binele ce i-a ajuns.
Generalul Averescu a dat ordin să se facă distracţii soldaţilor din spitale. Ne pregătim şi noi de o
serbare. Corul voluntarilor ardeleni a cântat .Deşteaptă-te române", s-a declamat. s-a râs şi s-a încheiat
tot de voluntari cu .Pe-al nostru steag e scris unire·.
Toţi eram mişcaţi până la lacrimi. Una mulţumită colonelului şi ofiţerului; colonelul a mu�umit
voluntarilor, iar dintre aceştia unul şi-a exprimat bucuria, că pot şi ei contribui cu ceva la alinarea
suferinţelor celor ce au ţinut pipet la Mărăşeşti şi Oituz pentru liberarea lor.
in 15 octombrie am asistat. eu singura femeie, cu permisia specială a colonelului Ressel, la
jurământul voluntarilor, am fost foarte impresioată auzind odată un jurământ adevărat din suflet. că prea
auzisem multe jurăminte false, mai înainte! Frumoasă a fost defilarea şi discursurile, ca şi jocurile şi
corurile. După jurământ .băieţii" au trecut la noi, unde le-am servit ceai şi am mai petrecut cu cântece
câteva ore.
18 octombrie. Ne-am luat speranţa să putem isprăvi războiului în iarna asta. Ne pregătim de iarnă;
mi-am făcut un palton de ţundră rusească; o să fiu ca un rus! Am început lectura franceză cu dr. Vasiliu.
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Fac IJ excursie la Piatra Neamţ, invitată de d na. Pipoş, pe care o găsesc în fruntea unui orfelinat şi am văzut
copii cura� şi bine îmbrăcaţi şi bine nutriţi. De pe Cozi a am admirat oraşul şi munţii, defileul mun�lor, visând
că mă aflu dincolo, acasă!
la Rozr; Jv am întâlnit trenul nostru sanitar şi am avut bilet de încetare de plăţi de la dr. Puţureanu
şi aşa am ridicat a poi alocaţia de hrană. lată-mă bogată a cum, cu aprope 800 lei, o avere.
la 14 noiembrie plecăm cu automobilul spre laşi, cu dr. Vasiliu am admirat şoseaua frumoasă, am
văzut-o chiar măturându-se; şi cu mai multe halte plăcute, am ajuns cu bine. Am făcut o vizită doameni
Baiulescu, bucurându-ne de revedere şi povestind de acasă. Aflu că de la Odesa domnul l. Me�anu s-a
interesat de adresa mea, având ştiri de la ai mei, prin Stockholm; Doamne, ce ocol mare, când noi eram la
200 km, de casă !
Am fost la Centrul Voluntarilor, unde m-am întâlnit cu dom. col. Olteanu, comandantul legiunei,
căruia i-am spus că voiesc să merg cu voluntarii pe front! Şi el a avut o mare bucurie de ştirea asta. Aici
am întâlnit pe Mihai Popovici, Chioiu Deleu, Osvada şi alţii şi am fost tare fericită în mijlocul lor.
Întoarsă acasă, am aflat spitalul iarăşi în agitaţie, cu ordin să fie gata de plecare. Situaţia în Rusia
era tot mai încurcată ! Începe să ningă, e urât şi e frig.
in 22 noiembrie aflăm că s-a declarat armistiţiu, lucru pe care nu-l puteam înţelege; este lume
care se bucură şi alta care cu durere se gândeşte la o pace în felul acesta. Oricum ar fi, e greu şi pentru
cei de aici, dar şi mai greu pentru transilvăneni, care vor lua cu suflet încleştat la cunoştinţă ştirea
dureroasă.
Acum în spital avem puţin de lucru; facem politică şi vizite la Piatra, şi prin oraş mergem la
cinematograf şi teatru, să ne treacă vremea. Facem planuri cu prietenii Dumitru Toader, locotenentul
nostru de administraţie, care mult bine ne-a făcut în tot timpul, şi voluntarii, Topa, dr. T. Vasiliu, Oană etc.
Auzim că delegaţii noşţri la Focşani au fost bine primiţi de gen. V. Morgan (?) în schimb pe .. tovarăşi" i-a
pus la altă masă.
Ofiţerii Mareului Cartier şi cei de la Comandamente s-au dus pe front să vadă cum arată frontul,
ca să poată spune că au fost şi ei în tranşee ... acum când nu mai e pericol !
in 9 decembrie au plecat voluntarii la Hârlău, unde vor forma regimente seprate, ne-am luat
rămas bun de la ei şi de la dn. Moşoiu unde am petrecut în poveşti până târziu.
in 10 decembrie se contramandează plecarea voluntarilor; ne-am strâns cu toţii la noi, împreună
cu alţi prieteni din oraş şi cu cântece şi vin încălzit am pus ţara la cale. Seara am cinat din porcul nostru,
crescut la laborator, şi pe care l-am tăiat sub inspecţia lui T. Vasiliu.
in 14 decembrie Prinţul Carol a inspectat trupele ardelene care au defilat înaintea lui.
in 18 decembrie în sfârşit au plecat 2 batalioane de ardeleni la Hârlău, la gară au jucat hora şi
ardeleana. Băieţii s-au prezentat bine, şi au plecat cu însufleţire. le-am promis că voi merge şi eu oriunde
vor merge ei. Se vorbeşte că ne vom retrage înspre laşi unde vom rezista din nou. Voluntarii au decis să
nu dezarmeze şi să plece pe alte fronturi. Se tratează pacea la Brest litovsk şi ne-a apucat Crăciunul tot
ne hotă râţi.
Sărbătorile le petrecem - haz de necaz - bine, cu mese, poveşti şi chiar oarecare belşug; cu
toasturi şi obişnuitele obiceiuri populare locale. M-am întâlnit şi cu confraţii refugiaţi ardeleni, în casa
acestora ne-am simţit deosebit de bine.
l-am scris domnului Nistor şi lui Mihai Popovici ca să ştie să conteze pe mine dacă va fi să trecem
în Basarabia ori în triunghiul morţii. Ne-au răspuns, ne-au scris şi băieţii ..voluntarii de la Hârlău". Aceste
scrisori mi-au schimbat mult dispoziţia înspre bine căci mă cheamă la Corpul Voluntarilor!
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Virgilia Branişte - symbol unseres Volkes
Zusammenfassung
Wahrend der .Grossen Vereinigung" war die Anzahl der Kronstadter beeindruckend. Das
bedeutet aber nicht dass nur Manner beteiligt waren. Die Frauen waren auch fOr die Erfiillung des ldeals
des rumănischen Volkes eingestellt. In den meisten Făllen waren auch sie tatige Teilnehmer im Kampf fiir
die naţionale Freiheit. lnmitten dieser Frauen war auch Virgilia Branişte. Schwester der zwei
bemerkenswerter siebenbiirgischen Kămpfer fOr Vereinigung: Valeriu Branişte und Victor Branişte. Sie
bildet ein Beispiel des Anhanges an die nationalen lnteressen wăhrend des ersten Weltkrieges durch
bewunderswerte Tătigkeit im Rahmen der Unterstiitzung der rumiinischen Armee. Die hier
herausgegebenen Erinnerungen Virgilia's Branişte, bezogen auf die Zeitspanne 1914-1918 erwăhnen
Personen, Orte unde Geschehnisse einer historischen Zeitspanne,
voll
'
von dramatischen aber erhebenden Ereignissen.
Explicaţia figurilor:
Fig. 1 . Virgilia Branişte, soră de caritate la Spitalul
Militar din Braşov, 1914-1915.
Fig. 2. Virgilia Branişte în mijlocul unui grup de
răniţi, Spitalul Militar Braşov, 1 91 5
Fig. 3 . Pagină din manuscrisul .. Memorii din
timpul primului război mondial", semnat de Virgilia
Branişte
Fig. 4. Surori de caritate de la Spitalul Militar
Brasov, 1 91 5.
Fig. 5. În curtea Spitalului Militar Braşov, 1914
Fig. 6, 7. Surori de caritate alături de un grup
de răniţi, Braşov, 191 5.
Fig. 8. Corpul medical al Spitalului Militar,
Braşov, 1914-1915.
Fig. 9. Bucătăria Spitalului Militar Braşov, 19141915.
·
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Fig. 8.

Fig. 9.
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1 9 1 8 în câteva documente braşovene
de Elisabeta Marin
Direcţia Judeţeană Braşov a Arhivelor Naţionale este una dintre cele mai bogate arhive din ţară,
care prin documentele pe .c are le deţine acoperă toate perioadele şi evenimentele istorice mai importante.
Ideea de unitate naţională se reflectă în multe dintre documentele aflate în fondurile noastre. Am
dori să amintim că în urmă cu doi ani, la aniversarea a 520 de ani de la prima menţiune a arhivei braşovene,
motto-ul expoziţiei era un citat dintr-un document emis de Vlad Ţepeş la 1476, prin care se adresa
braşovenilor astfel: .. . . . veniţi cu pâine şi cu marfă, să vă hrăniţi, căci a făcut Dumnezeu să fim acum o
singură ţară", . . . şi acest vis de veacuri al românilor s-a împlinit la 1 Decembrie 1918. Despre aceasta s-a
scris mult, dar acum nu mă voi referi la derularea evenimentelor, ci doar la câteva din documentele din
fondurile personale şi familiale, îndeosebi la cele care fac obiectul expunerii, care pană în prezent nu au
fost mediatizate, decât în parte.
Cronologic, ne vom referi la categoria documentelor tip apel sau chemare. Astfel Pompiliu Nistor1,
autorul Manifestului din 11 aprilie 1917 şi al .. Proclama�ei de la Darniţa" din 26 aprilie 1917, care exprima
hotărârea voluntarilor de a participa la lupta pentru .. a uni tot poporul, tot teritoriul românesc din monarhia
austro-ungară în una nedespărţită Românie liberă şi independentă" (doc. nr. 13/9957, 11 aprilie 1 917,
Darniţa/Rusia) iar în apelul către Corpul voluntarilor ardeleni de a acţiona în vederea alipirii teritoriilor româneşti
din fosta monarhie Austro-Ungară, la România se exprimă astfel: .. Fraţilor! . . . România a eşit din neutralitate,
mânată de un singur scop sublim; de-a uni sub un regim toate părţile constitutive ale neamului românesc, ceea
ce e in concordanţă cu cele mai elementare cerinţe ale oricărei democraţii, fie cât de înaintate. in această
găsire a avut consimţământul şi garanţia statelor celor mai democratice ale Europei ...
Din documentul emis la 13/26 aprilie 1 91 7 (doc. nr. 1 1/9955, 1 2/9956) .. Adresa către Ministerul
provizorie al Rusiei, Sfatul deputaţilor, muncitorilor şi soldaţilor din Petrograd, tuturor statelor aliate şi
neutrale prin reprezentanţii lor", document semnat de 500 de ofiţeri, subofiţeri şi soldaţi ca delegaţi ai
Corpului voluntarilor ardeleni din fosta monarhie a Austro-Ungariei spicuim următoarele .
.. . . . Noi cari cu jertfa vieţii noastre suntem gata să intrăm în lupta pentru îndeplinirea idealului
nostru: de a uni tot poporul, tot teritoriul românesc din monarhia austro-ungară în una şi nedespărţită
Românie liberă şi independentă . . . noi . . . mai avem o însuşire la care ţinem din tot sufletul: nu ne lepădăm
de naţiunea noastră ori ce s-ar întâmpla, preferând mai bine moartea ca individ şi ca neam, decât să ne
renegăm, decât să servim de gunoi pentru înflorirea altui neam. Astăzi, când noi românii . . . ne-am convins
definitiv şi pentru totdeauna, că nouă ca români nu ne mai e posibilă existenţa în cadrele statului Austro
Ungare, noi cari în limba, în cultura, în structura socială şi în întreaga fiinţă noastră etnică şi politică
formăm un trup, unic şi nedespărţit cu toate celelalte părţi constituente ale naţiunii Române - cerem cu
voinţa nestrămuntată încorporarea noastră la România liberă, pentru a forma împreună cu ea un singur
stat naţional românesc, pe care îl vom zidi pe bazele celei mai înaintate democraţii.
Pentru acest ideal ne punem în cumpene tot ce avem, viaţa şi averea noastră, femeile şi copiii
noştri, viaţa şi fericirea şi a urmaşilor noştri. Şi nu ne vom opri până ce nu vom învinge ori perim".
Conceptul manifestului şi motivare a a fost făcută de Dr. Pompiliu Nistor. A fost publicat în ziarul
..România " din laşi (concept şi dactilo lb. Română, tipărit în lb. rusă).
in vederea pregătirii evenimentului de la 1 Decembrie 1 9 1 8 s-au emis adeziuni tip formulare, care
urmau să fie completate de delegaţii comunelor din Transilvania, în vederea unirii cu Regatul României.
Cităm: ..Voim să fim alăturaţi, împreună cu teritoriile româneşti din Ardeal, Bănat, Ungaria şi Maramurăş,
la Regatul României, sub stăpânirea Majestăţii Sale, Regelui Ferdinand 1.
Aşa să ne ajute Dumnezeu!"
Manifestul Comitetului Naţional al Românilor din Sibiu, din 1 noiembrie 1918, se adresa populaţiei
"

•
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astfel:

Elisabeta Marin
•.

. . Cetăţeni! Fra� Români! Plini de puternica incredere in viitorul românesc, să mulţumim lui

Dumnezeu, că ne-a invrednicit să vedem răsărind şi pentru noi soarele libertă�i·.
Comitetul Na�onal Român din Sibiu emite, la 9 noiembrie 1 9 1 8, un apel prin care solicită
organizarea românilor in sfaturi şi gărzi na�onale, .aleşi din oamenii cei mai cinstiţi şi mai cumpăniţi·.
Tot din colecţia de documente a bibliotecii .Astra· Braşov, D onaţia .C. Muşlea·. avem date
despre un raport săptămânal al secţiei cercuale Satul ung, Garda Naţională Română Satul ung, in care este
cuprins tot efectivul din localită�le 1 1 Satulung; 21 Cematu; 31 Turcheş; 41 Tărlungeni; 51 Purcăreni; 61 Zizin.
Din text mai reiese componenţa gărzilor amintite: un comandant membri, dota� cu puşti. cartuşe, baionete.
Un alt document se refră la raportul preotului din Zagon, (ss. lndescifrabill preşedintele
Consiliului Naţional Român din Zagon - (.C. Muşlea· nr. 59{7 dec. 1 91 81 către comanda supremă a gărzilor
naţionale române din Braşov privind Constituirea Consiliului Na�onal Român şi a Gărzii Na�onale Române
in comuna Zagon, GOmitatul Treiscaune in decembrie 1918

.

• . . .

din 7.000 locuitori abia 1 .000 sunt români.

iar ceilalţi toţi unguri (săcuil. În ziua de 2 Decembrie s-a făcut sfinţirea steagului (drapeluluil gardei
naţionale, cu mare pompă asistând intrega comună cu mic şi mare ( . . . 1 Pănă in prezent nu s-a observat la
ei [unguri] vreun semn de mişcare sau agita re. atâta numai că răspăndesc fel de fel de ştiri fantastice: că
lucrurile nu vor rămâne aşa, că tot ei o să fie stăpâni etc . . ..

•

Aş dori să inchei expunerea cu un document - Apel - nedatat (probabil 1 9391 privind chemarea
adresată tuturor românilor. de către societăţile naţionale, culturale şi profesionale româneşti din Cluj, prin
care .invită toată suflarea românească la MĂREAŢA ADUNARE ce va avea loc in Cluj, ora 10 a.m. in Piaţa
Unirii. Noi românii avem o misiune istorică de civilizaţie in bazinul Dunării de Jos şi această misiune se va
implini printr-o muncă de ordine şi pace.
Turburătorii păcii oricine ar fi ei trebuie să ştie că punând in discuţie gran�ele actuale ale
României şi încercând să-şi înfăptuiască planul, vor deslănţui războiul şi in consecinţă iau asupra lor cea
mai groaznică răspundere pe care o va cunoaşte istoria.
Vom mărturisi la 1 Decembrie, in ziua Unirii pe veci a tuturor românilor, vom mărturisi in faţa lumii
intregi că patrimoniul neamului românesc in hotarele de astăzi este sfânt şi inviolabil şi că oricine va ridica
sabia impotriva lui, de sabie va pieri·. (Doc. nedatat. P. Nistor 1 61
Note:
1 . Nistor, Pompiliu ( 1 883- 1 96 1 1. medic şi luptător politic. in august 1914 a fost mobilizat ca
medic-militar in a rmata austro-ungară şi trimis pe frontul rusesc unde, in primăvara anului următor. este
luat prizonier. Activitatea politica-socială de militant pentru cauza naţională a lui N. P. se defineşte in
primăvara anului 1917, când foştii prizonieri români din Transilvania şi Bucovina aflaţi in Rusia, având ca
centru orăşelul Darn�a din apropierea Kievului, au pornit la organizarea unui corp de voluntari menit să
lupte pentru eliberarea ţării şi pentru înfăptuirea unităţii naţionale.

Die Ereignisse des Jahres 1 9 1 8 in einigen
Kronstădter Dokumenten
(Zusammenfassung)
Oie Verfasserin stellt einige Dokumente aus personlichen und Familienbestănden vor, die sich im
Kronstădter Nationalarchiv befinden. Oarunter befinden sich Aufrufe, Manifeste, Appelle und Proklamationen.
In der chronologischen Reihenfolge werden die Proklamation von Darnitza, Zustimmungsformulare
und das Manifest des Nationalkomitees des Rumănen aus Hermannstadt vorgestellt
Oie Verfasserein lăBt die Dokumente ihre eigene Sprache sprechen, ohne Auslegungen oder
Kommentare dazu zu liefem.
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Presa maghiară 'i germană din Bra,ov despre
Marea Unire
de Mihail Ciocoi
in studierea evenimentelor moderne şi contemporane, presa vremii poate constitui o sursă
valoroasă de informaţii. De aceea ne-am propus urmărirea ştirilor şi atitudinilor asupra evoluţiei
evenimentelor în legătură cu Unirea Transilvaniei cu România la 1 Dec.1918 în ziarele .Brass6i Lapok" şi
.Kronstădter Zeitung", care au a părut la Braşov.
Aşa cum arată şi titlul, nu ne-am proprus descrierea mai aprofundată a eveniemntelor propriu
zise, ci în primul rând prezentarea reflectării lor în ziarele .Brass6i Lapok" şi ..Kronstădter Zeitung", chiar
dacă acestea prezintă unele aspecte contradictorii. Dorim astfel să accentuăm caracterul documentar al
lucrării.
in anul 1918 se tipă rea la Braşov .. Brass6i Lapok" sub titulatura de ziar politic. Ziarul a apărut în
anul 1 8491• in anii 1918-1919 redactor-şef a fost dr. Szele Bela, iar redactor responsabil Gyori lmre.
Tot în 1918, .Kronstădter Zeitung" era veteranul presei în limba germană din Transilvania. Ziarul
a apărut mai întâi - începând din anul 1837 - sub titlul de .Siebenbiirger Wochenblatt" (Săptămânal pentru
Transilvania), iar de la 1 849 incoace sub numele de .. Kronstădter Zeitung"2.
in anii 1918-1919 .redactor conducător" al ziarului a fost dr. Arthur Polonyi, iar .. redactor
responsabil" Ludwig Fischer. Şirul ştirilor cu privire la tematica noastră începe cu un a rticol de fond:
.Schimbări şi evoluţii" al redactorului, în care se afirmă că .din marile zdruncinări ale războiului se va
naşte o epocă nouă", care va însemna probabil şi apusul ..politicii de până acum faţă de naţionalităţi" in
Ungaria, exprimând astfel dezaprobarea sa pentru aceasta3.
in numerele ziarului .Brass6i Lapok" din octombrie sunt inserate o serie de corespondenţe de la
Bucureşti sau laşi. Astfel, în numărul 234 din 1 2 octombrie 1918, corespondentul ziarului de la Bucureşti
prelua din ziarele ieşene ştirea referitoare la instaurarea păcii. În .. Gazeta poporulu( se întrezărea
.sosirea timpurilor bune şi pentru români", fără a se face precizări despre românii din teritoriile stăpânite
de Ungaria4•
În a celaşi ziar se relata despre eliberarea lui Valer Branişte, din închisoarea Szeged şi revenirea
sa la Lugoj, unde n-a preluat imediat conducerea ziarului .Drapelul", fiind bolnav de gripă. Odată cu el au
fost eliberaţi Raica Aurel, preot, şi Clopoţel Ion, profesor de religie5.
În numărul ziarului .. Brass6i Lapok" din 13 octombrie 1918, corespondentul de la Budapesta
relata despre intenţiile Comitetului Naţional Român din Budapesta de-a milita pentru constituirea statului
naţional unitar român. Fiind intervievat, Iuliu Maniu a vorbit în numele său personal despre năzuinţele
românilor din Transilvania de a cosntitui statul naţional unitar, in cadrul căruia urmau să fie respectate
toate drepturile şi libertăţile minorităţii maghiare6.
În ziarui .Kronstădter Zeitung", din 21 octombrie 1918 se relatează despre interesul României faţă
de situaţia românilor transilvăneni, după apariţia manifestului împăratului austriac şi al regelui maghiar
Carol din 16 octombrie 1 9W.
Acelaşi ziar, în numărul din 22 octombrie 1 91 8, acorda un spaţiu amplu dedicat .. Declaraţiei
românilor din Camera deputaţilor" din 17 octombrie 1918. Este tipărită in extenso cuvântarea în parlamentul
de la Budapesta a deputatului român Alexandru Vaida, care a vorbit despre şedinţa de la 12 octombrie din
Oradea a Comitetului executiv al Partidului Naţional Român şi a declarat că .. interesele românilor nu pot fi
reprezentate de parlamentul şi guvernul maghiar", iar .naţiunea română poate încredinţa apărarea
intereselor sale numai factorilor aleşi de propria ei adunare naţională." De asemenea, naţiunea română
.cere aplicarea drepturilor ei inalienabile pentru o viaţă naţională completă"8•
Corespondentul ziarului .Brass6i Lapok" de la Budapesta relatează pe scurt despre declaraţia lui
Alexandru Vaida, in parlamentul maghiar, prin care renunţa la apartenenţa faţă de statul maghiar9•
N umărul ziarului .Brass6i Lapok", din 22 octombrie 1918, publică declaraţia delegatului
american. Wopieka, referitoare la îndeplinirea năzuinţelor românilor de realizare a statului naţional unitar.
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Se pune in discuţie şi problema dobrogeană prin care Bulgaria nu poate emite nici o pretenţie10.
Paginile ziarului .. Kronstiidter ZeitungM, din 24 octombrie 1 9 1 8, inserează ştirea privind
constituirea .. Consiliului Naţional al unităţii româneM de la Paris11•
Sub titlul .. Ce i-a spus Clemenceau lui Take lonescuM ziarul .. Brass6i Lapok" din 2 5 octombrie
1918 relata despre intâlnirea dintre Take Ionescu şi Clemenceau. Liderul român i-a amintit despre
contribuţia imensă a României in război, accentuând despre pierderile umane evaluate la 800.000 de
oameni, din care 300.000 de oameni din cauza tifosului şi a altor epidemii. in răspunsul său, Clemenceau a
promis că puterile Antantei recunosc această contribuţie şi vor sprijini România12.
Pentru a contra balansa elanul românilor in realizarea statului naţional unitar, ziarul .. Brass6i
Lapok" publică portretele unor fruntaşi români, care s-au ..realizat in regatul maghiarM. Astfel, numărul din
26 octombrie 1918 prezintă portretele lui: Mihai Teodor, deputat, avocat din Dej, .. luptător pentru cauza
româneascăM şi proprietar funciar; Vaida Alexandru, erudit. medic şi proprietar funciarin comitatul Solnoc
Dobâca; Pop C. Ştefan, avocat din Arad, agresiv, cu debit verbal deosebit şi om de afaceri in Arad; Vlad
Aurel, avocat in Orăştie; I uliu Maniu, preşedintele Comitetului Naţional Român, foarte cult şi cu o pregătire
profesională deosebită. Mai sunt amintiţi Demian Ion, Cristea Miron şi lvan Nicolae13.
G uvernul maghiar era ingrijorat de apariţia unor hărţi in România care trasau noua frontieră a
statului unitar român. Astfel, sub titlul .. Cum se interpretează hotarele de către istoricii români", apărut in
ziarul .. Brass6i Lapok", din 29 octombrie 1918, se relata despre hărţile care circulă in România14.
Tot in acelaşi număr al ziarului .. Brass6i Lapok" sunt consemnate interviurile luate lui Vasile
Goldiş şi Alexandru Vaida. Vasile Goldiş a fost întrebat de ce românii nu au fost amintiţi în răspunsurile
preşedintelui american Wilson. Vasile Goldiş declara că preşedintele american a pus problema la modul
general, punctând că cele trei milioane de români din Transilvania îşi vor hotărâ singuri soarta. Alexandru
Vaida, in răspunsurile sale, a declarat că românii se vor întruni cât de curând intr-un Congres, unde se va
decide soarta lor, neacceptând negocierile cu Ungaria atâta timp cât cinci mii de români zac prin
închisorile maghiare, şapte sute dintre ei fiind deţinuţi în Cluj15•
in numărul din 30 octombire 1918, corespondentul ziarului .. Brass6i Lapok" de la Bucureşti relata
despre ştirile apărute în ziarui .. Epoca " referitoare la concentrări de noi contingente in România şi întărirea
fortificaţiilor de la linia de graniţă cu Ungaria 1 6.
Ziarul .. Kronstădter Zeitung", din 30 octombrie 1 918, publica o ştire amplă sub titlul ..Atitudinea
Partidului Naţional Român", în care se scria despre convocarea conducătorilor românilor la Budapesta in
legătură cu criza de guvern. Conducătorii români au declarat că sprijină numai un guvern cu un program
care corespunde principiilor lor şi consideră problema naţionalităţilor din Ungaria o chestiune
internaţională17.
Acelaşi ziar publică, în 3 1 octombrie 1 91 8, ştirea despre adunarea reprezentanţei orăşeneşti a
Braşovului din 30 octombrie, la care s-a anunţat cererea lui Arsenie Vlaicu, directorul şcolii comerciale
ror:nâneşti din Braşov, pentru reintroducerea limbii române ca limbă oficială pentru procesele verbale ale
reprezentanţei orăşeneşti18.
La 1 noiembrie 1 9 1 8 s-a constituit la Braşov Consiliul Naţional al comitatului Braşov, sub
preşedinţia subprefectului Ludwig Servatius. Din acest organism făceau parte reprezentanţii tuturor
naţionalităţilor din Braşov. Rreprezentantul românilor a declarat că toţi românii sunt membri ai Partidului
Naţional Român şi că recunosc numai hotărârile Comitetului executiv al Partidului Naţional Român şi ale
adunării nationale
române19.
.
Tratativele dintre Jâszi Oszkâr, ministru fără portofoliu in guvernul maghiar şi reprezentanţii
Consiliului Naţional Român au fost prezentate de ziarul .. Brass6i LapokM din 30 noiembrie 1 91 8. Fruntaşul
român Ştefan Cicio Pop a fost intervievat despre conţinutul tratativelor, la care a răspuns că problemele
naţionale au fost prioritare20.
in acelaşi ziar se relatează despre activitatea gărzilor naţionale române, conduse de ofiţeri
români21.
Ziarul .. Brass6i Lapok" din 5 noiembrie 1 91 8 relatează despre adunarea Statului Naţional din
Braşov. Episcopul doctor Saftu Vasile deschide adunarea şi declară că este mândru să se adreseze în
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numele poporului român. Adunarea a emis o serie de hotărâri in probleme economice de interes local, in
rest aşteptându-se hotărârea Consiliului Central Român. S-a organizat garda naţională română din
comitatul Braşov, la conducerea căreia au fost desemnaţi: Voina Bujor, Duşu Andrei, Petric Petru, Buboiu
Ion si Rusu Cosntantin22.
În acelaţi număr d e ziar se relatează despre adunarea saşilor, care şi-au ales reprezentanţii in
Sfatul Naţional al comitatului Braşov. Printre cei aleşi se aflau: doctor Flechtenmacher Carol, doctor
Schnell Carol, doctor Theil Wilmos, Bomches Gustav, Eder Johann, doctor Herfurth Francisc şi alţii23.
Ziarul .Kronstădter Zeitung" din 8 noiembrie 1918 publică declaraţia preşedintelui Statelor Unite
ale Americii, potrivit căreia guvernul american a ţinut cont de doleanţele poporului român, atât in afara, cât
şi in cadrul regatului România. Simpatizând cu spiritul de unitate naţional al românilor din toate regiunile,
preşedintele Wilson a asigurat pe români că guvernul american va sprijini cauza românească24.
Ziarul .Brass6i Lapok" din 8 noiembrie 1918 publica ştirea referitoare la apariţia ziarului .. Glasul
Ardealului", foaia oficială a Statului Naţional Român din comitatul Braşov, al cărui prim număr va fi editat
in 9 noiembrie 1 91825.
În 1 0 noiembrie 1918, acelaşi ziar relata despre organziarea militară a românilor şi despre refuzul
celor 2000 de infanterişti secui, reintorşi acasă, să predea armamentul şi muniţia26. Jăszi Oszkăr, ministrul
fără portofoliu in guvernul maghiar, s-a deplasat la Arad pentru a purta tratative cu Consiliul naţional
Român, reprezentat de Vasile Goldiş, Ştefan Cicio Pop şi Crişan Ardeleanu. În cadrul discuţiilor purtate,
Vasile Goldiş a declarat că românii cer puterea in teritoriile locuite de ei, înainte de hotărârile Conferinţei
de Pace. În continuare a arătat că .. naţiunea română cere independenţă de stat totală". Ştefan Cicio Pop
a întărit cele spuse de Vasile Goldiş, menţionând că românii sunt decişi să preia puterea in sate deoarece
maghiarii s-au dedat la crime faţă de populaţia românească, amintind despre acţiunea lui Urmanczy
Năndor, în urma căreia au fost ucişi 90 de români. De asemenea, a declarat că românii vor să înfiinţeze la
Sibiu un comitet de inzestrare. Jăszi Oszkăr a precizat poziţia guvernului maghiar de păstrare a integrităţii
teritoriale, propunând modelul cantonal eleveţian. Reprezentanţii români au portestat, declarând că nu pot
accepta oferta guvernului maghiar27.
Consiliul Naţional Român din Arad a anunţat că românii din Transilvania doresc să trimită o
delegaţie la Conferinţa de pace. De asemenea, au declarat că doresc să se unească cu o Românie
democrată, ceea ce presupunea democratizarea viitorului stat unit28.
Guvernul maghiar, îngrijorat de evoluţia rapidă a evenimentelor care anunţau iminenta Unire, a
lansat un .Apel către români", prin care-i îndemna să păstreze situaţia de fapt din Ungaria şi să nu asculte
de îndemnurile fruntaşilor români. Pentru a întări puterea militară, guvernul maghiar a emis ordinul pentru
mobilizarea tinerilor născuţi in anii 1896-1900. Totodată, a ordonat întărirea punctelor de frontieră, la
graniţa cu România, prin sporirea efectivelor cu 50 de ofiţeri şi 2.500 de soldaţi29.
În cadrul fruntaşilor populaţiei săseşti au început să se manifeste sentiemnte de simpatie faţă de
năzuinţele românilor. Astfel, în ziarul .Kronstădter Zeitung", din 20 noiembrie 1918 se publică un articol
despre fruntaşul român doctor Amos Frâncu, scris de către H. Fabritius, fost pretor din Sighişoara. Cităm
din articol afirmaţiile că ..Astăzi, poporul frate român al nostru este în cea mai deplină libertate
democraticfă şi stăpân neîngrădit al destinului săi şi că vrea să trăiască in înţelegere frăţească cu saşii"JO.
Comitetul central săsesc a dat directive cu privire la organziarea gărzilor comunale, care în
principiu trebuiau să fie unice, fără a fi separate pe naţiuni - ca la oraşe - şi in cadrul lor să domnească o
înţelegere frăţească31.
Ştirile transmise de corespondentul ziarului .. Brass6i Lapok", de la Bucureşti, se referă în cea mai
mare parte la acţiunile guvernului român pentru sprijinirea populaţiei româneşti din Transilvania în
realizarea actului Unirii. Se fac referiri la concentrările de trupe româneşti la graniţia cu Ungaria şi la
..proclamaţia către români a regelui Ferdinand", în care se cerea eliberarea teritoriilor româneşti32.
În ziarul .. Brass6i Lapok" din 26 noiembrie 1918 cititorii sunt anunţaţi asupra proiectului
de
.
hotărâri ale Adunării Naţionale Române de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918, pe baza unor declaraţii ale
lui Vasile Goldiş. Ca prim punct este unirea cu România; apoi se enumeră principiile democratice ce vor
domni pe viitor: dreptul de vot universal, egal, secret, proporţional pentru ambele sexe, folosirea liberă a
·
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limbilor, reforma agrară şi libertatea cultelorJ:I.
in numărul din 28 noiembrie 1 9 1 8 al ziarului .. Brass6i Lapokw se publică o dare de seamă despre
şedinţa Statului oraşului Braşov din 27 noiembrie, unde s-a hotărât folosirea limbii române în redactarea
proceselor-verbale ale şedinţelor primărieă34.
Primele ştiri despre ..Constituanta română de la Alba Iulia" au apărut în ziarul w Brass6i lapokw
din 3 decembrie 1 91 8. Se relatează despre actul de la 1 Decembrie 1918 cu titlul �Naşterea imperiului
român". Precizăm că în paginile ziarului se va folosi frecvent termenul de imperiu, ca o formă de
neacceptare a hotărârii naţiunii române din Transilvania de a se uni cu patria mamă. Referitor la actul
Unirii, ziarul descrie desfăşurarea adunării. Adunarea a început cu slujbe la bisericile ortodoxe şi greco
catolică. Ştefan Cicio Pop a deschis Marea Adunare a românilor. Vasile Goldiş a prezentat proiectul
hotărârii cu privire la: unirea teritoriilor locuite de români cu România; garantarea drepturilor tuturor
naţionalităţilor, folosirea liberă a limbilor materne; democratizarea societăţii în toate domeniile; garantarea
dreptului la vot pentru toţi tinerii peste 24 de ani; reforma agrară radicală; acordarea de drepturi
muncitorilor, corespunzător cu cele ale muncitorilor din cele mai înaintate state ale Europei. Au fost aleşi
cei două sute cincizeci reprezentanţi, s-a hotărât ocuparea militară a celor douăzeci şi şase comitate
locuite de români, s-au numit primii miniştri (Ştefan Cicio Pop - ministru de interne, Iuliu Maniu - ministru
de externe şi de război şi Vasile Goldiş - ministrul culturii) şi s-a hotărât stabilirea guvernului la Sibiu35.
Ziarul .. Kronstadter Zeitung", din 9 decembrie 1918 publică articolul de fond .Ta bula rasa· in care
se spunea că "poporul nostru săsesc trebuie să înlăture temeinic vechile situaţii trebuie să facă tabula
rasa, dacă vrea să-şi asigure existenţa in viitor." Acelaşi număr al ziarului conţine o amplă relatare despre
intrarea trupelor române în Braşov la 7 decembrie 1918 şi primirea lor de către autorităţi. După amiază
trupele au defilat pe străzile: Fântânii (azi 1 5 Noiembrie). Rudolf (azi Eroilor). Vămii (azi Mureşenilor) şi Piaţa
Statului, unde au fost întâmpinaţi de primarul Cari Ernst Schnell cu pâine şi sare. Seara, la Liceul .Andrei
Şaguna", a avut loc o mare festivitate de salutare din partea populaţiei româneşti.
De asemenea, se relatează despre instituirea controlului Consiliului Naţional Român asupra
autorităţilor oraşului36.
Acelaşi ziar, în numărul din 13 decembrie 1918, relatează despre prima vizită la Braşov a
miniştrilor Consiliului Dirigent · Vasile G oldiş şi Vaida Alexadru Voevod - la 1 2 dcembrie, şi despre cuvintele
calde rostite la adresa saşilor de către Vasile Goldiş37• Ziarul .. Brass6i Lapok" din 12 decembrie 1918
publica, sub titlul .. Ce spun ordinele româneşti", un articol cu privire la ordinul semnat de colonelul Dobre,
comandantul trupelor româneşti din Braşov şi doctor Saftu Vasile, preşedintele Statului Naţional Braşov,
referitor la pedepsirea actelor de agresiune comise impotriva trupelor româneşti38.
Următorul număr al ziarului sus-citat publică ştirea despre Chemarea Statului Na�onal Român de
la Arad către locuitorii din Transilvania" pentru convieţuire a paşnică, lăsând la o parte toate prejudecăţile.
in acelaşi număr al ziarului se relatează despre deplasarea la Bucureşti a delegaţiei românilor
transilvăneni pentru a în mâna guvernului român hotărârea Adunării de la Alba-Iulia. Din delegaţie făceau
parte: Vasile Goldiş, Alexandru Vaida Voevod, Cristea Miron şi Vasile Hosu39.
in numărul din 1 6 decembrie 1918 al ziarului .. Kronstadter Zeitung" se publică o dare de seamă
amplă despre Adunarea populară a saşilor de la Sibiu (14-16 decembrie), la care Rudolf Brandsch a arătat
că Ungaria s-a prăbuşit şi convieţuire a saşilor in noul stat nu este potrivnică, aşa că nu este cazul ca ei să
plângă după trecut, ci să vadă cu optimism spre viitor40.
Ziarul .. Brass6i Lapok"' din 28 decembrie 1918 a publicat ştirea referitoare la chemarea lansată in
ziarul românesc .. G lasul Ardealului" către judecătorii şi avocaţii braşoveni, să întocmească tabele cu cei
îndreptăţiţi să ocupe posturi in justiţie41
.. România - mare putere in răsărit" este un articol de fond, semnat de H. Fabritius din Sighişoara,
pe care il publică .. Kronstadter Zeitung" la 30 decembrie, la cererea autorului in mod integral articolul
..exprimând opiniile multora". Fabritius arată că primirea trupelor române la 7 decembrie 1918 in sala
festivă a Liceului ..Andrei Şaguna" constituie ..sfinţirea acestor locuri printr-o cheie de boltă", cum
defineşte .. unirea tuturor românilor cu ţara mamă" Să ne gândim, ce înseamnă această Unire peste acest
popor! Transilvania este cheia de boltă a clădirii mândre a României. După prăbuşirea imperiilor Rusiei şi
•
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Austriei, România Mare, sprijinită de solidaritatea statelor surori Italia şi Franţa, este o mare putere din
rărăsirt•. in continuare, autorul se pronunţă vehement impotriva tratativelor unor deputaţi saşi cu primul
ministru al Ungariei, afirmând că Transilvania este patria noastră, pământul din jurul Budapestei nu este
. •

ţara căreia strămoşii n oştri au jurat credinţă şi care il ocupă de opt secole"42•
Primul număr din 1919 al ziarului .Kronstădter Zeitung· publică ştirea cu privire la predarea
memoriului Consiliului naţional săsesc, la 1 ianuarie 1 9 1 9, către Consiliul Dirigent de la Sibiu. Din delegaţie
au făcut parte Rudolf Brandsch, doctor Schuller şi doctor Arthur Polonyi, redactorul conducător al ziarului
.Kronstădter Zeitung·. Potrivit declaraţiei doctorului Rudolf Bransch, reprezentanţii saşilor tind spre
înţelegere cu noul stat român pe baza principiilor de la Alba-IUlia. in răspunsul său, doctor Iuliu Maniu a
dat expresie stimei naţiunii române petnru naţiunea săsească, care va găsi in statul român condiţii mai
prielnice decât in fostul stat maghiar Prietenia veche dintre unii conducători saşi şi români, care i-a unit
in lupta impotriva sistemului şovinist.. este o garanţie pentru aceea, că situaţia de drept intre statul român
. •

şi cetăţenii săi va fi puternic fundamentată pe baza trainică a bunei inţe le g e ri ·43 .
Ziarul . Brass6i Lapok· din 1 2 ianuarie 1919 publică ştirea cu privire la

adunarea

saşilor de la

Mediaş din 8 ianuarie 1919, unde şi-au manifestat adeziunea faţă de R o m ânia 44 •
N umerele din ianuarie ale ziarului .. Brass6i Lapok " publică ştiri scurte referitoare la preluarea

adminsitraţiei din cele 26 de comitate, de câtre a uto rităţi le româneşti45•
După adeziunea saşilor l a România, ofiţerii şi subofiţerii saşi au început să se incadreze în armata
română46•
Ziarul .Brass6i Lapok" din 23 ianuarie 1919 publică sub titlul .. Braşov - comitatul sub Imperiul
românilor" un articol în care se relatează despre numirea doctorului Baiulescu in funcţia de prefect şi

despre depunerea jurămintelor de credinţă faţă de statul român. Jurămintele s-au depus in cele trei limbi
(română, germană şi maghiară ). N-au depus jurământul funcţionarii maghiari: Semsey Aladar, Lazar Gerii,
Sanek Gyula şi Aranka Bela47•
Tot în acest număr al ziarului .. Brass6i lapok" este publicată declaraţia lui Iuliu Maniu despre
.soarta funcţionarilor maghiari", prin care se preciza că funcţionarii maghiari nu trebuie neapărat să
depună jurământul, ci doar să promită că vor îndeplini obligaţiile de serviciu şi nu vor face politică4B.
Ziarul .Brass6i Lapok" din 4 februarie 1919 relatează pe larg despre delegaţia saşiilor, care a
prezentat. la Bucureşti, regelui Ferdinand, hotărârea Adunării Naţionale a saşilor de la Mediaş. Delegaţia
a fost compusă din: Dr. Adolf Schullerus, Rudolf Brandsch, Rudolf Schuller, Arthur Polonyi. Dr, Hans Otto
Roth, secretarul Consiliul naţional săsesc, Eugen Filtsch şi Hermann Jekeli. Delegaţia a sosit la Bucureşti
in 28 ianuarie 1 91 9, fiind primită de miniştrii: I.G. Duca, Ioan Nistor, Ştefan Cicio-Pop şi Alexandru Vaida
Voevo d . La 30 ianuarie a fost primită de regele Ferdinand la palatul Cotroceni. Seara a avut loc o recepţie
festivă la hotelul .Bulevard", unde oamenii de stat români şi-au exprimat stima faţă de saşi şi au dat
asigurări că a ceştia vor avea toate perspectivele de dezvoltare49•
Dacă populaţia săsească s-a raliat la România, recunoscând Unirea cea mare şi participând
alături de români la continuarea a ctivităţii economice şi adminsitrative, populaţia maghiară a opus
rezistenţă prin acţiuni ostile şi prin refuzul funcţionarilor de a depune jurământul de credinţă faţă de statul
român. Astfel, ziarul "Bass6i Lapok" din 16 martie 1 91 9 relatează dspre refuzul avocaţilor din Cluj şi
Braşov de a depune jurământul de credinţă faţă de statul românso.
O altă formă de protest a fost boicotarea activităţii căilor ferate din Transilvania de către salariaţii
•

maghiari51•

Dacă în fiecare an sărbătorirea zilei de 15 martie era un moment deosebit pentru populaţia
anul 1 9 1 9, deşi nu a fost interzisă de către guvern, nu s-au organizat nici un fel de

m agh ia ră, în
ma n ifestă ri52•

Neacceptând cu demnitate hotărârile populaţiei româneşti majoritare din Transilvania, redactorii
de la ziarul .Brass6i Lapok" denumesc ironic România sub titulatura de .,imperiu"53.
Ziarui .Brass6i Lapok· din 30 martie 1919 preia interviul luat lui Octavian Goga de ziarul .Epoca"
cu privire la lucrările Conferinţei de pace de la Paris. Cu acest prilej, Octavian G oga precizează că marile
puteri a u analizat obiectiv situaţia românilor şi, drept urmare, le vor confirma realizarea României Mari54.
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.Unirea Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei cu România a avut consecinţe importante pentru
evoluţia istorică a poporului român. România a devenit o ţară europeană de mărime medie, aflându-se pe
locul şase ca suprafaţă şi opt ca număr de locuitori, iar potenţialul său economic şi intelectual a c rescut
considerabil. Importante mutaţii s-au produs şi în mentalul colectiv, în modul în care oamenii se raportau
la istorie. Aceste situaţii au fost determinate de doi factori esenţiali: Unirea şi războiul"55.
Note:
1. Gross Juliu, Kronstidter Orucke, 1535-1886, ein Beitrag zur Kulturgeschichte Kronstadts, 1886, p.161
2. Gernot Nussbăcher. Presa germană din Braşov despre adeziunea saşilor la Unirea Transilvaniei
cu România, în Anuarul Institutului de istorie şi arheologie .A.O. Xenopor. laşi, XXV/2. 1 988, p. 243

3. 1bidem.
4 Brass6i Lapok" nr. 234/ 1 2. act. 1 9 1 2
5.
6. Ibidem. nr. 235/13 oct 1918
7. Gernot Nussbăcher. loc. Cit.
8. Ibidem
9. Brass6i Lapok", nr. 241/20 oct. 1918
1 O. Ibidem, nr. 242/'ll oct. 1918
1 1 . Gernot Nussbacher. op. cit, p. 244
1 2. Brass6i Lapok", nr. 245/25 oct. 1918
13. Ibidem, nr. 246/26 oct. 1918
14. Ibidem. nr. 248/29 act. 1918
1 5. 1bidem
1 6. Ibidem, nr. 249/30 oct. 1918
1 7. Gernot Nussbăcher. loc. cit.
18. Ibidem
1 9. 1bidem
20. .. Brass6i Lapok", nr. 253/3 nov. 1918
21. Ibidem; cf. Luana Popa, Constituirea şi actMtatea Consiliilor (Sfaturilor) şi a Gărzilor naţionale
române din actualul judeţ Braşov ( 1918 1919) în Cumidava, 1 4, Braşov, p. 213-257
22. Brass6i Lapok", nr. 25415 nov. 1918, Luana Popa, op. cit.
23. . Brass6i Lapok", nr. 254/5 nov. 1 9 1 8
24. Gernot Nussbăcher, loc. cit.
25. Brass6i Lapok", nr. 257/8 nov. 1 91 8; cont. Ioan Nicoară. Glasul Ardealului, în Cumidava, 11,
Braşov, 1 968, p. 21 1 -222
26. . Brass6i Lapok", nr. 259/1 0 nov. 1 9 1 8
27. Ibidem, nr. 262/14 nov. 1 91 8; cf. Gernot Nussbacher, op. cit., p. 245
28 . Brass6i Lapok", nr. 265/17 nov. 1918
29. Ibidem, nr. 267/20 nov. 1918 şi 269/259 nov. 1918. D.J. Bv. A. N., fond ASTRA nr. 9335
30. Gernot N ussbacher, loc. cit.
3 1 . Ibidem
32 . . Brass6i Lapok", nr. 271/24 nov. 1 9 1 8 şi 272/26 nov. 1918
33. Ibidem. nr. 272/26 nov. 1 91 8; cf. Gernot Nussbăcher, loc. cit.
34. Brass6i Lapok", nr. 274/28 nov. 1918
35. Ibidem. nr. 278/3 dec. 1 918; cf. Gernot Nussbăcher, op. cit., p. 246
.36. Gernot Nussbăcher. loc. cit.
37. 1bidem
38 . Brass6i Lapok", nr. 286/12 dec. 1918
39. 1bidem, nr. 287/13 dec. 1 91 8
40. Gernot Nussbacher. loc. cit.
41 . .. Brass6i Lapok", nr. 300/28 dec. 1918; . Glasul Ardealului", nr. 253/3 nov. 1918
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42. Gernot Nussbăcher, op. cit., p. 247
43. Ibidem
44. Brass6i Lapok", nr. 8/12 ian. 1 919; Gernot Nussbăcher, op. cit., p. 248
45 Brass6i Lapok", nr. 1 3/18 ian. 1 91 9, nr. 13/1 8 ian. 1919, nr. 20/26 ian. 1919
46. Ibidem, nr. 14/19 ian. 1919
47. Ibidem, nr. 17/23 ian. 1919
..

. •

48. 1bidem
49. Ibidem, nr. 27/4 febr. 1 91 9; Gernot Nussbăcher, op. cit., p. 249
50. Brass6i Lapok", nr. 62/16 mart. 1919, nr. 83/1 1 aprilie. 1 919
51. Ibidem, nr. 54n martie. 1919
52. Ibidem, nr. 62/1 6 martie. 1 91 9
53 . Ibidem, nr. 72!29 martie. 1 91 9
54. Ibidem, nr. 73/30 martie. 1919
..

55. Ioan Scurtu, România Mare şi Nouă, în .. Magazin Istoric", 1 994, nr. 4, p. 3

Bibliografie:
D.J. Bv. A.N. (Direcţia judeţeană Braşov a Arhivelor Naţionale), fond Astra Braşov
Vasile, Arimia, Gărzile naţionale in lupta pentru înfăptuirea unităţii de stat a României, în: .. Revista
Arhivelor", Bucureşti, 1 968 nr. 2, p. 1 53-164
Julius, Gross, Kronstădter Orucke 1535- 1886, ein Beitrag zur Kulturgeschichte Kronstadts,
Braşov, 1 886
Ştefan, Hurmuzache, Ion, Adam, Consiliile naţionale române in lupta pentru Unirea Transilvaniei
cu România, în: . Revista Arhivelor", Bucureşti 1968, nr. 2, p. 133-151
Ioan, Nicoară, Glasul Ardealului", în Cumidava, 1 1 , Braşov 1 968, p. 21 1 -222
Gernot, Nussbăcher, Presa germană din Braşov despre adeziunea sdaşilor la unirea Transilvaniei
cu România în: Anuarul Institutului de istorie şi arheologie ..A. O. Xenopor, XXV/2, laşi 1 988, p. 243-249
Ştefan, Pascu, Făurirea statului naţional unitar român, voi. I-XI, Bucureşti 1 983
Luana, Popa, Constituirea şi activitatea Consiliilor (Sfaturilor) şi a Gărzilor naţionale române din
actualul judeţ Braşov (1918- 1919), în Cumidava, XVI, Braşov 1989, p. 213-257
Ioan Scurtu, Alba Iulia, 1 Decembrie 1918, Bucureşti, 1 988
.. Brass6i Lapok" (1918-191 9)
.,Glasul ArdealuluiM (noiembrie-decembrie 1918)
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Die ungarische und die deutsche Presse aus
Kronstadt die Vereinigung Siebenburgens mit
Rumanien (Zusammenfassung)
Bei der Untersuchung der Geschehnisse der modernen und zeitgeniissischen Geschichte kann
die zeitgeniissische Presse wertvolle l nformationen beisteuern. Die beiden in Kronstadt erscheinenden
Publikationen "Kronstădter Zeitung" (seit 1 849) und ..Brass6i Lapok" (seit 1 895) haben in ihren Spalten die
Ereignisse im Zusammenhang mit der Vereinigung SiebenbOrgens mit Rumănien am 1. Dezember 1918
wiederspiegelt.
Die Arbeit verfolgt die Widerspiegelung der Ereignisse in den beiden Zeitungen. Die Nachrichten
Ober die politischen Entwicklungen in Rumănien sowie Ober die politische Tătigkeit der FOhrer der
siebenbOrgischen Rumănen sowohl im Landesgebiet aus auch im Budapester Parlament nehmen immer
mehr Raum in den Zeitungen ein. Die beiden Kronstădter Publikationen kiinnen auch weiterhin
ausgewertet werden.
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Legătura lui Alexandru Vaida Voevod cu Loja
"
" Ernest Renan din Paris 'i rolul jucat de
francmasonerie in consacrarea Marii Uniri
de Horia Salcă
Astăzi este stabilit că dr. Alexandru Vaida Voevod a folosit şi căile francmasoneriei internaţionale
spre a obţine sprijin din partea acesteia pentru cauza noastră naţională. El a mers pe acest drum in
înţelegere cu Ion 1. C. Brătianu şi cu ştirea lui Iuliu Maniu1. Ion 1. C. Brătianu nu era francmason. Dar tatăl
său, Ion C. Brătianu a făcut parte din francmasonerie pe vremea lui Mazzini2.
Încă in 20 martie 1 91 8, dr. Alexandru Vaida Voevod îl înştiinţa pe Iuliu Maniu, de la Paris că se
ocupă, printre altele, şi cu ,.francmasonii3. Se documenta.
A intrat in Loja "Ernest Renan", constituită la Paris in 1 9104. in 1919 aceasta era condusă de
Marcel Huart, redactor şef al ziarului ,.Le Temps"5. Loja .. Ernest Renan" făcea parte din .. Marele Orient al
FranţeiM6. Dr. Alexandru Vaida Voevod a primit de la Andrei Popovici, secretarul legaţiei române din Paris,
un ceriticat că nu a suferit nici o condamnare. Ceilalţi aspiranţi, Caius Bredicieanu, Ion Pillat, Traian Vuia
şi Mihail Şerban au primit un astfel de act de la dr. Alexandru Vaida Voevod7•
Marcel Huart raporta;în 24 mai 1919, .. Marelui Orient al Franţei" că, in 14 mai 1919, cinci membri
ai delegaţiei române la Conferinţa de Pace solicită să intre in Loja .. Ernest Renan"8 Venerabilul" Lojei
.Ernest Renan" arăta, tot in 24 mai 1919, membrilor din conducerea .Marelui Orient al Franţei" şi părerea
sa faţă de dorinţa celor cinci membri ai delegaţiei române la Conferinţa de Pace de a deveni membri ai
Lojei .. Ernest Renan". Marcel Huart considera că acEastă cerere are un .. caracter excepţional şi cu totul
special"9 Aceştia vor constitui, după intoarcerea in ţară, o filieră a filialei .Marelui Orient al Franţei"10.
Cererea acestora este însoţită de certificate de .onnorabilitate" cu caracter oficial. Misiunea lor
diplomatică ii punea la adăpost de orice suspiciune. Consideră că această .. achiziţie" are o însemnătate
deosebită. Cere permisiunea ca Loja .Ernest Renan" să scurteze .pentru aceşti profani", procedura de
anchetare necesară inainte de iniţiere. Mai doreşte, in incheiere, să se confere acestor .pofani" români,
tot în acest moment de acord cu Consiliul Ordinului şi gradele succesive de companion şi de maestru11.
Dr. Alexandru Vaida Voevod expune, în 25 mai 1918, lui Iuliu Maniu necesitatea intrării sale în
rândul francmasoneriei Lipsa unei serioase organizaţii francmasonice la noi", scria el, .. are consecinţe
fatale". A simţit, în .. pertractările" de la Conferinţa de Pace cum .. o putere nevăzută" i-a ,.paralizat"
argumentele şi ..logica faptelor expuse"12. Propaganda maghiară .lucra in tot timpul", in Elveţia, .dibaci şi
intensiv" impotriva noastră şi .. prin . . . francmasonerie"13.
.. Maghiarii, evreii şi saşii îşi au lojele"14 lor, care sunt in strânsă legătuiră cu ..toate organizaţiile
mari din lume"15. Nu le putem controla dacă nu .stăpânim şi pe acest teren situaţia"16. De aceea, accentua
dr. Alexandru Vaida Voevod, .. am intrat in legătură cu francmasonii . . . Am negociat cu ei . . . Contactul si
afilierea la Marea Lojă a Franţei ne-ar putea permite să paralizăm prepotenţa francmasoneriei maghiar�.
evreieşti şi săseşti in interiorul ţării şi să avem un sprijin puternic internaţional"17.
Dr. Alexandru Vaida Voevod, după negocierile purtate cu Marcel Huart a primit de la acesta, in
30 mai 1919, acest răspuns promiţător: .Comitetul Lojei se va reuni în aceste zile şi va fixa data primei
dumneavpoastră audieriM1a.
Cu toate acestea numai în 7 iulie 1919, Marcel Huart a invitate pe dr. Alexandru Vaida Voevod,şi pe
colegii săi din "delegaţia transilvană" la sediul "Marelui Orient al Franţei" pentru o convorbire cu Membrii
Comitetului de Admitere19. Nu era vorba încă de iniţiere. A doua zi, Marcel Huart anunţă .. Marele Orient al
Franţei" că a mai primit încă două cereri anume, prima de la George Crişan, membru al delegaţiei române la
Conferinţa de Pace şi a doua de la Voicu N�escu, director al ziarului ..Gazetei Transilvaniei" din Braşov foşti
prizonieri in Rusia. Cere să fie verificati si. acestia. Doreste ca initierea să aibă loc deodată cu a celorlalti2D
.
La 28 iulie 1 91 8, dr. Alexa � d ru Vaida Voev� d şi "a � icii" săi s-au prezentat in faţa unei m� ri
"favorabilă"
intrării celor şapte români in Loja .Ernest Renan"21.
adunări generale. Ea a fost, in intregime,
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La 4 august 1919, la ora nouă seara, a avut loc, la sediul .. Marelui Orient al Franţei" ceremonia de
ini�ere a celor şapte solicitanţi: dr. Alexandru Vaida Voevod, Caius Brediceanu, Ion Pillat. Traian Vuia,
Mihail Şerbhan, Geroge Crişan şi Voicu Niţescu. Toţi au fost propuşi de Marcel Huart şi de compozitorul
lor Krainik22.
Dr. Alexandru Vaida Voevod culege, îndată, şi anumite roade. Loja .. Ernest Renan" sprijină pe dr.
Alexandru Vaida Voevod în activitatea sa. Marcel Huart arată un interes deosebit faţă de noul său .frate".
Îi dă tot concursul în activitatea sa politica-diplomatică.
Ziarul comuniştilor francezi .. L'Humanite" publica ştiri nefavorabile românilor. Marcel Huart are,
la cameră, o discuţie cu Marcel Cachen, directorul ziarului amintit. in 28 august 1919, dr. Alexandru Vaida
Voevod primeşte de la Marcel Huart această ştire: .. Domnul Marcel Cachen . . . mi s-a părut cu totul
câştigat de ideea de a fi documentat de către dumneavoastră asupra chestiunii care vă interesează"23.
Tot în 28 august 1 91 9, dr. Alexandru Vaida Voevod a fost invitat la un prânz la Cercul Republican,
unde urma să vină şi senatorul Mascurand, francmason şi el. Acesta este preşedintele Comitetului
republican pentru Comerţ, Industrie şi Agricultură. Multe din întâlnirile avute de dr. Alexandru Vaida
Voevod la Paris şi Londra, în timpul Conferinţei de Pace, cu înalte personalităţi polictice, ale ştiinţei, culturii,
artei etc. din rândul aliaţilor, cu roade binefăcătoare pentru România, au fost organizate prin intermediul
Lojei ..Ernest Renan"24.
Facsimil, transcriere şi traducere a unei scrisori din arhiva familiei Alexandru Salcă16
Le Temps
5, Rue des ltaliens, Paris (9e)
le 30 Mai 1919
(en t{!te)
Monsieur la Ministre,
J'ai bien re�u pour la loge .. Ernest Renan" les cinq demandes d'admission que vous m'avez fait
remettre. Je m'excuse de n'avoir pas ete present au journal lorsque m'avez fait l'honneur de les y apporter.
Le Comite de la loge se re un ira ces jours-ci et fixera la date de votre premiere audition.
Veuillez croire, Monsieur le Ministre, â la respectueuse consideration de votre tout devoue
Marcel Huart
Le Temps (Timpul)
5, Rue des ltaliens, Paris (9e)
30 Mai 1919
(antet)
Domnule ministru,
Am primit pentru loja .. Ernest Renan" cele cinci cerei de admitere pe care mi le-aţi remis. Îmi cer
scuze pentru a nu fi fost prezent la ziar atunci când mi-aţi făcut onoarea de a le aduce.
Comitetul lojei se va reuni în aceste zile şţi va fixa data primei dumneavoastră audieri. Binevoiţi
să credeţi, Domnule ministru, în respectuoasa consideraţie a devotatului dumneavoastră
Marcel Huart
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DIE VERBINDUNG ALEXANDRU VAIDA VOEVOD'S
MIT DER "ERNEST RENAT-LOGE AUS PARIS UND
DIE ROLLE DER FRANCMASONERIE IN DER
HERVORHEBUNG DER G ROSSEN VEREINIGUNG
(Zusammenfassung)
Der Autor bringt. eine weniger bekannte Seite der persiinlichkeit des grossen Patrioten
Alexandru Vaida Voevod, zum Ausdruck. Es ist die rede iiber die Verwendung der internationalen
Francmasonerie fiir die internationale Anerkennung der Grossen rumanischen Vereinigung vom 1
Dezember 1918.
Note:
1 . Dan Berindei, Românii şi Europa, in perioadele premodernă şi modernă. Bucureşti, 1997, pag
401 ; Alexandru Vaida Voevod, Memorii, voi. Il. Prefaţă, ediţie îngrijită, note şi comentarii de Alexandru
Şerban, Cluj Napoca, 1995, pag. 1 1 9
2 . Liviu Maior, Alexandru Vaida Voevod intre Belvedere şi Versati/les . . . , Cluj, 1 993, pag 82
3. Liviu Maior, op. cit., pag. 395
4. Alexandru Vaida Voevod, Memorii, voi I l . . . , pag. 1 19
5. Dan Berindei, op. cit., pag. 395
6. Ibidem, pag. 396
7. Ibidem, pag. 396
8. Ibidem, pag. 397
9. Ibidem, pag. 397
10. Ibidem, pag. 397-398
1 1 . Apud Liviu Maior, Alexandru Vaida Voevod intre Belvedere şi Versailles (însemnări, memorii,
scrisori), Cluj-Napoca, 1993, pag. 83
12. Alexandru vaida Voevod, Memorii, voi. I l . . . , pag 1 00
13. Apud Liviu Maior, op. cit., pag. 83
14. Apud Liviu Maior, op. cit., pag. 83
1 5. Apud Liviu Maior, op. cit. . pag. 83
1 6. Alexandru Vaida Voevod, Corespondenţă inedită, primită, trimisă, în 191 8-1919, în arhiva
perosnală a domnului Alexandru Salcă, doc. nr. CLXXVI (30 mai, 1919)
17. Dan Berindei, op. cit., pag 398-399
1 8. Mircea Valer Stanciu, Note pentru istoria francmasoneriei in România, în .. Noua Gazetă
Transilvană", an 2, nr. 3, p. 36
19. Dan Berindei, op. cit., pag 399
20. Mircea Valer Stanciu, op. cit., pp. 36-37, 38
21. Dan Berindei, op. cit., pag. 399
22. Mircea Valer Stanciu, op. cit., pag. 38. Dan Berindei, op. cit., pag. 400
23. Mircea Valer Stanciu, op. cit., pag. 38. Dan Berindei, op. cit., pag. 399-400
24. Pentru activitatea ulterioară a lui Alexandru Vaida Voevod în cadrul francmasoneriei vezi Dan
Berindei, op. cit, pag. 400-401
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Capitolul III
Symposionul internaţional de cartografie,
Brasov, noiembrie 1 997
•

Die Verkehrssituation von Kronstadt und seiner
Umgebung vom 1 7. bis ins 1 9. Jahrhundert,
gezeigt an Landkartenbeispielen aus den
Bestănden der Kartensammlung der
Osterreichischen Nationalbibliothek
van Helga Huhnel
Einleitend miichte ich feststellen, da6 dieser Beitrag ursprunglich als Diavortrag konzipiert war
und erst im nachhinein kurzfristig eine Publikation beschlossen wurde, die naturlich nur mit wenigen
Bildem illustriert werden kann. lch bitte daher um Verstăndnis, da6 mein Thema, welches sehr eng mit den
kartographischen Ouellen korreliert, ohne den jeweiligen bildlichen Ausschnitt vielleicht etwas
uniibersichtlich erscheint
lch freue mich sehr, als Vertreterin der Kartensammlung der ă sterreichischen Nationalbibliothek
zum .lntemationalen Symposium fiir G eschichte der Kartographie" hier in Kronstadt iiber ein
kartographiehistorisches Thema referieren zu kiinnen.
Einige Worte zur Vorstellung der lnstitution, an der ich arbeite: Die Kartensammlung sarnt dem ihr
angeschlossenen Globenmuseum (das weltweit einzige seiner Artl ist, wie auch die Handschriften-,
Musik- und Papyrussammlung, eine Spezialsammlung der Osterreichischen Nationalbibliothek und hat viei
zum weltweiten Ansehen der grii8ten Bibliothek unseres L.andes beigetragen. Die herausragende
Bedeutung der Kartensammlung liegt vor allem in ihren umfangreichen Bestănden an alten Objekten,
insbesondere der Karten. Dabei bilden jene, die sich auf die ehemalige ăsterreichische Monarchie bzw.
auf ihre Teilregionen beziehen, einen quantitativen wie auch qualitativen Schwerpunkt Die Aufgabe der
Mitarbeiter besteht vor allem darin, alte und moderne Karten (gegenwărtig ca. 250.000), Globen (ca. 250).
geographisch - topographische Ansichten (ca. 270.0001 und erdkundlich relevante Literatur (ca. 55.000
Bande) zu erwerben, zu erschlieBen und dem Beniitzer zugănglich zu machen. Dariiber hinaus sollen sie
mittels Vortrăgen, Ausstellungen und Veriiffentlichungen die Relevanz der ihnen anvertrauten Objekte der
wissenschaftlichen Welt.. aber auch der interessierten ăffentlichkeit nahebringen.
Schon bei einer ersten Durchsicht unseres Sammelgutes beziiglich Siebenbiirgens bzw.
Transsylvaniens ist eine zunehmende Zahl an Karten vom 16. bis zum 1 9. Jahrhundert feststellbar. (lch
habe ffir diese Untersuchung fast ausschlieBiich Siebenbiirgen-Karten herangezogen und Ungam-Karten
mit Siebenbiirgen und die Karten der ăsterreichische Monarchie nur in Ausnahmefăllen beriicksichtigt)
Neben verschiedenen Faksimile-Ausgaben der Honterus-Karte besitzt unsere Sammlung als
ălteste Karte dieses Raumes die Sambucus-Karte von 1566, in einer Ortelius-Ausgabe von 1579. Aus dem
17. Jahrhmdert stammen 7 Cartographica, im 18. Jahrhundert finden sich 19, meist Handzeichnungen
dieses Gebietes, und das 19. Jahrhundert ist mit 25 Karten vertreten.
Etwas schwierig gestaltete sich die Suche nach einem geeigneten kartographiehistorischen
Thema in bezug auf das .Burzenland·. Den Namen verdankt dieser auch als Kronstădter Distrikt
bezeichnete Teil Siebenbiirgens. dem durchflieBenden Burzenbach, der neben dem Weidenbach und dem
Temesch (romCis) diese Ebene bewăssert. Begrenzl: wird das Burzenland im Norden durch die Alt (lat
Aluta. rum. Olt) und im Siiden von den Karpaten. Ilie fruchlbare Ebene war s chon seit dem 12. Jahrhundert
Siedl1utgsgebiet der 'Siebenbiirger Sachsen', daneben lebten jedoch a uch Szelder, Ungam und
Walachen' friedlich nebeneinander. Diese ltulturelle, ethnische md iikonomische Vrelfalt spiegelt sich in
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der Topographie des geographisch interessanten Gebietes wider und wird auch in den - bei den meisten
Karten vorhandenen - Zeichenerklărungen (Zeichenschliissel, Legende) sichtbar. So findet man
Signaturen zu Angaben iiber Bodenschătze und deren Verarbeitung, zur Bodennutzung und zu
wirtschaftlichen Produktionsstătten, zu archăologische Fundstătten, zu historischen Schlachtplătzen, zu
unterschiedlichen Siedlungsformen, religiiisen Mannigfaltigkeit etc. Dem Kartographiehistoriker bietet
sich demgemăB ein weites Spektrum an lnterpretationsmiiglichkeiten. Deshalb wăre eine bloB
chronologische Auflistung und Prăsentation der verschiedenen kartographischen Darstellungen dieses
Te ils von Siebenbiirgen fur einen Diavortrag zu wenig aussagekrăftig und kiinnte nicht diese re iche Palette
an Auslegungsmiiglichkeiten von Cartographica andeuten. Bei der Durchsicht des Textbandes zur
'Josephinischen Landesaufnahme' des Burzenlandes, in dem u. a. jeder Weg genauestens beschrieben
wird, kam mir die Idee, verschiedene Karten im Hinblick auf die zeichnerische Wiedergabe ihres
Verkehrsnetzes zu untersuchen.
An einigen ausgewăhlten kartographischen Beispielen miichte ich hier die Verkehrssituation des
Burzenlandes in den verschiedenen Zeitepochen dokumentieren. Wăhrend ich mich im ersten Teil dieser
Arbeit vorrangig mit topographischen Karten beschăftige, werde ich mich im 2. Teil mit einem speziellen
Kartentyp, den Postroutenkarten, befassen. lch muB mich da bei auf das Wesentlichste beschrănken; viele
wichtige Karten kiinnen aus Platzmangel keine Erwăhnung finden. Um dem schwierigen Problem der
Ortsnamen aus dem Wege zu gehen, fiihre ich sie in der Form an, wie sie auf den jeweiligen
zeitgeniissischen Karten aufscheinen.
1. Teil

Die .. modernen" Kartographen Siebenbiirgens rekrutierten sich Ende des 1 7., anfangs des 18.
Jahrhunderts aus dem Militărbereich. Durch die Tiirkenkriege ( 1 683-1 699, Friede von Karlowitz; 1 71 6- 1 7 1 8,
Friede von Passarowitz; 1 737-1 739, Friede von Belgrad) waren die Kenntnisse der Grenzgebiete der
Osterreichischen M ona rc hie von besonderer Bedeutung geworden.
Als erste Karte erwăhne ich die .. Mappa delia Transiluania "1 des ă sterreichischen
Militărkartographen Giovanni Morando Visconti (Wien, + 1 7 1 7 ), die von dem N iirnberger Con rad
Predtschneider in . Hermanstadt 1 699" gestochen wurde. (Abb. 1 und 1 a). Di e Karte ist gesiidet, der
Grenzverlauf farbig nachgezeichnet, die Gebirge sind in Bergfigurenmanier wiedergegeben. Um Kronstadt,
welches mit Befestigung und mit der 'Citadelle' dargestellt ist, finden wir schon d ie Eintragung
.. Porzelland". lnteressanterweise sind hier, neben den d rei wichtigen G renz- und PaBiibergăngen der
Siidkarpaten, schon StraBenverbindungen eingezeichnet. Zwischen Hermannstadt und Kronstadt verlă uft
.

eine StraBe, von der kurz nach Fogaras eine Abzweigung in Richtung Tersburg (Tiirzburg). und eine
weitere vor Kronstadt ebenfalls Richtung Rosnyo ( Rosenau)-Ttirzburg fiihrt . Siidlich von Kronstadt folgt die
StraBe dem Themis (Tiimiis, Temesch) FluB liber den hier nicht bezeichneten gleichnamigen PaB nach
Câmpina (heute Câmpina). Der d ritte Grenzweg liber den Busa-PaB ( Buzău) kommt von Kranstadt li ber
Tartlen und Nyien. Auch niirdlich van Kranstadt sind Tra nspartwege wiederg egeben.
Die Vertrautheit mit den varhandenen Verkehrsra uten war tur das Milităr Vara ussetzung fur
Truppenverschiebungen, Munition- und Pravianttransparte etc. und daher van emin � nter Wichtigkeit. Der
Friede van Ka rlawitz 1699, der Endpunkt, wenn auch nicht tur lange Zeit, eines fiir Osterreic h erfolgreich
verlaufenen Feldzuges, ma chte eine Neufestlegung der G renzen gegen die Tiirken natwendig. In der van
bekannten Geagraphen, Kartographen, Milităringenieur, Gesandten und Naturfarscher Luigi Ferdinando
Conte de Marsigli ( 1 658-1 730) - dessen 6băndige Arbeit liber die Donau noch heute als Sta ndardwerk gilt
- befehligten .. G renzsc heidungskammissian" arbeitete u. a. der spăter beriihmte Ka rtagraph Johann
Christoph Miiller ( 1 673- 1 721 ) Fur seine bahnbrechende Ungarnkarte van 17092 , die Jasef 1. gewidmet war,
benutzte M uller die abenerwăhnte Karte des Giovanni Maranda Viscanti als Vorlage. Miillers Karte basiert
uberdies teilweise auf eigenen astran amischen Messungen u n d auf gemeinsa m m it M a rsigli
durchgefii h rten Aufnahmen. Sie ist genardet, sehr ii bersichtli c h und ansprec hend gestaltet. Die farbig
markierte G renze trennt das Osmanische Reich van der Habsburgermanarchie. Das .. Bortzerland" um die
Festung sstadt .. C ranstadt" b ildet den O bergang van der Ebene zum schraffen G renzbergmassiv.
Verkehrsverbindungen sind jedach keine eingetrag e n, mit Ausnahme d er PaBubergănge, etwa von
.
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Hermannstadt nach Titesti (Pitesti), die .. porta turris rubra", von Rosenau nach Rukari, .. Porta" (Torzburg),
von Cronstadt nach Tzeras .. Porta Themis" und von Nyien iiber die G renze, die .. Porta Busa".
Bereits Ende 1 7 1 7 war auf Betreiben des bedeutenden Feldherrn Prinz Eugen v. Savoyen in Wien
eine Militarakademie errichtet worden, um Nachwuchs an heimischen lngenieuren heranzubilden. Ne ben
dem Fortifikationswesen wurde vor allem die Landesaufnahme und das Kartenzeichnen gelehrt und
dadurch ein hohes kartographisches Niveau bei den osterreichischen lngenieuroffizieren erreicht. Dies
machte sich bald bei kartographischen Aufnahmen bemerkbar. Die folgende Karte, eine kolorierte
Handzeichnung des Militarkartographen Oberstleutnant Johann Conrad Weiss3 (Abb. 2) aus dem Jahre
1 725, macht dies d eutlich. lhre Gelandedarstellung entspricht noch der Tradition der
Maulwurfshiigelmanier. lm Zeichenschliissel ist schon der EinfluB des Merkantilismus spiirbar; es finden
sich Symbale fiir Bodenschatze, fiir unterschiedliche Ortskennzeichnungen, fiir Feldsc hlachten,
Poststationen, fiir Fahrwege und fiir FuBsteige. (Abb. 2a ) Wir sehen hier im .. Burzelland" neben der mit
Mauern umgebenen Cronstadt, die Marktflecken: ..Tartlan, Marienburg, Zayden" und eine groBe Zahl
.. bewahnter" Dărfer (es gibt auch ein Symbol fiir unbewohnte Siedlungen); die drei wichtigen siidlichen
Passe sind natiirlich ebenso gekennzeichnet. Die .. Fahrwege" unterscheiden sich nun deutlich van den
.. FuBsteigen". Die StraBe von Hermannstadt iiber Fogarasch nach Kronstadt und weiter nach Tartlau z. B.
ist als Fahrweg gekennzeichnet. Der letzte Ort mit einer Poststation (gekennzeichnet durch ein Pasthorn)
ist Zeiden. Es fiihrt auch ein Fahrweg bis Torzburg, der dann in einen FuBsteig miindet, ebensa ein Fahrweg
von Kranstadt nach dem Tomesch-PaB und der hier durchgangige Fahrweg von Kranstadt iiber den Buzau
PaB weiter iiber die Grenze. Ansonsten durchzieht ein feines Gespinst van Steigen (hier als .. Piayen"
bezeichnet, eigentlich Almwege) das Gebiet siidlich von Kronstadt.
Ein vollig anderes Kartenbild zeigt eine nur zehn Jahre spater - 1 735 - ebenfalls von Joh. Conrad
angefertigte Karte4. (Abb. 3) Sie ist in zarten Pastelltonen gehalten, und die Gebirge sind in
individueller Bergfigurenmanier dargestellt. Nun ist auch Cronstadt durch ein Posthorn als Poststatian
gekennzeichnet. Um die Stadt herum sind Fahrwege eingetragen; FuB- bzw. Reitstege finden sich vor a Ilem
im Grenzbereich zur Walachei. ln der Zeichenerklarung (Abb. 3a ) erkennt man deutlich die Unterscheidung
zwischen Fahrweg (doppelte Linienfiihrung) und FuBsteig (einfache Linie).
Eine anonyme, undatierte, wahrscheinlich um 1 720 entstandene Handzeichnung5 (Abb. 4), stellt
das Terrain bereits mittels Schraffen dar. Es handelt sich sicher um eine militarische Skizze, da Truppen
oder Lagereinheiten angegeben sind. Neben den HauptstraBen mit ali ihren Verzweigungen sind auch hier
Geh- und Reitwege ausgezeichnet. Bemerkenswerterweise finden sich neben den PaB- und Zollamtern
L.30. Ambt") auch schon Cantumazstationen (eine Art Ouarantanestation) vermerkt.
Der im friihen 1 8. Jahrhundert entstehende regelmaBige und zusehends dichtere Verkehr iiber
die nunmehr relativ offene osmanische Grenze hatte auch neue Probleme nach sich gezogen, und zwar in
Form vermehrter Einschleppung van Seuchen, die in den orientalischen Landern immer wieder
grassierten. Zum Schutz wurden entlang der ..tiirkischen Grenze" ein Contumazsystem entwickelt, nach
welchem man sowahl Reisende als auch Waren und Briefe einer Reinigungsmethode (Raucherung) bzw.
einer Ouarantane unterzog. Eine sanitatspolizeiliche MaBnahme, die gegebenenfalls gravierende
Zeitverzogerungen des Postverkehrs verursachte. Wahrend der Personenverkehr in die Walachei
hauptsachlich iiber den RotenturmpaB abgewickelt wurde, benutzte der Handelsverkehr vor a Ilem mit dem
Burzenland den Tomoscher und Torzburger PaB. Deshalb wurden auch hier Contumazstationen
eingerichtet, die auf den meisten Karten auch vermerkt sind.
Die spezielle kartagraphische Ausbildung der 1 747 in einem eigenen Geniecarps (entsprechend
den heutigen Pionieren) zusammengefaBten lngenieuroffiziere fand bereits im Tiirkenkrieg ( 1 737-1739)
ihren Niederschlag in guten Karten mit g rundriBiichen Gelandedarstellungen. Einheitliche Vorschriften in
der lngenieurakademie lieBen einen einheitlichen Kartentyp entstehen: Ablosung der schematischen
Maulwurfshiigel durch GrundriBdarstellungen mittels Schraffen. Vegetation, Fliisse, Stadte etc. treten
durch genormte Signaturen und Farben eindeutig in Erscheinung.

Weiss
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Bekannt sind die kartographischen Arbeiten iiber Siebenbiirgen von Hauplmann ..... l.lllscll
(1710-1792), die mehrmals und in verschiedenen MaBstăben zwischen 1751 und 1771
kopiert wurden. Hierher gehort u. a. eine Karte aus der ehemaligen kaiserlichen Privatbibliothek (AIIIL 5)6.
Es handelt sich dabei um eine kolorierte Handzeichnung, auf der die neue Art der Gelandedarstellung
mittels Schraffen schon praktiziert ist. Die Ortschaften werden hier zwei- bis dreisprachig angegeben. lst
die erste Bezeichnung deutsch, handelt es sich um einen sachsischen Ort (Beispiel: Kronstadt. Brăsso,
Corona - Tartlau, Presmar). Die Riisse sind griin eingezeichnet, und bei den Gebirgspăssen befinden sich
die Signaturen fiir die Contumazstationen.
Ein anderes We rk l..uchsensteins (.Nova Mag ni Principatus T ransilvaniae Ta bula ... ·1 stammt aus
dem Jahre 1767. Es handelt sich - wie man schon an der Titelkartusche sehen kann - um eine sehr
prunkvolle, farbenprăchtige Karte, die sich in der Kartensammlung des Kriegsarchivs, Wien befindet Die
unterschiedlichen Verkehrsverbindungen sind hier noch deutlicher zu sehen. Von Rosenau iiber den
TărzburgpaB nach Rukur geht ein Fahrweg, daneben verlaufen kreuz und quer jede Menge FuBsteige. Oer
Fahrweg vom Tomos-PaB veriiert sich. wie auch auf den friiheren Karten zu sehen ist. in den FuBweg nach
Sinaja, und ein Fahrweg fiihrt iiber den Boza-PaB.
Oem Weitblick Kaiser Josef 11. war nicht entgangen, welche strategische Bedeutung man den
Obergăngen der Siidkarpaten in Siebenbiirgen zuschreiben muBte. Er hatte sie wăhrend seiner weiten
lnspektionsreisen genau besichtigt und die Aufnahme der Gebirge gegen die Walachei von den
Mappierungsoffizieren des Generalquartiermeisterstabs anordnen lassen7• Um die Arbeiten zu
beschleunigen, muBten die Offiziere immer in Grenznăhe nachtigen, und aus Geheimhaltungsgriinden
jeden Kontakt mit der Bevolkerung vermeiden. Oie Majore Fabris und Jeney leiteten die Kartierung der 1 .
oder Josephinischen Landesaufnahme und libersandten sie 1 773 dem Hofkriegsrat nach Wien. Heute
befinden sich die 280 gezeichneten Blătter im M. 1 : 28.800, die sich auf Siebenblirgen beziehen mit 4
Bănden Beschreibung im Kriegsarchiv, Wien8. Oas Burzenland in der sogenannten 'Josephinischen
Landesaufnahme' ist auf den Sectionen 274 und 269 dargestellt Zur Verdeutlichung darf ich lhnen auch
den dazu verfaBten Text mitteilen!l: So heiBt es z. B. liber die Verkehrswege um Kronstadt
.Gegen Mitternacht (NI gehen aus derselben zwei LandstraBen, wovon die eine liber Fagaras
nach Hermannstadt, und die andere nach Reps gehet. kreutzen iiber den Weiden- und Burzenbach; diese
LandstraBen sind bei nasser Witte rung zwischen den Ackerfeldern krimmig, auf der Wiesen aber wegen
dem sumpfigen G rund morastig, trocknen jedoch bald wiederum.
Oie zwei StraBen, welche aus der Vorstadt Blumenau liber Honigberg und liber Tartlau nach
Haromszek gehen, passieren eine halbe Stundt von hier den Temes-Bach ohne Brucken und eine viertel
Stunde hernach den Oierbach jedoch iiber gute Briicken. Oer erst bemeldete Bach laufet bei Regenwetter
bald an. und bekommt die Breite von 1 2-15 Schritt. und die Tiefe von 2-3 Schuh, bei trockenem Wetter aber
verliert sich solcher an einigen Orten dergestalten, daB er fast nicht zu sehen ist; er hat einen steinigen
Grund. und hin und wieder 3-5 Schuh hohe uter; ... Sămtlich allhier sich befindliche Wasser sind gesund
vor Menschen und Vieh zu trinken.·
Ober Kronstadt heiBt es:
.Cronstadt wird in 4 Theile eingeteilet, als in die Haubtstadt( ! ). Altstadt. Wallachische Vorstadt.
dann die Blumenau. Oie hier durchflieBenden kleinen Băchel, so zerteilet. und durch die Gassen der Stadt
geleitet werden, sind von keiner Wichtigkeit indem selbe iiberall zu FuB passiert werden konnen, machen
zwischen der Haupt- und Vorstadt Blumenau drei Reiche, so einen sandigten und steinigten Grund, wie die
Băche selbst haben. Oiese Stadt wird von der zwischen der Altstadt und Blumenau auf dem Berg
liegenden Citadelle, so aus einem Viereck mit 4 kleinen Bastionen bestehet. dominieret. die umliegenden
Berge sind zwar viei hoher als die Citadelle, allein aufselbe gehen keine dergleichen Communicationes, wo
man Canonen hinauffiihren konnte. ...
Die von hier nach Tertzburg nach der Temes Contumaz und nach den Boza Pass gehende
Landstrassen ha ben einen festen und teils steinigen Grund. sind bei aller Wrtterung bequem . ... Die Wege,
so von hier in das Gebirge gehen, sind nur mit leichten Wăgen zu fahren, und die FuBsteige auf deren
htichsten Riicken nur zu FuB beniitzbar. ... Die herum befindliche Waldung ist meist dick bewachsenes
YOII l.ucbseiiSIBin
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Strauchwerk. .. :
Man sieht anhand dieser ins Detail gehenden Beschreibung, welche Bedeutung die
Beschaffenheit der Wege und die Passierbarkeit der Biiche und Fliisse fiir das Milităr hatten. Da jedoch
diese Karten samt Beschreibung streng geheim und der Offentlichkeit nicht zugănglich waren, ist noch in
einer 1807 veroffentlichten Beschreibung der Osterreichischen Monarchie10 zu lesen, daB die besten
Karten Siebenbiirgens noch immer diejenige sind, welche d urch den Obersten Lutsch van Luchsenstein
aufgenommen wurden.
Als năchstes stelle ich vor die NSpeciai-Karte van Burzen Lan de, ... durch den Oberstlieutnant und
Kronstădter SchloB und Grănitz Commandanten Franz v. Seethal trigonometrisch aufgenommen und im
Jahre 1 805 ausgefertigtM11• Bei den Verkehrsverbind ungen wird bereits zwischen HauptstraBen,
Fahrwegen und FuB- und Reitwegen unterschieden, doch gehen leider die Signaturen im Zeichenschliissel
nicht konform mit der Darstellung auf der Karte. HauptstraBen und Fahrwegen ăhneln einander zu sehr.
Zahlen bei den Orten bedeuten die Anzahl der Hăuser (z. B. Kronstadt, 2997).
1 836 erschien die N Vollstăndige General Posten- und StraBenkarte d es Kiinigreichs Ungarn, ... ,
des GroBflirstenthums Siebenbiirgen ... van Ludwig von Schedius und Samuel Blaschnek, ... 1833·1836M
(M. 1 : 469.472, Stich van Carolus Stein). In dieser exakt gestochenen Karte finden wir die Ortsnamen im
Kronstiidter Bezirk auf ungarisch, mit d en deutschen Bezeichnungen in Klammer. Die unterschiedlichen
Verkehrswege sind in Chau·sseen, KommerzialstraBen, Seitenwege, Reitstege, FuBwege und bessere
Wege in die Tiirkei gegliedert. Zu sehen ist die Chaussee van Hermannstadt bis Brass6, van Brass6
nordwărts iiber Foldvâr (Marienburg), iistlich iiber Prâsmâr (Tartlau) weiter iiber die Distriktgrenze nach
Kezdi Vâsârhely (Neumarkt). Siidlich flihren van Brass6 nur zwei gut ausgebaute StraBen in die Tiirkei:
eine iiber den Tiimiiser PaB, nach der G renze als .besserer Weg M bezeichnet. eine zweite verlăuft ein
kurzes Stlick von Brass6 bis Keresztenyfalva (Neustadt), weiter als KommerzialstraBe liber den
TiirzburgpaB an die Grenze, dann als besserer Weg bis Rukur in die tiirkische Walachei. Der Obergang
iiber den Bozaer PaB ist als Seitenweg gekennzeichnet. Kontumaz- und Poststationen sind ebenfalls
angegeben.
Zum AbschluB des ersten Teils meiner Arbeit mochte ich noch die .Marschrouten-Karte des
Grossfiirstenthums Siebenbiirgen nach den neuesten Materialien zusammengestellt vom k. k.
Generalstabs-Bureau fiir militiirische Belange ... 1868"12 (Abb. 6) erwăhnen. Es handelt sich hierbei um
eine ausschlieBiich flir das Milităr bestimmte Karte, die keinerlei topographische lnhalte vermittelt.
sondern nur sămtliche genau gekennzeichnete Verkehrsverbindungen mit Distanzangaben sowie Brief
und Fahrpostmiiglichkeiten wiedergibt. Brlicken oder Unterkunftsmiiglichkeiten werden durch
Buchstaben gekennzeichnet. lm Burzenland sind folgende Chausseen markiert (�bb. 6a): eine van Vledeny
bis knapp vor Kronstadt. siidwărts abzweigend bis Rosenau und nordwărts bis Marienburg und Nussbach.
Van Kronstadt flihrt eine weitere nach Kezdi Vâsârhely und eine dritte siidlich bis zum Tiimiiser·PaB. Bei
den LandstraBen wird zwischen erhaltenen und nicht erhaltenen unterschieden. Letztere finden wir z. B.
von Tiirzburg nach Ob. Torzburg. Auch vom Alt Schanz PaB fiihren nicht erhaltene Landwege und
Saumpfade ins G renzgebirge. Jochbriicken gibt es liber den BurzenfluB, den Weidenbach und liber die Alt.
Fahrpost bis Kronstadt und Vâsârhely; Briefpost, also ein Postamt ohne Pferdewechsel, welches
gewohnlich von der PoststraBe abseits liegt. bei Marienburg, Tartlau, Langendorf, Ob. Tiimiis, Tiirzburg,
Rosenau und Zeiden.
Ende des 19. Jahrhunderts (1898) wird berichtet. daB das Burzenland mit Verkehrsmitteln in
nahezu ausreichendem Malle versehen ist
NBei dem in vorziiglicher Giite und Menge vorhandenen Schotter sind sowohl Staats- als
KomitatsstraBen jahraus jahrein in befriedigendem Zustand leicht zu erhalten. Die StaatsstraBen (ca. 1 05
km) gehen von d e m Hauptorte Kronstadt strahlenfiirmig nach allen Himmelsrichtungen : ... de ren Erhaltung
kostete 1897 ca.19.000 fi. und durch KomitatsstraBen (ca. 242 km) sind alle Ortschaften des Burzenlandes
miteinander verbunden, fiir de ren lnstandhaltung ca. 48.000 fi. verausgabt wurden. •lJ
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Der steigende Postverkehr bedingte einerseits einen verstiirkten Ausbau der HauptstraBen und
andererseits, besonders im letzten Drittel des 1 8. Jahrhunderts, dem sogenannten Postkutschenzeitalter,
die Hera usgabe .' iner Flut von Postkarten. Einige bedeutende Vertreter dieses Landkartentyps werden hier
nach einem kurzen historischen Riickblick in die siebenbiirgische Postgeschichte vorgestellt
1 224 wurde den Siebenbiirger Kaufleuten durch den .goldenen Freiheitsbrief" die ungehinderte
Ausiibung ihres Handels zugesichert, dessen Entwicklung jedoch wegen des erbiirmlichen Zustandes der
fiffentlichen Wege sehr erschwert wurde. Die wichtigsten Handelsiibergange in die Walachei waren die
Karpatenpasse iiber den Rotenturm, Ti:imi:is, Ti:irzburg und Vulkan.
lm Mittelalter war die Nachrichteniibermittlung von und nach Siebenbiirgen noch auf
Gelegenheitsbefi:irderung angewiesen: Geistliche, Studenten auf ihrem Weg zu mitteleuropaischen
Hochschulen, und Kaufleute - sie alle wurden fallweise zur Obermittlung schriftlicher Nachricht
herangezogen.
Die ersten Anfange einer siebenbiirgischen Posteinrichtung fallen in das 16. und 1 7. Jahrhundert.
Die zentrale Poststelle war der fiirstliche Hot in Alba Julia (Karlsburg ader Gyulafehervar). wo auch die
notwendigen Pferde gehalten wurden. Die Poststationen auf dem Lande waren durch die Bevi:ilkerung zu
erhalten. Sie dienten den Kurieren als Unterkunft und fiir die Verpflegung und als Pferdewechselstation.
Um MiBbra uchen vorzubeugen trugen die .. Fiirstlichen Brieftrager" ein silbernes Schild mit dem Wappen
des Fiirsten um den Hals und hatten das Recht, jedes Pferd zu nehmen, um da mit ihre Reise fortsetzen zu
ki:innen. Neben den fiirstlichen Postreitern wurden von den siebenbiirgischen Stadten eigene Kuriere, die
sogenannten Stadtreiter, unterhalten. 1684 hatte ein Stadtreiter fiir seinen Postritt von Hermannstadt nach
Kronstadt zwei Gulden zu erhalten.14
Die Route von Kronstadt nach Konstantinopel ist aus den Beschreibungen des Gesandten an der
Hohen Pforte, Tholdalaghi Mihaly, der in den Jahren 1613 bis 1615 diesen Weg mehrmals in beiden
Richtungen zuriicklegte, bekannt. Sie fiihrte von Kronstadt iiber Tergovista nach Bukarest und weiter nach
Konstantinopel.
1691 wurde Siebenbiirgen zum Kronland der habsburgischen Monarchie erklart, sodaB die
Leopoldinische Postordnung von 1695 fiir dieses Land sofort maBgeblich wurde. Um 1720 existierte schon
eine feststehende Postroute von Wien nach Konstantinopel, die iiber Oberungarn (Siowakei) und
Siebenbiirgen (Kaschau - Klausenburg - Hermannstadt und Kronstadt) fiihrte.15
Maria Theresia und Josef 11. reorganisierten das i:isterreichische Postwesen gleich mehrfach.
Die alten HandelsstraBen in Siebenbiirgen wurden verbessert und neue angelegt, zudem der
Postreisedienst durch die Einfiihrung regelmaBig verkehrender .. Diligencen" (ab 1749: Postreisen nach
Fahrplan) in geordnete Bahnen gebra cht und die Aufnahme von Paketen in das postalische
Dienstleistungsangebot vertiigt. In der zweiten Halfte des 1 8. Jahrhunderts erstreckten sich die
siebenbiirgischen Verkehrseinrichtungen bereits a uf die mittleren und kleinen Orte.
Der regelmaBige Postwagenverkehr fiihrte naturgemaB zu einer verstarkten Nachfrage nach
sogenannten .. Postroutenkarten", die somit kartographische Zeugnisse des planmaBigen Ausbaues der
Verkehrsverbindungen darstellen.
Am Beginn der langen Reihe i:isterreichischer Postkarten stehen die dekorativen Werke des
Exje suiten und Mathematikprofessors an der Wiener Universitat Georg lgnaz von Metzburg (1 735-1 798).
1782 erschien seine .. Post Charte der Kaiserl. Konigl. Erblanden ... "16. Diese Karte (Abb. 7) mit der
illustrativen Titelkartusche, die Szenen aus dem Postverkehr darstellt, sollte wahrscheinlich in erster Linie
Poststationen und Handelskontoren als informativer Oberblick dienen. Dem Zweck entsprechend wird das
Kartenbild von den fiir den Postreisenden wichtigen Angaben beherrscht, wahrend sich das Gelănde nur
ganz schematisch durch einzelne perspektivisch gezeichnete Berge angedeutet findet Hier (Abb. 7a) wie
auch a uf den folgenden Karten sehen die chara kteristischen Merkmale dieses speziellen Kartentyps
tolgendermaBen aus: Die PoststraBen verlaufen in schematischen, mit dem Lineal gezogenen Linien von
Poststation zu Poststation. Zwischen den Stationen sind die Anzahl der sogenannten .. Posten", meist
durch ganze ader halbe Ouerstriche vermerkt In der Zeichenerklărung sind die verschiedenen Distanzen
http://cimec.ro - http://istoriebv.ro

Situaţia căilor rutiere din Brasov şi împrejurimile acestuia

223

angeflihrt IAbb. 7b). Sie geben iiber die Entfernung und daraus resultierend iiber die ungefăhre Reisedauer
Auskunft. .. 1 Posten" entsprach 2 iisterreichischen Meilen zu ca. je 7,6 km; eine Strecke von rund 1 5 km
sollten gute Postpferde problemlos ohne Halt bewăltigen konnen. Als Faustregel galt, daB ein Postillion mit
seinem Gespann 10 km pro Stunde schaffen sollte. Verziigerungen, z. B. schlechtes Wetter, eingestiirzte
Briicken, vermurte StraBen, Kutschendefekte, kranke Reisende, Ruhepausen, Umspannen, Postaustausch,
das Schmieren der Wagenachse ISchmiergeld!), muBten natiirlich auch eingeplant werden .
.. Abends um 8 Uhr", heiBt es in einem alten Postbericht von 1782, .. gehet die Banatische und
siebenbiirgische ordinaire Post bis Ofen, weiter iiber Temesvâr, Deva, Miillenbach, Hermannstadt, nach
Kronstadt." Die Poststationen sind auf der Karte gut abzulesen, da sie mit kleinen Posthiirnern markiert
sind. 1783 lieB Josef 11. die Post- und KommerzialstraBen zwischen Hermannstadt und Kronstadt auf einer
Strecke von 12 ungarischen Meilen teils neu anlegen, teils verbessern17. Zur Befiirderung von Briefen sind
d urch ganz Siebenbiirgen reitende Posten angelegt.
Als handlicher erweist sich die beim Verlag Artaria in Wien 1788 erschienene .. Neueste
Postkarte des Kiinigreichs Ungarn, Galizien ... "18. Ins Auge fallend ist die Abgrenzung gegen das tiirkische
Reich, hier griin dargestellt. AuBer dem Gewăssernetz sind nur noch die Postrouten in dieser Karte
eingezeichnet. IFiir die Strecke von Wien nach Kronstadt werden auf diesem Blatt zwei miigliche
Verkehrswege angegeben: 1) Ofen - Szegedin - Temesvar - Lugos - Hermannstadt - Kronstadt; 2) Ofen 
Debrecin - Gr. Wardein - Clausenburg - Carlsburg - Miihlenbach - Reismarkt - Hermannstadt - Kronstadt.)
In den Postakten des Wiener Hofkammerarchivs, die Siebenbiirgen betreffen, sind immer wieder
Klagen iiber die schlechten PoststraBen zu lesen. Hier ein kurzer Auszug aus einem Bericht von 179019:
........3tens habe auch gehorsamst zu berichten, daB die Siebenbiirgen k. k. Poststationen
dermalen so elend die meisten bestellet sind, daB sie auch den leeren Postwagen kaum befiirdern kiinnen,
denn die StraBen sind unbeschreiblich schlecht und ihre Pferde kiinnen aus Hunger kaum mehr die Haut
ertragen, sie spannen zwar 8 und 1 1 Stiick ein, aber es ist schon iifters geschehen, daB ich unter diesen
allein nicht einmal eines gehabt habe, mit welchem ich um Aussicht in ein Dorf hătte reiten kiinnen,
sondern muBte zu FuB weiter gehen. Der Postmeister, der noch etwas Heu zum Stroh fiir seine Pferde zu
geben hat, stehet noch am besten, von Hafer ist nichts vor Teuerung zu denken; kann also ein Liibl. K. K.
Hauptoberpost Wagens Expedition selbst ersehen, was ich bei salch elenden Umstănden fiir Beschwernis
auszustehen habe, welche auch alle Passagiere, welche mit dem Pastwagen nach Hermannstadt
gefahren seyn, bezeugen werden . ..... "
Erwăhnenswert erscheint auch der Postatlas des Wiener Kartenverlegers Franz Johann Joseph
von Reilly 1 1766-1820). Das mit klassizistischen Ornamenten verzierte Titelblatt zeigt auf der oberen Hălfte
den Titel lateinisch und darunter deutsch: .. AIIgemeiner Pastatlas van der ganzen Welt, in so ferne Pasten
darauf bestehen, ... 1799". IAbb. 8) Nach dem lnhaltsverzeichnis und einer Zeichenerklărung gibt Reilly
.. Kurze Auskunft iiber die lnnere Beschaffenheit dieses Atlasses". Er schreibt, daB aus Griinden der
Obersichtlichkeit auf den folgenden Karten kleine Fliisse. Berge, Wălder und Orte, die auBerhalb der
Pastverbindungen liegen, weggelassen wurden. Auch wurden nur bei den Hauptstădten ihre
geagra phischen Koardinaten beriicksichtigt. die dazwischen liegenden Poststatianen sind ..idealisch"
verzeichnet. Die Pastlinien finden sich in der iiblichen Art der Postkarten, ohne Riicksicht auf den
eigentlichen Verlauf der Stral3en, von Statian zu Station als gerade Linien eingetragen. Bei den
Obersichtskarten findet man nur numerisch die Anzahl der Stationen zwischen griiBeren Orten angegeben.
Will man die einzelnen Pasten wissen, muB man die Spezialka rte heranziehen. Hier nun die .. Postkarte von
Ober Ungarn und Siebenbiirgen"IAbb. Ba).
lm Hofkammerarchiv existiert auch die Skizze einer Pastrautenkarte von Siebenbiirgen
.. Post-Karte des Gross-Fiirstenthums Siebenbiirgen der alt bestehenden und neu zu errichtenden
angetragenen Postkurse. 1803"20. Die neuen Pastkurse sind dabei rat eingetragen, und zwar handelt es
sich in der Umgebung van Kranstadt um die prajektierte Linie nach Kezedi Vâsârhely.
Zum AbschluB dieser gerafften Zusammenstellung miichte ich nach die lnfluenzkarten von Franz
Raffelsperger 11793-1861) vorstellen. Als Beamter der k. k. Hauptdirektian der fahrenden Posten in Wien
hat sich Raffelsperger zwischen 1 824 und 1 840 insbesandere um Kartenentwiirfe des
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Postkutschenverkehrs verdient gemacht
Eine originelle Sonderform der Postkarte entwickelte Raffelsperger mit seiner .lnfluenzkarte der
Eilpost=Diligenze=und Packwagens=Course in dem Kaiserthum Osterreich und in den angrănzenden
lăndem ...:21 (Abb. 9). Diese Kartentypen gaben dem Reisenden in einer iibersichtlichen bildlichen
Darstellung Auskunft iiber Art, Frequenz und Preise des Postwagenverkehrs. In diesem topogrammartigen
Fahrplanschema, welches die Orte in schematischer Form durch breite Bănder verbindet waren wichtige
Reisedetails vermerkt. Z. B. ging von Wien alle 14 Tage um 8.00h friih die Post Richtung Ofen, von Ofen am
folgenden Donnerstag um 8.00h nach Hermannstadt Ankunft: Mittwoch: 8.00h; von Hermannstadt ging es
samstags abends um 15.00h nach Kronstadt wo man Sonntag abends um 1 6.00h eintraf. Diese Route
beinhaltete 66 1/4 Posten ( 132 1/2 Meilen), umgerechnet ca. 993 km, die in ca. 1 8 Tagen bewăltigt wurden.
Erfreulicherweise ist seit dem 1 9. Jahrhundert auch ein Fortschritt im Verkehrswesen zu
verzeichnen, so wird heute die Strecke Wien - Brasov von der Eisenbahn in ca. 14 Stunden, inklusive
Grenzaufenthalt bewăltigt.
Die Auf- und Bearbeitung alter kartographischer Dokumente stellt eine junge, aber dennoch
schon bedeutende wissenschaftliche Disziplin dar und sollte nach besten Krăften gefiirdert werden. Vor
allem Osteuropa war in den vergangenen Jahrzehnten kaum auf den intemationalen Fachtagungen
vertreten und auch der wissenschaftliche Meinungsaustausch war nur in sehr gebremster Form miiglich.
Es ist deshalb umso erfreulicher, daB durch die Initiative van einzelnen Forschem dieses M anko nun in
Zukunft beseitigt werden wird. Tagungen, wie diese in Kronstadt ( Brasov) sind deshalb van nicht zu
unterschătzender Bedeutung, da sie zur Verbreitung van kartogra phiehistorischen Vorstellungen,
Reflexionen ader Erkenntnissen beitragen und oft motivierend und animierend auf Kollegen wirken, die an
verschiedenen wissenschaftlichen lnstitutionen (Universităten, Museen, Bibliotheken, Archiven usw.)
tătig sind.
=

FuBnoten:
1. .Mappa delia Transiluania, et Prouientie contigue nella quale si vedano li Confini dell' Ongaria,
et li Campam.ti fatti dall' Armate Cesaree in queste ultime guere ... dediziert an Joseph 1., da Gio. Morando
Visconti sup.mo lngeniere per S. M. Ces in Transilvania.· (M. ca. 1 : 520.000; Signatur Alb. 204-1 )
2
Mappam Hanc Regni Hungariae propitiis elementis fertilissimi cum adjacentibus regnis et
Provinciis nava et accuratiori forma ex optimis Schedis Collectam ... . (M. ca. 1 : 550.000; Signatur a.B.
9.A.6.)
3 Nava et accurata Geographica Mappa Daciae Mediteraneae seu Moderni Principatus
Transilvaniae ... sub Praefectura Militari Francisci de Pa ula S. R. l. Comitis a Wallis a Sumptibus Provinciae
Directione Architecturae Militaris pro Tribuna Joh. Conradi de Weiss commensurata et delineata.
MDCCXXV. Designe par C. G. Wappler." (M. ca. 1 : 250.000; Signatur Alb. 705)
4 Nava et accurata Geometrica Mappa Daciae Mediteraneae seu Moderni Principatus
Transilvaniae ... sub Praefectura Militari Francisci de Paula S. R. 1. Comitis a Wallis Sumptibus Provinciae
cura Architecturae Milita ris Protribum Joh. Conradi de Weiss commensurata et delineata. MDCCXXXV.
(Widmung an Karl VI., kol. Handzeichnung, (M. ca. 1 : 200.000; Signatur Alb. 204-2)
5. M. ca. 1 : 1 8.800 (Signatur Alb. 204-6)
6 Principatus Transilvaniae Tabula ex a rchetypo 1751 concinato recentoribus aucta
observationibus denuo delineata per S. L a Luchsenstein. 1 762.· (M. ca. 1 : 192.000; Signatur FKB C1 07/5 a
di
1 Die Beschaffenheit der Ubergănge sollte kennengelernt werden, mit einer genauen
Beschreibung der Lănge und Umstănde der Wege und FuBsteige, Gebirge, Tăler und Gewăsser und wie
sie zu FuB, zu Pferd ader mit Artillerie samt Bespannung passiert werden konnten.
8 Die Originai-Aufnahms-Karte des G roBfiirstenthums Siebenbiirgen, geometr. aufgenommen
u. bearbeitet 1 769-1 773 unter der Direction des Obristen van Fabris.
9. Erklărung zur Josephinischen Landesaufnahme: .Anhang zu der Kriegskarte des GraB
Fiirstenthum Siebenbiirgen: 4. Buch, S. 685, Sectia 269: Theil des Districts Brasso (Wien, Kriegsarchiv,
Signatur B IX 715)
. • ...
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10. 1801 erschien in Wien die 5 bandige .Darstellung der osterreichischen Monarchie nach den
neuesten statistischen Beziehungen· von J. A. Demian. Der 2. Band behandelt Ostgalizien und
Siebenbfirgen.
1 1 . Kolorierte Handzeichnung (M. ca. 1 : 170.10); Signatur a.B. 54.(15))
1 2. .lm k. k. m�itărisch geografischen Institute in Wien 1868. M. 1 : 288.000· (Signatur FKB S 571
13. Vgl. Das sachsische Burzenland. Kronstadt 1898, S.643
14. Vgl. Historische Verkehrsnachrichten aus Siebenbfirgen. Von W. K. In: Zeitschrift ffir Post und
Telegraphie. Nr.36 (Wien, 1. Oktober 1 8971. S. 271-273
1 5. Vgl. Wurth, R.: Osterreichs Orientalische Post D urch Balkan und Levante. ( Osterreichische
Postgeschichte. Bd.16, 19931 1 2
1 6 Von Joh. Emst Mansfeld sauber i n Kupfer gestochenu ( M . ca. 1 : 1,3 Miii.; Signatur a.B.
2.8.251
1 7. Vgl. Demian, a.a. 0., S. !Il
1 8 Nach Originalzeichnungen gestochen von F. Mfiller", kolorierter Kupferstich (M. ca. 1 : 2.4
Miii; Signatur FKB C3121
1 9. Vgl. Camerale 9, Bd. 437 1 790/9, f. 2 - August (Hofkammerarchiv, Wienl
20. Hofkammerarchiv, Wien (Karte: Signatur B-741
21. M. 1 : 2,5 Miii., 3. Aufl. Wien 1834 (Signatur KC 97.5891
=

. •

. •
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Abbildungsverzeichnis
Abb. 1 u. la - Giovanni Morando Visconti: .Mappa delia Transiluania ... Hermannstadt 1699".
Stecher: Conra d Predtschneider; M. ca. 1: 520.000; Signatur: Alb. 204- 1 (Titelkartusche und
Kartenausschnittl.
Die Karte ist gesuzdet und mit einem Grenzkolorit versehen. Auf dem wiedergegebenen
Kartenauschnitt sind die wichtigsten StraBenverbindungen des Burzenlandes eingetragen. Sie ist die
frfih�ste Darstellung von Verkehrsverbindungen dieses Gebietes, die sich im Besitz der Kartensammlung
der Osterreichischen Nationalbibliothek befindet.
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Abb. 2 u. 2a - Johann Conrad Weiss: Nava et accurata Geographica Mappa Daciae
Mediteraneae seu Moderni Principatus Transilvaniae ... sub Praefectura Militari Francisci de Pa ula S. R. 1.
Comitis ă Wallis Sumptibus Provinciae Directione Architecturae Militaris pro Tribuna Joh. Conradi de
Weiss commensurata et delineata. MDCCXXV. Designe par C. G. Wappler". M. ca. 1 : 250.000; Kolorierte
Handzeichnung, Signatur: Alb. 705 (Kartenausschnitt und Zeichenerkliirung).
lm Zeichenschllissel wird deutlich zwischen Fahrwegen und Fuflsteigen unterschieden.
..

Abb. 3 u. 3a - Johann Conrad Weiss: .. Nava et accurata Geometrica Mappa Daciae
Mediteraneae seu Moderni Principatus Transilvaniae ... Widmung an Karl VI. ... MDCCXXXV". M. ca. 1 :
200.000; Kolorierte Handzeichnung, Signatur: Alb. 204-2 (Zeichenschliissel und Kartenausschnitt).
Die Grenzsicherung gegen die 'tlirkische' Walachei zwischen dem Buza- und dem Temis-PaB
mittels ..Verhak" wird hier deutlich sichtbar. Dieses Verhak" ist durch kleine Kreuzchen bildlich
d argestellt und bedeutete gefiillte Biiume und dichtes Strauchwerk; dadurch sollte das illegale
Oberschreiten der Grenze erschwert werden.
•

Abb. 4 - Anonyme Handzeichnung, um 1720. M. ca. 1 : 1 8.800; Signatur: Alb. 204-6 (Karte).
Hier sind zum ersten Mal Contumazen im Bereich der Paflubergiinge eingezeichnet. Sie
fungierten als Ouarantiinestationen, um die Gefahr der Einschleppung van Seuchim aus dem Orient zu
verhindern.
Abb. 5 - Stephan Lutsch van Luchsenstein: .. Principatus Transilvaniae Tabula ex archetypo 1751
concinato recentoribus aucta observationibus denuo delineata per S. L. a Luchsenstein. 1 762". M. ca. 1 :
1 92.000; Kolorierte Handzeichnung, Signatur: FKB C1 07/5 a-d (Kartenausschnitt).
Der kaiserliche Hauptmann Stephan Lutsch v. Luchsenstein hat dieses Gebiet mehrmals
kartographisch dargestellt. Bei diesem Kartenausschnitt gibt es oft mehrsprachige
Ortsnamensbezeichnungen. Wenn die deutsche Benennung als erste verzeichnet ist, handelt es sich um
eine săchsische Siedlung.
Abb. 6 u. 6a - ..Marschrouten-Karte des Grossturstenthums Siebenbiirgen nach den neuesten
Materialien zusammengestellt vom k. k. Generalstabs-Bureau tur militărische Belange ... ausgetuhrt im k.
k. militiirisch geografischen Institute in Wien 1868". Lithographie, M. 1 : 288.000; Signatur: FKB S 57 (Titei
mit Zeichenerkliirung und Kartenausschnitt).
Hier . sind keinerlei topographische Details vermerkt, sondern ausschliefllich tur das Militar
wichtige lnformationen im Bezug auf das Transport- und Verkehrswesen enthalten.
Abb. 7, 7a u. 7b - Georg lgnaz von Me(t)zburg: .. Post Charte der Kaiserl. Konigl. Erblanden ... 1782".
Stecher: Joh. Ernst Mansfeld. M. ca. 1 : 1 ,3 Miii.; Signatur: a.B. 2.B.25 (Titelkartusche, MaBstabsleisten,
Ka rtenausschnitt).
Die Karte zeigt die verschiedenen Moglichkeiten, per Postkutsche van Wien nach Kronstadt zu
reisen. Variante 1: ..Wien - Raab - Pest - Ketskemet - Temeswar - Dobra - Millenbach - Hermannstadt 
Cronstadt".
Variante 2: ..Wien - Raab - Pest - Erlau - Tokay Debreczin - Clausenburg - Millenbach Hermannstadt - Cronstadt".
·

Abb. 8 u. Ba - Franz Johann Jaseph van Reilly. ..AIIgemeiner Postatlas van der ganzen Welt, in sa
terne Posten darauf bestehen .. .Wien 1799". Nr. 12 .. Postkarte van Ober Ungarn und Siebenblirgen",
kolorierter Kupferstich, Stecher: Anton Benedikt, M. ca. 1 : 1.7 Miii.; Signatur: 499.491 -D.K (Titelblatt und
Karte).
Abb. 9 - Franz Raffelsperger. .. lnfluenzkarte der Eilpost=Diligenze=und Packwagens=Course in
dem Kaiserthum tisterreich und in den angrănzenden Liindern .... 3. Aufl. Wien 1 834". M. 1 : 2,5 Miii.;
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Signatur: KC 97.589 (Kartenausschnitt).
In diesem Fahrplanschema sind alle wichtigen lnformationen fiir Reisende enthalten. Die Zitfern
oberhalb der Stadtnamen bedeuten die Einwohnerzahl, die unterhalb die Meilenentfernung von Wien.

Situaţia căilor rutiere din Braşov şi împrejurimile
acestuia (secolele XVII-XIX) ilustrată În documente
cartografice aflate În patrimoniul Bibliotecii
Naţionale a Austriei (rezumat)
Pe baza cercetării unui mare număr de hărţi tipărite şi manuscrise aflate în patrimoniul Bibliotecii
Naţionale a Austriei, lucrarea încearcă să prezinte evoluţia reţelei de drumuri din Braşov şi Ţara Bârsei, în
perioada cuprinsă între secolele XVI I şi XIX.
in timp ce, pentru prima parte a studiului s-au folosit doar hărţi topografice, a doua parte este
destinată hărţilor speciale, având ca obiect traseele poştale.
Cunoaşterea exactă şi amănunţită a acestor rute era necesară atât armatei, cât şi comerţului
desfăşurat între Imperiul Habsburgic şi cel Otoman, în care Ţara Bârsei deţinea, ca regiune de graniţă, un
rol deosebit de important.
Starea căilor de comunicaţie însemna o premisă indispensabilă pentru desfăşurarea cu succes
a operaţiunilor militare, de aceea ingineri-cartografi militari aflaţi în solda imperialilor (Giovanni Morando
Visconti, Johann Conrad Weiss şi Stephan Lutsch von Luchsenstein) au făcut măsurători exacte şi au
înregistrat cu acurateţe toate detaliile acestora în hărţi al căror secret era păzit cu străşnicie.
Punctul culminant al descrierii acestui teritoriu se regăseşte în celebra colecţie, cunoscută sub
numele de ,.Josephinische Landesaufnahme".
in secolul al XIX-lea s-au stabilit deja hărţi spe cializate ale itinerariilor de circulaţie, divizate în:
şosele, străzi comerciale, străzi laterale şi poteci.
in partea a doua a acestei lucrări s-a urmărit realizarea unei priviri de ansamblu asupra
transpunerii cartografice a rutelor poştale între Viena şi Braşov.
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Hărţi şi planuri preluate
de la Biserica Neagră Braşov
de Gemot Nussblicher
in anii 1 973-1974, in baza prevederilor Decretului nr. 472/1 971 privind Fondul Amivistic Naţional,
Filiala Arhivelor Statului Braşov a preluat de la Parohia evanghelică C.A. Braşov - Biserica Neagră mai
multe materiale documentare, printre care şi o parte din colecţia de hărţi. Aceste hărţi şi planuri au o
valoare documentară deosebită şi au fost prezentate la primul Simpozion Internaţional de Istoria
Cartografiei de la Braşov din noiembrie 1 997.
Cele mai vechi dintre planuri sunt cele din timpul epidemiei de ciumă din anii 1755- 1 756
referitoare la Prejmer, care conţin informaţii şi detalii preţioase privind aşezarea la mijlocul secolului al
XVIII-lea, de altfel primele, din punct de vedere cronologic, de o asemenea precizie.
De asemenea, planurile cordonului sanitar de la Zărneşti din aceeaşi perioadă sunt foarte
expresive nu numai cu privire la scopul pentru care au fost întocmite.
O atenţie deosebită merită harta Ţării Româneşti a lui F. Joseph Ruhedorf, tipărită la 1788, care
prezintă in detaliu împărţirea administrativă a ţării la sfârşitul secolului al XVII I-lea.
Pentru istoria locală a Braşovului sunt de mare importanţă planurile oraşului întocmite de Franz
van Seethal, comandantul Cetăţuii din Braşov, la anul 1 796, care au fost folosite timp de decenii. Ele sunt
foarte valoroase, fiind primele planuri cu numerele caselor din Braşov şi merită încă studii mai amănunţite.
Aceste planuri ale lui Seethal au stat la baza planului de pe la 1 8 1 0, păstrat numai fragmentar şi
a planului rectificat al lui J. Hul din 1 827.
Din a doua jumătate a secolului al XIX-lea datează mai multe planuri tipărite, la 1867, 1874 şi 1 887,
ultimele piese datând din perioada interbelică.
Studierea hărţilor şi planurilor de la Biserica Neagră arată faze interesante ale evoluţiei
cartografiei in zona Braşovului şi cu privire la acest ţinut in secolele XVII I-XX.
·

Karten und Plăne aus dem Archivbestand der
Schwarzen Kirche in Kronstadt
van Gernot Nussbăcher
Auf Grund des rumănisches Archivgesetzes Dekret nr. 472/1971 wurden in den Jahren 1973-1 974
verschiedene Dokumentarmaterialien vom Evangelischen Stadtpfarramt Kronstadt - der Schwarzen
Kirche - an das Kronstădter Staatsarchiv libergeben, darunter auch ein Teil der Kartensammlung. Diese
Archivalien van groBem Wert wurde beim ersten lnternationalen Symposion fiir Geschichte der
Kartographie in Kronstadt im November 1 997 vorgestellt.
Die ăltesten Stlike stammen aus der Zeit der Pestepidemie van 1 755-1756 und betreffen den
Markt Tartlau sowie die heutige Stadt Zărneşti. Besonders die Kartenskiuen iiber Tartlau bieten die ersten
detaillierten lnformationen liber die Anlage dieses Ortes.
Weiterhin ist zu erwăhnen eine ausflihrliche Karte der Walachei van F. Joseph Ruhedorf aus dem
Jahre 1 788 mit der damaligen Landeseinteilung.
Van besonderer Bedeutung tur die Kronstădter Lokalgeschichte sind die vom Kronstădter
SchloBkommandanten Franz van Seethal im Jahre 1 796 ausgearbeiteten Stadtplline, die e rstmals auch die
Hausnummern bringen und als Grundlage tur spătere Stadtpliine vom Anfang des 19. Jahrhunderts
dienten.
Aus der zweiten Hălfte des 19. Jahmunderts stammen die gedruckten Stadplane aus den Jahre
1 867, 1 874 und 1 887. Die letzten Plăne stammen aus der Zwischenkriegszeit.
Das Studium der Karten und Plane dieses Bestandes zeigt interessante Phasen der Entwicklung
derKartographie in und liber Kronstadt auf.
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Die Verzeichnung erfolgte nach den
geltenden Archivnormen und es bedeuten die
Rubrikenzahlen:
lnventarnummer bzw. Findbuchnummer,
in Klammer: alte Signatur
Verfasser der Karte
Titei der Karte; zuerst rumănisch, dann in
Klammer in der Originalsprache
MaBstab der Karte - soweit angegeben
Ort der Anfertigung der Karte
Datum der Anfertigung der)(arte
AusmaBe in M illimetern
Herkunft der Karte
Bemerkungen.
Inventar cronologic al colecţiei de hătţi
preluate de la Biserica Neagră
Nr. de inventar (Nr. vechi)
Autorul
Denumirea hărţii
Scara
Locul întocmirii
Data întocmirii
Dimensiunile
Provenienţa
Observaţii
Nr.1 (912 1V 63/1 )
Planul târgului Prejmer, cum este trasat cordonul
sanitar şi cum sunt amplasate posturile de pază
(Plan von Tartlau, wie daselbst der Cordon gezogen
und die Posten ausgestellet sind)
Prejmer
1755
525x405 mm
Biserica Neagră 91 2 IV 63/1
Schiţă a imprejurimilor târgului Prejmer, cu texte
explicative. Sudul este in partea de sus a hărţii.
N r.2 (91 2 IV 63/2)

Planul târgului Prejmer ( Plan von dem Markt
Tartelau)
Prejmer
1 755
340x430 mm
Biserica Neagră 912 1V 63/2
Schiţă desenată cu cerneală, cu texte explicative

privind străzile, clădiri, terenuri agricole, spitale,
cordonul sanitar etc. Sudul se află in partea de sus
a hărţii.
Nr.3 (91 2 1V 6313)
Planul târg ului Prejmer ( Plan von Tartlau)
Prejmer
1755
430x330 mm
Biserica Neagră 912 1V 63/3
Schiţă desenată cu cerneală, cu texte explicative,
privind amplasarea cordonului sanitar. Sudul este
in partea de sus a hărţii
Nr.4 (912 IV 63/4)
Primul plan al Prejmerului, din care rezultă casele
infestate şi aşezarea lor (Erster Plan von Tartlau,
woraus die inficirte Hăuser und derselben Lage zu
ersehen ist).
Prejmer
1755
363x451 mm
Biserica Neagră 912 IV 63/4
Schiţă desenată cu cerneală, cu indicarea caselor
infestate, a diospozitivului de pază şi a altor
elemente topografice. Sudul este in partea de sus a
hărţii.
Nr.5 (91 2 1V 65 a)
Zona localităţii Zărneşti cu cordonul sanitar
(Gegend von Zernest und dem Cordon)
Zărneşti
[1755]
107x163 mm
Biserica Neagră 912 IV 65 a
Sub titlu nota: Die Militar Posten sind roth, Die
Tohaner blau, Die Rosenauer und Pleaschen gelb
(posturile militare sunt desenate cu roşu, cele ale
tohănenilor albastru, cele ale râşnovenilor şi ale
plăieşilor galben). Din Zărneşi duce .. StraBe in das
Bergwerk" (drumul spre mină)
Nr.6 (912 IV 65 b)
Zona Zărneşti - Tahan cu posturile de pază ale
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Hărti si planuri preluate de la Biserica Neagră Braşov
cordonului sanitar
Zărnesşti
[1755)
370x478 mm
Biserica Neagră 912 IV 65 b
Nr.7 (912 IV 54)
Josef Benkner
Harta districtului săsesc Braşov, extrasă din harta
originală luxenstein la 1772 [Tabula 1. Districtus
Saxonicalis Coronensis, ex Autographo
luxensteiniano desumta Anno 1 772)
Braşov
1772
363x323 mm
Biserica Neagră 912 IV 54
Desen în cerneală şi creion. in colţul dreapta sus:
..Explicatio Signorum". Pe versa: Einfacher aher
sehr genauer AbriB vom Kronstădter District. im
Jahre 1772 gezeichnet ader abgeschrieben vom
damaligen Orator Com[munitatis) Jos[eph)
Benkner.
Nr.8 (91 2 1 1 1 12)
F. Josef Ruhedorf
Harta specială a ţării Româneşti (Mappa Specialis
Walachiae, ex accuratissmis Singulorum
Districtuum lchnographisis collecta, delineata, et
dedicata Excellentissimo Domino Comiti de Hadik
Sac[rae] Caes[areo] Reg[iae] Apost[olicae]
mt1mo,
Consiliario
Ma[ies]t(a]tis
Campi
Mareschallo et supremi Consilii Aulae Bellicis
Praesidenti per F. Jos. Ruhedorf, in Offis. Caes.
Reg. ad suprem. Armorum Praefecturam 1 788·.
f.l.

1 788
395x707

mm
Biserica Neagră 912 111 12
Hier. Benedicti Scrip. Kil Ponheimer Sculp. intr-o
casetă în drea pta, lista celor 1 8 districte din
Oltenia, Ţara de Sus şi Ţara de Jos, în coţul stâng
jos: Explicaţia prescurtărilor şi semnelor
Nr.9 (912 IV 51 A)
Franz van Seethal
Oraşul Braşov (Stadt [Kronstadt])

Braşov
1 796
322x457 mm
Biserica Neagră 912 1V 51
Cuprinde şi zonele ..Theil der Altstadt, Postwiese,
Vorstadt". Aufgenommen von lngen. Oberleutn.
Zultner 1735, vermehrt durch die Hausnummern
und Berghohen u. barometrische Messungen von
Franz von Seethal Oberstleutn. 1 796)
Nr.10 (912 IV 51 B)
Franz von Seethal
Braşovul vechi - Blumăna (Aitstadt - Blumenau)
Braşov
1 796
323x447 mm
Biserica Neagră 912 1V 51
Aufgenommen vom lngenieur Oberleutnant Zultner
1735. Verbessert und mit den Hausnummern u .
Berghohen nach barometrischen M essungen
vermehrt von Franz von Seethal, Oberstleutnant u.
Schlosscommend. 1796. Deteriorat la colţurile de
jos.
Nr 11 (912 1V 58 a)
Franz von Seethal
Planul oraşului Braşov şi al suburbiilor sale (Plan
oder Grundriss der Stadt Kronstadt und ihrer
Vorstaedte)
Braşov

1 796
390x487

mm
Biserica Neagră 912 IV 58 a
Există planşele A, C, O, E, F, G, H; lipseşte planşa B.
Desenul este executat pe hârtie uleiată, deteriorată

Nr. 1 2 (912 1V 58 b A)
Franz von Seethal
Planul oraşului Braşov şi al suburbiilor sale.
Suburbia Blumăna (Plan der Stadt Kronstadt und
ihrer Vorstaedte. Vorstadt Blumenau)
Braşov

1 796
35x423

mm
Biserica Neagră 912 IV 58 b
Zuerst [vermuthlich 1735] aufgenommen durch den
lngenieur Oberletnant Zultner, dann 1796 mit den
Hă usernummern und Zeichnung, wie auch Angabe
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der Hohen der benachbarten Berge, vennehrt
durch
den
Stadt·,
Schlossund
Granzkommendanten Oberstleutnant Franz von
Seethal. Cuprinde zona Dealul Melcilor până la
Dealul Morii, Cetăţuia, Cunnătura.
Nr. 13 (912 IV 58 b B)
Franz von Seethal
[Braşov Cetate) [lnnere Stadt)
Braşov
1796
375x423 mm
Biserica Neagră 912 IV 58 b
Cuprinde Cetatea, strada lungă până la strada De
Mijloc, l..iv ada Poştei, partea de jos din cartierul
Şchei
Nr. 14 (912 IV 58 b C (8)
Franz van Seethal
Muntele
Braşovului,
numit Tâmpa (Der
Cronstaedter Berg, die Burg oder Zinne genannt)
Braşov
1796
375x423 mm
Biserica Neagră 91 2 IV 58 b
Cuprinde muntele Tâmpa cu capela, ruinele cetăţii
Braşovia, apeductul din Valea Cetăţii, zidul sudic al
incintei Cetăţii.
Nr. 1 5 (912 IV 58 b D (6)
Franz van Seethal
Şchei (O bere Vorstadt)

Nr. 17 (912 IV 58 b F (3))
Franz von Seethal
[Bartolomeu] [Bartholomae)
Braşov
1 796
375x423 mm
Biserica Neagră 912 IV 58 b
Cuprinde cartierul Brtolomeu, partea de jos a
stăzilor lungă, De Mijloc şi laterală.
Nr. 18 (912 1V 58 b G (4))
Franz van Seethal
Braşov
1 796
375x423 mm
Biserica Neagră 912 IV 58 b
Cuprinde zona de dealuri de la nord-vest de livada
Poştei
Nr. 1 9 (912 IV 58 b H (5))
Franz von Seethal
Braşov
1796
375x423 mm
Biserica Neagră 912 IV 58 b
Cuprinde zona de la nord-vest de Şchei cu .Dealul
Keztes· şi .Hellenstein·. cu drumurile spre Poiana
şi spre Cristian
Nr. 20 (912 IV 66)
Franz von Seethal
Braşov - Blumăna - Braşowechi - Cetăţuia

Braşov
1 796
35x423 mm
Biserica Neagră 91 2 IV 58 b
Cuprinde cartierul Şchei
Nr. 16 (912 IV 58 b 58 El
Franz von Seethal
Cetăţuia (Das Schloss)
·

Braşov
1796
375x423 mm
Biserica Neagră 912 1V 58 b
Cuprinde Cetăţuia, incinta risăriteană a Cetăţii,
suburbiile Blumăna şi Braşowechi.

Braşov
1796
315x455 mm
Biserica Neagră 9 1 2 IV 66
Aufgenommen van lngenieur Oberlieutenant
Zultner 135, verbessert und mit den Hăuser Numern
u. Berghăhen vennehrt von Franz van Seethal, k.k.
Obristeieutenant und Schloss-Commandant 1 796.
Cuprinde: Parta Străzii Negre, Ţigănia, digul ridicat
imptriva curuţilor 1708, moara de hârtie, biserica Sf.
Martin, Cetăţuia. Colorată, tuş, verde şi roşu.

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

241

Hărti si planuri preluate de la Biserica Neagră Braşov
Nr. 21 (912 1V 56}
Planul oraşului Braşov din Transilvania (Plan von
Kronstadt in Siebenburgenl
Braşov
ca. 1810
985x1090 mm
Biserica Neagră 912 IV 56
Harta este împărţită în 12 dreptunghiuri şi este
trasă pe pânză. lipsesc două dreptunghiuri din
partea sud-vestică, cu parte din Şchei, din Cetate şi
din Tâmpa, eventual acolo erau şi explicaţiile
pentru literele şi cifrele de pe hartă.
Nr. 22 (912 IV 52)
Vedere a Braşovului spre nord (Kronstadt gegen
Norden)
Braşov
ca. 1820
60x255 mm
Biserica Neagră 912 IV 52
Sunt evidenţiate clădirile: 1. Schloss od. Citadelle;
2. Evang. Stadt-Kirche; Katolische Kirche Kloster
T(hor); 4. Rathaus; 5. Ober od. Walach Vorst. Thor.
Nr. 23 (912 IV 53)
Plan al Braşovului (Ansicht von Kronstadt im
Grundriss)
(Braşov}
c. 1820-1827
240x285 mm
Biserica Neagră 912 1V 53
Datată după existenţa Porţii Târgului Cailor (1820)
şi lipsa Porţii Şchei ( 1827}. Harta are sudul în partea
de sus. in colţul de jos liste cu nume de străzi şi
clădiri in G = Cetate, A = Braşovvechi, B = Blumăna,
C = Şchei.
Nr. 24 (912 IV 62)
Desenat (Geceich v.) J. Hul Făhnrich
Braşovul împreună cu părţile alăturate ale
suburbiilor (Cronstadt samt anliegenden Theilen
der Vorstadten a ugenommen im Jahre 1 735,
vermehrt durch Hăuser Numem, BerghOhen und
Barometrischen Messungen & rectificiert im Jahre
1 827}

Braşov
1 827
320x460 mm (chenarul}
Biserica Neagră 912 IV 62
Desen în tuş, acuarelă roşu şi verde. Cuprinde
Braşov-Cetate şi dealurile de la nord, inceputul
străzii Lungi până la strada De Mijloc. Pe o hârtie
mică cu chenar 55x93 mm. planul oraşului Cluj,
centrul medieval.
Nr. 25 (912 IV 50)
Cari Hiebel 1 828
Braşovul cu suburbiile (Kronstadt samt Vorstădten)
Braşov
1 828
1 33x203 mm (chenarul)
Biserica Neagră 912 IV 50
Desen in tuş negru şi roşu
Nr. 26 (91 2 1V 38)
Plan de situaţie al oraşului Braşov, ridicat in anul
1 867 (Situations - Plan der Stadt Kronstadt
Aufgenommen im Jahre 1 867)
Braşov, Verlag von LJ. Haberl
lithographie von L Lucke. Wien
1 867
395x485 mm
Biserica Neagră 912 IV 38
Tipăritură - litografie

Kronstadt,

Nr. 27 (91 2 1V 59)
Friedrich Mic hei, Grundbuchs - Kommissăr
Braşov - Cetate, intravilan 1 (Kronstadt lnnere
Stadt 1, Ortsried von 4835-5734}
Braşov
1 870 iulie 1 3
455x620 m m
Biserica Neagră 9 1 2 IV 59
Hartă de carte funciară cu indicarea numerelor
topografice şi cu corecturi ulterioare până pe la
lii!IJ. Trasă pe pănză, deteriorată la indoituri şi la
margini
Nr. 28 (912 1V 45)
litographie von J.G. Lehmann
Braşov, schema caselor şi
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(Kronstadt. Hăuser- und Strasse - Schema 1 874)
Braşov, Lith. Anstalt von Joh. Gi:in und Sohn
Heinrich in Kronstadt.
1874
520x735 mm
Biserica Neagră 912 1V 45
in culorile negru, verde, rosu. Cu lista clădirilor
importante. Împărţită in 21 d �eptunghiuri, trase pe
pânză.
Nr. 29 (912 IV 57)
Technisches Bureau Stern und Haberl, Wien
Planul oraşului liber regesc Braşov 1 887. Reţeaua
de canalizare generală 1 896 (Plan der ki:iniglichen
Freistadt Kronstadt 1 887. Anordnung der
allgemeinen Canalisation 1 896)
1 : 7500
Braşov 1 889. Verlag von Adolf Albrecht, Litographie
und Druck des k.k. miJit geogr. lnstituts in Wien
1887
800x765 mm, hârtie pe pânză
Biserica Neagră 912 1V 57
Schema canalizării a fost completată in octombrie
1 896 de Christian Kertsch, inginerul oraşului. Culori:
verde, roşu, albastru.

Biserica Neagră 912 IV 22
Cuprinde lista imobilelor aparţinătoare bisericilor
evanghelice în 53 de poziţii; pe hartă sunt delimitate
comunităţile bisericeşti şi ale filialelor acestora.
Nr. 32 (912 IV 37)
Noul plan al oraşului Sibiu - Plan von
Hermannstadt 1921
1: 5760
Sibiu. Verlag Jos. D rotleff, Hermannstadt
1921
680x470 mm
Biserica Neagră 912 IV 37
Culori: verde, roşu, albastru, gri
Nr. 33 (912 IV 64)
A. Bruss
Planul oraşului Braşov
1 : 1 0.000
Braşov
cea. 1930
445x600 mm
912 1V 64
Plan-reclamă pentru firma .. Novy", Radio - Electro
- Lab. Spec. Pr. Razelor 19, Telef. 1 99

N r. 30 (912 1V 47)
Technisches Bureau Stern & Hafferl Wien
Planul oraşului liber regesc Braşov 1 887 (Plan der
ki:iniglichen Freistadt Kronstadt 1887)
1 : 7500
Braşov. Litographie und Druck des k.k. miJit. geogr.
lnsitutes in Wien
1 887
790x680 mm
Biserica Neagră 912 1V 47
Culorile roşu. verde, albastru, cu curbe de nivel din
20 in 20 m, trasă pe pânză, în 24 de bucăţi, tăiate în
patru porţiuni egale de câte 6 bucăţi.
Nr. 31 (91 2 1V 22)
Planul oraşului Braşov. Clădirile proprietate a
bisericilor evanghelice (Plan von Kronstadt.
Gebăude die ... Eigentum der [ev.] Kirchengemeiden
und Filialen sind.
1 :10000
Braşov. Lith & Druck v. G. Lehmann in Kronstadt
[1898]
318x460 mm
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O hartă necunoscută a Ţării Bârsei şi a regiunilor
Înconjurătoare aflată in patrimoniul Muzeului
Judeţean de Istorie Bra,ov
Măriuca Radu, Radu Ştefănescu
O hartă manuscris de mari dimensiuni (65x44 cml îmbogăţeşte printr-o informaţie diversificată
peisajul Ţării Bârsei şi al regiunilor vecine, la sfârşit de veac XVIIP.
Conform textului conţinut in cartuş, aflăm că ea a fost îmbunătăţită de Franz von Seethal in anul
1798, iar Petrus Rehner a pictat-o trei decenii mai târziu; nu ştim dacă a fost sau nu tipărită; in schimb, o
insemnare cu caractere gotice aflată sub titlu, indică modificările pe care cordonul sanitar din zona
Branului le-a suferit la anul 1840, ceea ce denotă o folosire îndelungată a acestui preţios document
cartografic.
Informaţiile furnizate, cu privire la: toponimie, economie, căi rutiere, locuri istorice şi militare
indică neindoios faptul că harta in discuţie a fost elaborată la faţa locului de către un profesionist. fiind
până in prezent cea mai amănunţită descriere vizuală a acestei regiuni.
Ea înfăţişează in principal Ţara Bârsei sau districtul Braşovului, invecinat la nord cu: Scaunul
Rupei (Reps Stuhl) - prezentat parţial; Comitatul Albei Superioare (Ober Albenser Comitatl - extrem de
fărâmiţat; Bardotzer Stuhl (Scaunul Brăduţ - filială a Scaunului Odorhei-Udvarhely); la est cu: Miklosvar
Stuhl (Scaunul Micloşoara, filială a Scaunului Trei Scaune-Haromszekl; tot aici regăsim parţial Comitatul
Albei Superioare şi Sepsi Stuhl (Scaunul Sepsi, filială a Scaunului Trei Scaune); in continuare se întindea
o altă porţiune din Comitatul Albei Superioare; sudul şi sud-vestul erau ocupate de graniţa cu Ţara
Românească (Wallachische Grănzel şi cu o porţiune a acestei provincii, terminându-se cu Districtul
Făgăraş (Fogarascher District). in rezumat este vorba despre un perminetru cuprins în principal între
Rupea, Racoş, Băţani, Bixad, Mateiaş, Chilieni, Brebu, Sinaia, Rucăr, Făgăraş, Ungra.
Descriere - in colţul din stânga sus, într-un cartuş simplu se regăsesc elementele de identificare
a hărţii: Special Karte von Burzen Lander oder dem Kronstăter District in Sibebenbiirgen nebst der
angrănzenden Wallachey und anderen dieseitigen Provinzen, wie solche im Jahr 1798 durch den Oberst
Lieutenant und Grănz Commendanten Franz von Seethal verbessert worden2•

Situată în colţul din dreapta jos, lista explicaţiilor cuprinde semne convenţionale pentru: castele
(Schliisser). târguri (Marktflecke), sate (Diirfer), mori (Miihlen). gospodării (Wirth Hăuser), case distruse
(Zerstreite Hăuser) - probabil in urma recentelor evenimente sângeroase n.n., drumuri principale (Haupt
Strassen), drumuri de căruţă (Farhr Wege), poteci de călcat cu pasul sau pentru cai şi călăreţi (Fuss und
Reitwege), lupte (Feindliche Actionen), numărul de case aflate în localităţi. Scara hărţii este stabilită in
mile, fără specificaţie; o milă era alcătuită din 1 8.000 paşi ordinari; o notă suplimentară arată că 6.000 de
paşi puteau fi parcurşi pe drum intins intr-o oră şi o oră şi jumătate pe teren accidentat (scara este
1 :172.806).
Relieful - este reprezentat prin puncte integrate in pete de culoare, in nunanţe de brun; înălţimile
sunt in general nominalizate; celelalte forme de relief se diferenţiază prin nuanţe de galben; pentru păduri
au fost folosite pâlcuri de copacj3_
Hidrografia - bine reprezentată; in principal Oltul cu afluenţii săi, iar la sud: Dâmboviţa, lalomiţa,
Prahova etc.
Drumurile - cuprind o reţea bine diversificată; drumul principal pornea de la Braşov spre Prejmer
şi de acolo, ca drum de căruţă spre Chichiş-Sf. Gheorghe. Din Braşov se ramificau drumuri de căruţă spre:
Hărman - Doboli, Bod - Feldioara, Codlea - Făgăraş; spre Ţara Românească: Timiş - Predeal - Sinaia;
Brebu - Câmpina şi Braşov - Râşnov - Bran şi de acolo spre Aucăr - ca drum pentru cal şi călăreţ Sunt
indicate şi podurile cu specificaţia: piatră sau lemn, in dreptul localităţilor: Făgăraş, Măieruş, Feldioara,
Chichiş. Mândra.
Local itiJile
alcătuiesc punctul central de interes al hărţii; cea mai mare este Braşovul,
simbolizat ca oraş fortificat. urmat de Făgăraş, case+cetate; urmează târgurile, simbolizate printr-un turn
-
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cruciat şi c u cerc dedesubt: Rupea, Feldioara, Prejmer; satele apar sub forma unei sfere cruciate; un
amănunt deosebit de valoros este consemnarea numărului de case din a proape toate aşezările; localităţile
monta ne, a lcătuite in general din gospodării izolate sau din ferme îşi găsesc şi ele locul; bine reprezentată
este zona Branului, împărţită in Colibaşii de Jos şi de Sus (Untere - O bere Callibaschen); marele câştig il
reprezintă a cele zone locuite, in afara localităţilor clasice"; denumirile apar, acolo unde era cazul in limba
"
germană sau maghiară, dublate de cele in limba română.
Fortificaţiile - sunt schiţate cu contur roşu, având dimensiunile ra portate la mărimea lor:
Braşovul, Făgăra şul, Râ şnovul şi Branul; sunt de asemenea indicate şi ruinele cetăţii Crizbav (Heldenb urg);
sub formă d e pătrate negre sunt simbolizate şi fortificaţii de mai mică intindere in următoarele puncte:
Dealu Popi - Blidar, Adler, D regusi.
Activităţile grănicere,ti 'i de frontieră - fireşti, intr-o regiune a imperiului, sunt reprezentate prin
linii divers colorate: cordoanele sanitare, in toată partea de sud, prisăcile, modificate in luna iunie a anului
1 788; Timişul d e Jos apărea c a sediu al oficiului tricesimal, iar Timişul de Sus şi Branul erau indicate ca
sedii ale carantinei.
Luptele - dovedind o bună cunoaştere a istoriei militare a acestei regiuni sunt consemnate bătălii
mai vechi şi mai noi purtate aici intre anii 1 603 şi 1 789.
Activităţile economice
indicarea cu exactitate a unor a ctivităţi economice, poate că este
câştigul major al acestei hă rţi. Ele apar sub denumirea g enerică de "mori", fără specificarea tipului d e
activitate, fiind prezente in următoa rele locuri: Făgăra ş, Apaţa, Cristian, Sânpetru, lângă Măgurele (in
număr de trei). a poi pe râul Prahova, in zona Azuga. i n schimb sunt indicate glăjăriile (Giass H litten) la:
Calnic, Bixad, La Strimba in zona Branul ui, în imediata apropiere a graniţei şi ultima in dreptul zonei Azuga.
Prin detaliile oferite, harta reprezentând colţul de sud-est al Transilvaniei se transformă intr-un
preţios document istoric.
-

Note:
1 . Descoperită in urmă cu câţiva ani, cu ocazia unui inventar, harta n u a fost catalogată; ea a
primit numărul de inventar: 1 9.785.
2. H a rtă specială a Ţării Bârsei sau a Districtului Braşov, din Transilva nia, aflat la graniţa cu Ţara
Românească şi a celorlalte provincii înconjurătoare, aşa cum, in anul 1 789 a fost îmbunătăţită de Franz von
Seethal, locotenent colonel şi comandat al frontierei.
3. Accentul a fost pus pe localităţi şi activităţi economice, deşi toponimia este deosebit de
interesantă.
4. Localităţile au fost identificate d upă: Otto Mittelstrass, Historisch-Landeskundlicher, Atlas von
Siebenbiirgen, Ortsnahmenbuch, Heidelberg, 1 992.

An unknown map of the Ţara Bârsei and the
surroundings from the patrimony of the History
Museum of Braşov
(abstract)
A manuscript map, of big measures, improved by Franz von Seethal in 1 798, gives a complet
imag ine of the south-east Transylva nia.
This study, analyses this map from the point of view of the relief, hidrography, routes,
fortifications, frontier a ctivities, fights, economic al activities and demographic situation.
At the end is added a ta ble containing ali the localities with their old and new name in Romanian,
Hungarian and German languages.
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O hartă necunoscută a Tării Bârsei
Anexa:
Repser Stuhl - Scaunul Rupea

Soecial Karte . . .
Ora a s (Daretz)
G alatz
Galth
H almagy
Katzendori
Kyraly H almag
Olah Tyukus
Reps
Sombor
Sona
Streitfort

Denumirea actuală
Drăuşeni
Galaţi
Ungra
H ă lmeag
Caţa
Crihalma
Ticuşul Nou ( Românesc)
Rupea
Jimbor
Şona
Mercheaşa

Felul localitătii
sat
sat
sat
sat
sat
sat
sat
târg
sat
sat
sat

Nr. qospodării

Bardotzer Stuhi-Scaunul Brăduţ-filială a Scaunului Udvarhely (Odorhei)

B a rdotz
K- Batzon
N - Batzan
Sepsi Batzan
Biburtzfalva
Fuelle
Herma ny
O lasztelek
Szaldobos
Tellegd
Vargyas

Brăduţ
Băţanii Mici
Băţanii Mari
Băţa nii Mari
Biborţeni
Fiii a
Herculian
Tălişoara
Saldoboş
Băţanii M ari
Vârghiş

sat
sat
sat
sat
sat
sat
sat
sat
sat
sat
sat

62

13
53
12
18

Miklosvarer Stuhi-Scaunul Micloşoara - filială a Scaunului
Trei Scaune (Haromszek)

Kozep Aita
Nagy Aita
Sza ratz Ai ta
Ba roth
Bolon
Kopetz
M i klosvar

Aita Medie
Aita Mare
Aita Seacă
B a raolt
Belin
Că peni-Che peţ
Micloşoara

sat
sat
sat
sat
sat
sat
sat

53
62
68
1 27
32
1 27

Haromszek-Scaunul Trei Scaune - filiala Sepsi

Angyalos
Arkos
Bikfalva
Bikszad
Bodok
Al Doboly
Eger Patak
Fotosmartonos
Gidofalva

Angheluş
Arcuş
Bictalău
Bicsad
Bodoc
Dobolii de Jos
Aninoasa
Fotoş
Ghidtalău

sat
sat
sat
sat
sat
sat
sat
sat
sat
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lllifalva
Kalnok
Komolo
Korespatak
Malnas
Olt Szeme
Sepsi St. Gyorgy
Sz. Kiraly
Szemerie
Zalan
Zoltan

ll i e n i
Calnic
Comolău
Valea Crişului
Mal naş
O lteni
Sf. Gheorghe
Sâncrai
Simeria
Zălan
Zoltan

sat

sat
sat
sat
sat
sat
târg
sat
sat
sat
sat

83
40
18
61
96
111;

24
26
14
26

Ober Albenser Comitat - Comitatul Albei Superioare

Agostonfalva
Arapatak
Bik Falva
Bodolo
Bogat
Boszau
Dak
Dobolo
Erast
Heviz
Hidegkut
Hidveg
Kilien
Kocos
Komolo
laborfalva
lisznyo
luget
Magyaros
Markos
Matefalva
Nyarospatak
Nyeny
A Rakos
F Rakos
Rety
Szotyor
Szt. lvany
Ormos
Uzon

Augustin
Arpătac-Ara ci
Bicfalău
Budila
Bogat
Vama Buzăului
Dopc a
Dobârlău
Ariuşd
Hoghiz
Fântâna
Hăghig
Chilieni
Chichiş
Comolău
lunea
lesnea
Arini
Măgheruş
Mărcuş
Marteiaş
larăş
Teliu
Racoşul de Jos
Racoşul de Sus
Reci
Coşeni
Sântion
Orrneniş
Ozun

sat
sat
sat
sat
sat
gosp. Risipite
sat
sat
sat
sat
sat
sat
sat
sat
sat
sat
sat
sat
sat
sat
sat
sat
sat
sat
sat
sat
sat
sat
sat
sat

119
1 42
1 55

50

57

207
69
55
48
112
130

15
1 25
1 18

Wallachische Graenlze - Gran�a cu Ţara Romănească

Dragoslavile
Petroschitza
Preb
Rukur
Skit
Szinay Kloster

Dragoslavele
Petroş�a
Brebu
Rucăr
Mănăstirea Sinaia

sat
sat
sat
sat
cătun
cătun
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Szlon
Teszillar
Treisten

Sion
Teşila
Trăisteni

gosp. risipite
sat
sat

feglnSCher District - Dislriclul flglrlf
Butsum

Bucium

Grid

Grid

Herszeny
Holbach
lllyen
A Komana
F Komana
Kutsulata
lupson
Mardyneny
Mundra
Ohaba
Pa ro
Persanv
Pojana Morului
Reusor
Sarkany
Scharkaicza
A Schinka
Neu Schinka
Thodoritza
Vad
F Venicz
A Venicz

Hârseni
Holbav
Ilieni
Comăna de Jos
Comăna de Sus
Cuciulata
Lupşa
Mărgineni
Mândra
Ohaba
Părău
Perşani
Poiana Mărului
Râuşor
Şercaia
Şercăiţa
$inca Veche
$inca Nouă
Toderiţa
Vad
Veneţia de Sus
Veneţia de Jos

sat
sat
sat
sat
sat
sat
sat
sat
sat
sat
sat
sat
sat
sat
sat
sat
sat
sat
sat
sat
sat
sat
sat
sat

Bumnland-Kronstaedtar District - Ţara Bârsei- Districtul Bra�vului

Alt Schanz
Apatza
Batsfalu
Bienengaerten
Brenndorf
Csernatfalu
Dirste
Heldsdorf-Hotveny
Honigsberg
w Hermany
Hoszufalu
Kresbach
KRONSTADT
Ma gura
Marienburg
Neudorf
Neustadt
w Cristian
Nusbach-Magaros
Petersberg-St. Peter

$anţul Vechi
Apaţa
Baciu
Stupini
Bod
Cernat
Dârste
Hălchiu
Hărman

gosp. Risipite
sat
sat
gosp. Rispite
sat
sat
gosp. Risipite
sat
sat

Satul ung
Crizbav
BRAŞOV
Măgurele
Feldioara
Sat Nou
Cristian

sat
sat
oraş-fortificat+cetăţuie
gosp. risipite
târg+cetate
sat
sat

372
184
447

Măieruş
Sân petru

sat
sat

61 1
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Predeal
Purkeretz
Rosenau
Rothbach-Veresmarkt
Szunyoszek
w Zinzara
Tartlau
w Prasmar
Tattrang
Ober Temos
Untere Temos
Alt Tahan
Neu Tahan
Turkos
Vladein
Weidenbach
Wolkendorf
Zaizon
Zernest
Zeyden
w Cotle

Predeal
Purcăreni
Râşnov
Rotbav
Dumbrăviţa

gosp. risipite
sat
târg+cetate
sat
sat

1/2 Tr.1/2 Ţ.Rom.
215
681
203
210

Prejmer

ta rg+ cetate

641

Tărlungeni
Timişul de Sus
Timişul de Jos
Tohanul Vechi
Tohanui Nou
Turkeş
Vlădeni
Ghimbav
Vulcan
Zizin
Zărneşti
Codlea

sat
gosp.risipite+bis
of. Tricesimal
sat
sat
sat
sat
sat
sat
sat
sat
târg

247
carantină
1 80
116
485
238
285
224
84
484

738

intre Zărneşti �i Bran apar următoarele denumiri pentru localităţi mici cu gospodării risipite

Torzburg

Gura Bun
Hotlocului
Lupului
Mare
Mic
Tordor
Ungieni
Bran

g. risp.+fort.+carant.

962

Zona Branului cuprinde următoarele denumiri pentru localităţi mici cu gosp. risipite.

Unter
Csetezi
Alt Csetezi + biserică
Todtaruluy
La Moyest - Moieciu de Jos
Gemeni
Gorgonia
Albului
Negya
M ojest - Moieciu de Sus
Valie Mojest
La Saka
La Fundata - Fundata
La Schirna + bis. - Şirnea
La Pestere + bis. - Peştera
La Simon - Şimon
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Anonymous manuscript map of Transylvania,
drawn up by J.C. Muller and its antecedents
de Antal Andrâs Deak
Two persons played the most important role on the accomplishment of the map in question: the
Italian count, Luigi Ferdinando Marsigfi and the German cartograph, Johann Christoph Miiffer.
Of th e scientists who lived at the turn of the eighteenth century, it was perharps luigi Ferdinando
Marsigli (1680-1 730), who had the most colourful personality. A man with a soldierly disposition who
wanted to conquer everything. He was drawn to the most diverse fields of natural sciences. He also had
the ability to enlist in his service the best .adjutants•: scientists, artists and engineers whom he entrusted
with various schemes in the fields of research and creative work.
He was an Italian count, scientist and a general of austrian army in the 16 year long war of
liberation between the Turks, Austrians and Hungarians 1683-1699, which concluded with the peace treaty
of Karlowitz 1699.
The other important personality was the famous cartographer. Johann Christoph Miiffer (1 6731729) who was one of Georg Christoph Eimmart's students in Nurnberg. În 1 696, when Marsigli asked
Eimmart to tind a person versed in cartography and astronomy, Eimmart recommended Miiller. This was
how Muller moved to Vienna first, then followed Marsigli to the military camp, staying in the general's
service until 1 696-1704. In Marsiglis servis and on his orders produced Miiller his beautiful maps between
1696-1703.
O ne part of them was drawn up in the field while the war and the borderline-negotiations with the
Turks the other part was drawn up in Nurnberg 1702-1703.
The boundary maps of Miiller
The anonymous borderline maps of Miiller made on the spot

There are more than 20 borderline maps in the Staatsarchiv in Vienna; ali with annotations in latin
manuscript, many of them signed and stamped by LF. Marsigli. They were made on the spot, created for
the committee and for the Hofkriegsrat to determine the borders. and were attached to Marsigli's reports.
Also some of them as illustration. We cite only the inscription of the maps:
It is a geographical map indicating the already fixed borderlines along the River Corana up to
Jeszera (B IX c 829-7).
It is a geographical map indicating the stretch of the Unna river between the two empires ( B IX c
829-3).
The problems of communication after the evacuation of Jeszenovitz and Dubitza (B IX c 790/800).
The borderline along the Sava river (B IX c 830).
The borderline map of Croatia (B IX c 829/8).
lower-Croatia - On this map Marsigli shows the results of the destruction of Novi (B IX c 829-6).
The stretch of the Una river up to the ruins of the monastery (8 IX c 829-1 ).
This map shows with the red line the territories, which belonged before the war to the Turks, and
which were surrendered by them to the Austrian lmperor (B IX a 764-800).
From Sluin up to the .triplex confinia", also up to the point where the three states - Austria,
Turkey and Venice meet (B IX c 829-4).
This map shows the ratified and the not ratified borderlines from the .triplex confinia· up to Szluin
(B IX c 832).
The borderline between the two empires from the confluence of the Sava and Una rivers up to
the Adriatic Sea (B IX c 829-2).
The control points established to prevent the spred of the plague (B IX c 829-5).
Finally the map that is the most important for us:
The geographicaf map indicating the borderline between the Banatus Temisvariensis and
Transy/vania (8 IX C 743}.
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are the hills or rather ..humkas " which was bild from soil and stones
The red line is the borderline accepted by the turkish and austrian comittees
(the broken red line) is the borderline proposed by the turks
are localities where military villages could be built
[)
passes for foot-passengers where ta travel with horses was difficult.
/./J.
it is the new bridge across the Ma ros river which we must bild
a.
three hills bilt after the agreement
b.b.b.
(Other annotations an the map):
The valley of the Sic ul river. This wally would like ta have the prin ce of Wallachey
""
From this watch-turn you c a n see Karâ nsebes i n clear weather
(Down, an the right):
.1 certify that this map is an ac curate representation of the territory in question.
(Signed: ) Luigi Ferd. M a rsigli "
Borderline maps signed by Miiller: The 39 or rather 41 sectional boundary map by J.C. Miiller
Characteristics of the maps:
They show the enormously long boundary, nearly 800 km, running between Transylvania and the
Adriatic Sea.
The summary sheet (50x1 18 cm) i s divided into 39 sections (50x63 cm). Sections 40 and 41 conta in
91 miniature plans of the sites of the border marks.
The history of the maps:
It was known, that this border map, an which the fina l settlement of the bound ries was marked,
was drawn by M OIIer. We have mentioned earlier in one of aur studies, that it was Marsigli, who
commissioned MOIIer ta d raw it, and that MOIIer completed the border sections before May the 1 2, 1 703 in
N Ornberg.
But h ow did the map carne ta Vienna? We tind it in the year 1 7 1 0 still in Bologna! Marsigli had
donated it scilicet ta the U niversity of Bologna!
There is in the Archivio di Stato in Bologna a testamentary letter of Marsigli dated February 3,
1 7 1 0, in which he asked the dignitaries of the University ta send the border sections drawn by J.C. MOIIer
after his (M arsigli) death ta Vienna. This wish in his testament was read out in the Senate on August 1 1,
1 73 1 . The members decided to comply with Marsigli's testament. but only after making an acc urate copy
of the map; nevertheless, only the summary map was completed.
The mystery of how and when one of J.C. MOIIer's most beautiful maps could have been taken to
Vienna has been solved: respecting Marsigli's testament. the Senate of the University sent it in a box ta the
Imperial envoy in Venice in 1 732. The box carne complete with a list of contents. That is why this map is not
in the Kriegsarchiv, but in the Nationalbibliothek in Vienna and the copy of this map was d rawn up at this
time for the Hofkrigsrath. The Hofkriegsrat saw instantly its importance.
Marsigli also understood clearly the significance of his bounda ry map, which is why he wrote
a baut it in his will. For the Senate of the University he explained h is reasons by underlining the importance
of the information contained in the map for the whole Ch ristia n world, and why, rightly, it should be
forwarded ta the Austrian Emperor, the person most interested in this delineation of the frontier.
--

The maps of the Danubius Pannonico-Mysicus

The letters between MOIIer and Marsigli relate where ( N O rnberg), how (with remote control of
Marsigli) and when ( 1 702-1 703) the beautiful maps for Marsigli's monograph an the Danube were drawn.
The cartographer was J.C. M O IIer. These very fine maps are well known to us, and it is sufficient that we
refer ta them as .. Mappa potamographica", General Map of the Danube, and ta the 18 sectional maps of
the river, .. Mappa antiquitatum romanarum", .. Mappa Mineralogica".
The maps of the ..Lands of the Hungarian Monarchy"

We ha ve found letters in Bibliotheca Universitaria in Bologna written. ta Marsigli by J.C. M OIIer.
In the letter dated April 17, 1 703 sent MOIIer a statement of the work he had dane sa far (1 will cite: )
.. A list of the work 1 ha ve carried out sa far and the contract

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

263

O hartă manuscris nec unoscută privind Transilvania

According to the contract 1 receive,
5 florins
for each border section:
1 2 florins
for each provin ce of the Hungarian Monarchy:
Although 1 completed three border sections
du ring the time that 1 needed to complete a single section of the Danube, 1 still charge for each
Danube section only
6 florins
The works that 1 have completed are as follows: (au)
24 pie ces.
Borders sections, a total of
5 florins/pie ce
price:
The provinces of the H ungarian Monarchy:
Bosnia, Serbia, Croatia, Herzegovina, Bânsâg of Temes, Transylvania, Moldavia, Wallachia.
price: 1 2 fl/piece
96 florins
A total of:
1 8 pieces
Danube sections
price: 6 fl/piece
1 20 florins
A total of:
And finally the Trans-Danubian border sections
5 pieces
price: 5 fl/piece
25 florins
A total of:
Final total beeing:

361 florins

On may 1 2, 1 703 M liller announ ced that he completed not only the border sections, but also - and
this was not known before - he had finished d rawing the maps of the .. La nds of the Hungarian Monarchy"
- among these the map of Transylvania too.
Ali the eight maps a re the same size - 52x72 cm - and a re graduated.
In the inscription to the 41 sectional borderline maps Mliller emphasised that he had grad uated
his map with the help of astron omical position-determination. The course of the rivers for th� boundary
maps was determined by use of compass. M liller wrote about this in the inscription of his large map of
Hungary ( 1 709).
In 1 702-1 703, when J.C. Mliller prepare this fine map of Transylva nia, he had much d ata and a
number of very accurate manuscript maps about the territory in q uestion. The most of these maps was
made by himself. It was not so difficult, therefore, for him to make a map of Transylvania that was better
than any previous map of the country.

O hartă manuscris necunoscută privind
Transilvania, întocmită de Johann Christoph Muller
şi precursorii săi (rezumat)
Antal Andrâs Deak
Două persoane a u jucat rol ul cel mai important in realizare hărţii in discuţie: contele italian Luigi
Fernando Marsigli şi c a rtograful german Johann Christoph Mliller.
Dintre oamenii de ştiinţă care au trăit in secolul al XVI I I-lea, L.F. Marsigli ( 1 680-1730) a avut
probabil personalitatea cea mai complexă. El a fost atras de cele mai diverse domenii ale ştiinţelor naturii;
de asemenea a avut capacitatea de a-şi atrage o serie de colaboratori (savanţi, artişti, ingineri militari).
cărora le-a încredinţat efectuarea unor planuri complexe in domeniile cercetării şi muncii creative.
Marsigli, conte ita lian, a fost deopotrivă un savant, dar şi un militar de excepţie indeplinind
funcţia de general in armata a ustriacă; a participat in a cestă calitate la războiul d e 1 6 ani ( 1 683-1 699).
incheiat prin pacea de la Karlowitz ( 1 699).
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Antal Andrâs Deak
O altă personalitate marcantă a fost Johann Christoph Miiller (1673-1729), inginer şi cartograf,
originar din Niirnberg, elev al lui Georg Christoph Eimmart. in anul 1696 când Marsigli 1-a rugat pe Eimmart
să găsească o persoană pricepută in cartografie şi astronomie, acesta 1-a recomandat călduros pe Miiller.
Astfel, Miiller s-a mutat mai intâi la Viena. apoi 1-a urmat pe Marsigti pe câmpul de luptă şi a rămas in
serviciul acestuia intre anii 1696-1704. in această perioadă şi sub ordinele generalului italian. Miiller a
intocmit o serie de hărţi extrem de valoroase atât sub aspect ştiin�fic cât şi estetic.
O pllrte dintre acestea au fost întocmite in timpul războiului şi a negocierilor desfăşurate intre
austrieci şi turci, in vederea delimitării noilor frontiere, restul fiind relaizate la Niirnberg intre anii 1702 şi
1703.
Hărţile de graniţă (anonime) ale lui Miiller intocmite pe teren
in Arhivele Statului din Viena există mai mult de 20 de hărţi de graniţă, întocmite la faţa locului şi
destinate comisiei însărcinată cu marcarea noilor frontiere şi Consiliului superior de război. Toate prezintă
adnotări in latină, cele mai multe purtânt semnătura şi sigiliul lui Marsigli.
Finalmente, cea mai importantă pentru noi este: Harta geografică indicând graniţa intre Banatul
timişan şi Transilvania (B IX C 743) fig. 1 , conţinând o serie de însemnări extrem de interesante, cum ar fi:
Această vale (a Jiului) ar fi vrut să-I aibă conducător pe principele Valahiei· sau
Din acest turn de
observaţie po� să vezi Caransebeşul pe vreme frumoasă·; .Certific că această hartă este o reprezentare
exactă a teritoriului in discuţie·. semnat luigi Ferd. Marsigli. Această hartă prezintă un teritoriu imens, cu
o lungime de peste 800 km. situat intre Transilvania şi Marea Adriatică; reprezentarea ei s-a făcut pe un
schelet general caroiat in secţiuni detaliate pe planşe separate.
in urma cercetărilor întreprinse, astăzi este cunoscut faptul că această hartă a fost întocmită de
Miiller, Marsigli fiind doar cel care 1-a imputernicit pe acesta s-o traseze.
Se mai ridică o intrebare: in ce condiţii, această hartă atât de frumoasă a ajuns la Viena?
Răspunsul este dat prin descoperirea in Biblioteca Universităţii din Bologna a unor documente, din care
rezultă că Marsigli a lăsat prin testament ca această operă cartografică aflată la Universitatea din Bologna
să fie donată Vienei. Plenul senatului universităţii a hotărât să respecte dorinţa contelui italian, astfel că
harta cu pricina a ajuns la Viena (un rezumat copiat rămânând in Italia).
Gestul lui Marsigli se explică prin importanţa informa�ilor conţinute, pentru intreaga creştinătate.
Hărţile Dunării
Corespondenţa purtată intre Marsigli şi Miiller mai elucidează un mister şi anume că hărţile
speciale (hidrografice. arheologice etc.) care însoţesc monografia lui Marsigli dedicată cursului Dunării au
fost întocmite tot de Miiller (fig. 2).
Hărţile ţinurturilor Monarhiei Ungare
Corespondenţa dintre Marsigli şi Miiller are darul de a mai lămuri un aspect in afară de hărţile
prezentate mai sus, Miiller a realizat şi planşele dedicate .ţinuturilor Monarhiei Ungare·. printre care se
află şi Harta Transilvaniei, elaborată pe baza unor date şi a unor manuscrise anterioare.
De aceea, pentru Miiller nu a fost dificil să realizeze la inceputul secolului al XVI II-lea cea mai
bună hartă a Transilvaniei, punct de pornire pentru alte creaţii cartografice, dedicate acestei provincii (fig.
•...

•...

3).

Ust of illustrations
1 . The strech of the borderline in Transilvania (detaile)
2. Hydrographical map of Hungarie. The inscription of the map inform us, that the breadth, the
profundity of the Ma ros river too was measured on the point where it from the line is crossed.
3. Map of Transilvania from the collection .Regna Hungariae·.
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Ţara Haţegului în izvoare cartografice
secolele XIV-XVIII
d e Măriuca Radu, Ioachim Lazăr
Ţara Haţegului este favorizată de o poziţie geografică avantajoasă, dispunând de bogate şi
variate resurse naturale, factori ce au oferit condiţii pentru întemeierea şi dezvoltarea de aşezări umane
încă din c ele mai vechi timpuri istorice. Aşezată în partea d e sud-vest a Transilvaniei, Ţara Haţegului este
una dintre cele mai însemnate şi c unoscute vetre d e civilizaţie neîntreruptă din întregul spaţiu românesc,
,.cea mai c la sică regiune a patriei noastre" după c um o numea G eorge Bariţ1•
Prima m enţiune d o cum entară a Ţării Haţegului datează din anul 1 247, când este a mintită în
Dip loma Cavalerilor loaniţi, ca fă când parte d in Voievodatul lui Litovoi, cu c entrul în nord u l Olteniei. Pentru
a se a p ă ra împotriva unor ata curi din exterior, locuitorii Ţării Haţegului şi-au construit o serie d e c etăţi d in
pământ sau piatră; avem de a fa c e cu una di ntre cele mai fortificate regiuni ale Transilvaniei2•
Cercetările a rheologice efectuate la Sălaşu de Sus, M ălăieşti, Râu de Mori, Ră c hitova şi
Subc etate au a d us date noi d espre Ţara Haţegului în Evul Mediu3 • Î n anul 1 276 este amintit pentru prima
dată Comitatul Hun edoa rei din care fă cea parte şi Ţara Haţeg u lui, instituţie a dministrativă creată de regii
Ungariei, îndată d u pă înfrâ ngerea lui l..itovoi şi scoaterea acestui teritoriu de sub autoritatea voievozilor
români4• Instituţiile a dministrative specific e româ nilor - districtele - continuă să se menţină. În secolul al
XIV-lea, documentele medieva le ami ntesc districte le Haţegului (1 360), Devei ( 1371 ), Streiului ( 1 377) şi
Dobrei ( 1387)5. Autonomia districtelor româneşti se manifestă pri n acţiuni comune sa u prin afirmarea
solida rităţii lor în faţa a utorităţii comitatu lui. Î n a nul 1 371 toţi c n ezii şi românii din cele patru scaune,
districte ale cetăţii Deva, pretind ca româ nii să fie j ud ecaţi după legea românilor, ,.jus va la c hi c um"6.
lnvaziile turceşti, luptele dintre feudali, d evastările, ră scoalele, mortalitatea infantilă foa rte
ridicată, incendiile care distrugeau gospodăriile construite din lemn, au menţinut un ritm lent de creştere
demografică. Abia în a doua jumătate a secolului XIV-lea şi prima jumătate a c elui următor se observă un
firav proces de redresare din acest p u nct de vedere. Da r şi a c est proces este înc etinit de i nvaziile
devastatoare ale turcilor in p rima j umătate a secolului al XV- lea. Cazul Haţegului, care în 1 366 avea statut
de oraş7, pentru ca în secolul următor să devină târg8 este semnificativ în a cest sens.
Perioada în care s-a afirmat I a n c u de H u n edoara ( 1 44 1 - 1 456) şi a poi domnia fiului său, Matei
Corvin ( 1 458-1490), vor oferi liniştea nec esară dezvoltării economice şi redresării demografice a Ţării
Haţeg ului.
Trebuie m enţionat că în secolul al XIV-lea n umărul aşezărilor săteşti se cifra la a proximativ 20!J9.
Satele vechi, întemeiate înainte de 1 400 se află situate la a ltitudi n ea de 250-400 m, a ltitudinea de 500 m fiind
rar depă şită. Pentru a ceeaşi perioadă, mărimea satelor haţega ne oscilează între 30 şi 50 de gospodării1D.
N umărul a şeză ri lor rura le va ră mâne constant şi în secolele u rmătoare, numai că unele vo r fi repartizate
a ltor districte p rin suc cesive îm părţiri teritoriale.
Trecutul istoric deosebit, ca şi multitudinea de aşeză ri şi monum ente antice şi medievale pe c a re
le posedă a ceastă regiune, au determinat şi o abordare din perspectiva istoriei cartografiei, domeniu de
maximă a ctualitate în l umea contemporană. Totodată sperăm, ca p u nând în circulaţie pentru prima dată în
ţara noastră h ă rţi vechi aflate în bibliotecile şi a rhivele de la Budapesta şi Viena să venim în sprijinul
a rheo logilor şi isto ricilor cu date noi.
În a doua j umătate a secolului al XIV-lea, Ţara Haţegului, d eşi nenominalizată, a pare pentru prima
dată p e un docum ent cartografic, sub forma unei cetăţi c u flamură crucială, la nord d e Ossona- Orsova.
Este vorba de Codex Latinus Parsinius1 1 , man uscrisul cu numărul 7239, aflat astăzi la Bibli oteca Nati nală
a Franţei.
Avem de-a fa ce a stfel cu o primă reprezentare ţă rilor române, Banatul şi Va lahia în întregime,
Moldova, Transilvania, Dobrogea - pa rţia l pe o ha rtă, care sub a spect documenta r şi estetic îşi depăşeşte
cu mult epoca 1 2•
După c um bine se c unoaşte, monumenta la o peră a lui Cla udius Ptolemeu a fost red escop erită în
·
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secolul al XV-lea de învăţaţi europeni, care intuindu-i valoarea o traduc din greacă in latină, iar di n 1 477
incep să o publice. Edqiile Ptolemeu, însoţite obligatoriu de hărţi, reconstruite după informaţiile oferite
inqial de un mare geograf al antichită�i, iar apoi actualizate şi imbogăţite vor cunoaşte o la rgă răspândire
in intreaga Europă, până târziu in secolul al XVIII-lea 13.
În a cest context vechea Dacie şi apoi spaţiul românesc vor ocupa un loc bine definit. Pentru
prima dată in mod distinct .Zarmisegetusa Regia·, capitala regatului dac apare in ed�iile de la Ulm şi
Strassbourg, ca şi pe cele ulterioare.
Pe harta Europei Centrale şi Răsăritene a lui Nicolaus Cusanus (1401 -1464114, Grădiştea
Sarmisegetusa poartă denumirea de Gron.
Spre deosebire de ha rta lui Cusanus, rudimentar desenată, secolul al XVI-lea va fi dominat d e
cele trei creaţii monumentale. L.azarus-Ta nnstetter, Honterus şi Latius, in care Tra nsilvan i a capătă u n
contur bine individua lizat ş i mult m a i realist. Aceste progrese sunt vizibile ş i in ceea c e p riveşte Ţara
Haţegului15•
Pasul cu a devărat important il săvărşeşte uma nistul Johannes Honterus ( 1 498-1 5491, in
CHOROGRAPHIA TRANSYLVANIAE SVEBEMBURG E N , apă rută la Basel in 1 53216•
Pentru prima dată, in partea sudică a Transilvaniei (incorect p lasată din punct de vedere
geografic, dar păstrănd forma corectă a unei depresiuni intramontane) Ţara Haţegului a pare sub
denumirea de HAZEK. Deşi o parte a ei se pierde sub d edicaţia a d resată Senatului sibian, totuşi se disting
patru simboluri a parţinând tot atător localităţi nenumite, se pare c ă mai importante decât nişte simple sate.
Cunoscâ ndu-se faptul că Ho nterus in desenele sa le s-a inspirat din relitate, avansăm ipoteza că a doua
loca litate din stânga s·ar putea să fi e U lpia Traiana (pe lăngă o cupolă, care se mai regseşte in Ţara
Făgăraşului·Biechisch dorfer - satele românilor-faţa ei ar putea avea forma unui amfiteatru).
C ea d e-a treia hartă, intitulată REGNI HUNGARIAE CHO ROGRAPHIA. ( 1 5561, aparţine
uma nistului vienez Wolfgang L.azius ( 1 51 4-1 5651 şi a r e meritul de a ne oferi mai m ulte detalii despre această
..

regiune1 1.
În primul rănd Haţegul, din punct de vedere geografic a pare mai a proape de realitate - in a l
doilea rănd înregistrăm o îmbunătăţire onomastică Ha czeg Vallis - Districtul Haţegului şi Varhel U lpia
Traiana Zarmisegetusa - Sa rmisegetusa Grădişte; Orle Augustiae - Săntămăria Orlea şi Z. G eorg - Strei
Săngiorgiu18• Regiunea, înconj u rată de munţi este străbătută de lstrygy fi. olim Sargetia-Streiul, denumit
prima dată pe un document c a rtografic. Lazius este cel dintăi a utor care ii menţionează pe români
(WALLACH I I ca locuitori ai acestei părţi a Transilvaniei.
Dacă a utorilor menţionaţi li se pot reproşa unele inexactităţi geografice, inerente epocii, in
schimb, din punct de vedere documentar şi istoric, operele lor cartografic e sunt considerate fără ega l
pentru o lungă perioadă de timp19• În afa ră de a c easta, cele două hărţi au fost incluse, începând c u
G erhard Mercator ( 1 51 2- 1 5941 ş i Abraham Ortelius ( 1 527-15981 i n marile atlase ale lumii, Transilvania
intră nd a stfel in orbita cartografiei mondiale20•
Ca a utor al primelor hărţi cu carater istoric, Abraham Ortelius introduce in atlasul să u o planşă
colorată, intitulată: DACIARVM M O ESIARVM; QUE VETUS DESCRIPTI02 1 in care a minteşte despre Ulpia
Traiana col: Aug, o Iim Za rmizegethusa a lături de textul care se va găsi pe mai toate hărţile, până in secolul
al XVIII-lea . Sa rgetia fiu. I n quo D ecebalus rex thesauros suos occultaverat· ( răul Sa rgeţia, in care regele
Decebal si-a
ingropat comoara).
·
spre sfârşitul secolului a l XVII-lea Transilvania va intra in sfera de preo c upări a cartografiei
austri ece, ceea ce va determina intocmirea la faţa locului a unui mare număr de hărţi şi planuri.
Cea mai importantă sursă de documentare şi pentru Ţara Haţegului rămâne MAPPA D ELLA
TRANSILVANIA aparţinând inginerului militar Giova nni Morando Visconti, pe baza unor măsurători şi
cercetări de teren efectuate probabil intre 16!11 şi 1 699, fina lizate in 1699, odată cu pa cea de la Karlo witz22•

Această hartă a Tra nsilvaniei ( cuprinzând şi părţi din Valahia şi Moldova), de mari dimensiuni,
concepută ca o hartă de perete, este deosebit de amănunţită şi mai mult decăt atât, a utorul este preocupat
in egală măsură şi de inregistrarea vestigiilor antice.
Încă de la inceput Visconti ne avertizează că a fost preocupat in principal de a sublinia gran�ele

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

Tara Hategului in izvoa re c a rtografice

269

mari şi aşezarea Transilvaniei in raport c u vecinii şi nu a efectuat împărţirea in comitate. Cu toate a c estea,
trei ţinuturi deţin privilegiul individualizării: Porzel L.and (Burzenland, Ţara Bârsei), Harumszek (Trei
Scaune) şi Valle di Haczeg (Districtul Haţegului). Munţii din jur au forma unor coline haşurate, cu înălţimi
şi forme diferite, fără a purta însă denumiri. Bine reprezentată este şi reţeaua hidrografică, dar numai
Streiul are nume: Stray fiu. Limitele districtului sunt cuprinse intre pasul Vulcan şi Porţile de Fier a le
Tra nsilvaniei pe direcţia est-vest, iar a poi liniile: Densuş, Plop, Colţ, C lopotiva, Păucineşti şi Poieni.
Bine marcată este şi reţeaua de drumuri şi pasurile prin care Ţara Haţegului asigura deopotrivă
a c cesul către Transilvania, Banat şi Ţara Românească: un drum pleca de la Haţeg spre Pasul Vulcan,
trecând prin Ohaba, Băieşti, Pui şi Petros. Altul, p rincipal venea de la Sibiu, intâlnindu-se cu cel dinspre
Alba Iulia, ajungând la Haţeg. Tot din Haţeg mai plecau încă trei rute: una spre Banat, prin Caransebeş,
trecând prin Ulpia, alta aproximativ paralelă cu Streiul ajungea la Deva, trecând prin Batiz, Hăşdat şi Bă cia,
iar ultima atingea H u n edoara, după care se indrepta spre Deva.
Interesante sunt şi cele 27 de loca lităţi (se observă că au fost preferate loca lităţile aşezate pe
drumurile principa le sau cele aflate în imediata a propiere a a c estora, fii.nd evitate cele secundare sau mai
greu accesibile), pe care am încercat să le identificăm23 şi să le analizăm 24 pe baza legendei întocmită de
a utor25: Ha czeg/Haţeg - castel cu garnizoană; Nalac/Nălaţ - pa lat fortificat aparţinând nobililor şi
magnaţilor; Marie/Sântămarie Orlea - pa lat fortificat aparţinând nobililor şi magnaţilor; Kolcz{Co� - cetate:
Also Sza las Pata ka/Să laşu de Jos - palat fdortificat: U lpiaNarhely - prezintă in mijloc un ca reu, fără vreo
specificaţie anume; restul sunt sate.
Pare cel puţin curios că Giovanni M orando Visconti, atent observator al rea lităţilor transilvănene
dar şi a ţinutului, nu-i consemnează explicit vestigiile antice. Cu toate a c estea harta creată de el rămâne
cea mai completă sursă de documentare până la apariţia colecţiei cunoscută sub numele der Erste oder
Josephinische Landesaufnahme26, impresionantă c reaţie a şcolii austriece de cartografie păstrată astăzi
la Viena 27.
Districtul Haţeg (Districtus Hatzeg), parte integrantă a Comitatului Hundedoa rei, avea forma unui
triunghi dreptunghic, situat în colţul sud-vestic al Transilvaniei, a cărui bază se întindea de la Valea Cernei
până la Petrila. Pe cele 16 secţi uni tota le sau parţiale se desfăşoară cel mai cuprinzător tablou vizual al
a cestui ţinut. sursă nepreţuită de informaţii cu cara cter istoric şi geografic.
Relieful este prezentat în factura specifică a secolului al XVIII-lea, nunanţele de verde şi brun
diferenţiind înălţimile. Aproap e fiecare formă de relief este numită, iar toponimia luată direct de la �sursă"
oferă gara nţia a utenticităţii28.
Denumiri ca Vale Kazeluluy, Va lle Fierului, Dialu Capatuna, Culme Caputinului, Poiana Omolui,
Piszcu Vaivodi, Vale Vaivodi, La Csetatie, Dilschoru l svorellilor, Vaole Murgusului, credem că nu necesită
o prezentare specială.
Reţeaua hidrografică, la râ ndul ei este extrem de amănunţită, fiind înregistrat şi c el mai
neînsemat pârâu. Şi mai mult decât atât despre un râuşor care pornea din d reptul loca lităţii Piatra Cetăţii
se specifica faptul că a re un c u rs subteran.
Şi reţeaua rutieră oferă o imagine c uprinzătoare, drumurile nu numai că sunt foarte bine ma rcate,
ele sunt şi diferenţiate. Pe lângă cele principale (Landstrasse) sunt înregistrate şi cele comuna le, aflate in
număr mare. Pe marginea drumurilor se înşirau cruci, fântâni şi locuri de popas (două ha nuri s e aflau in
imediata a propiere a loca lităţii Sântămărie Orlea).
Din cele peste 100 de localităţi consemnate, cu dublă denumire (română şi maghiară) reies
aspecte multiple: tipul de sat (risipit, adunat), mărim ea exprimată prin numărul de case, in cele mai mici
amănunte (de exemplu cătunul M erişor Ruszest era a l cătuit doar din 6 gospodării); numărul şi aşezarea
bisericilor (biserica satului Serel se afla in imediata sa apropiere), Livadia - aşeza re situată pe a m bele
maluri ale Streiului avea două biserici, câte una d e fiecare parte; biserica D ensuşului se afla p e o înălţime
la marginea satului.
Cu a ceeaşi exactitate, pe nua nţe de verde era u înfăţişate terenurile agricole, care inconjurau
localităţile, in timp ce roşul era folosit pentru m a rc a rea bisericilor, vestigiilor antice si a fortificatiilor (Colt
.
Piatra Cetăţii - la sud/est de Crivadia şi Vale Vaivodi - inspre Petrila) care de regulă nu purtau ume29.
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O atenţie d eosebită era a cordată a ntichităţii romane; în acest sens de o reprezentare fidelă se
bucLra Ulpia Tra iana, pe care maghiarii o denumeau Va rhely, iar româ nii-Gredistschia. Se vede foa rte bine
că satul a ctual ocupa treimea din stâ nga a oraşului roman, fiind extins şi in afara perimetrului a ntic; la
vremea a c eea C rădiştea avea 40 de case, înconjurate d e câmpuri cultivate şi parcelate. În careul ră mas
liber era s c ris c u roşu: Riiine eines... La ger Der V I I ad XIII Leg..., iar în d rea pta se afla o a ltă inscriptie, din
pă cate fragmentară: von Ulpia Traiany... Rom - Collonie Gen ... Nat. În culori diferite era cons �mnată
existenţa ..drumului lui Traian" (Trajaner Weg), c a re înc epea de la Unciuc, trecea pe la marginea satelor
Sânpetru şi Bereşti, dispărâ n d în apropiere de Sântămaria Orlea. La sud-est de Unciuc era semnalată
Castra rust ...
Sectiunile pă rtii
. sudice, aflate în imediata vecinătate a Tării Românesti
· redau tot c eea ce era
.
legat de a ctiv itatea vam a lă şi grănicerească.
Harta lui Visconti a servit ca punct de pornire şi pentru Johann Christoph M i.iller 1 1 673- 1 721 ), a
cărui hartă intitulată Mappa geographica Transylva nia e, a a p ă rut în nul 1 1 1 230• Johann Ba ptist Homa n n
( 1 664- 1 724) s-a inspirat din a cesată planşă pentru harta Transilvaniei în atlasul s ă u d i n 1 7243 1 .
M i.i ller este urmat î n efo rturile s a l e d e alţi d o i mari ca rtografi: Joha nn Conrad Weiss a realizat
între a nii 1 733 şi 1735 o hartă colorată în 12 pla nşe, având titlul: Nova et Accurata G eometrica Mappa
Daciae M editeraneae seu Moderni Principatus Tra nsylva niae, care se găseşte de asemenea la Viena 32 şi
d e elevul şi cola boratorul să u, originar din Transilvania, Stephan Lutsch ( 1701 - 1 792), care a corectat harta
pred e c esorului să u, dându-i titl ul de: Nova Principatus Tra nsilva niae Tabula e partibus originalibus
geometrice a ntehac comm ensuratis desumpta ... sub levatisque aucta, desenată tot în 1 2 planşe şi
publicată în 1 751 33 . Aceasta a fost copiată de mai multe ori, dar niciodată tipă rită co nstituind u n secret de
stat, păzit cu străşnicie.
Dacă toate hărţile enumerate până a c um se găsesc la Viena, iată că o alta, căreia nu am reuşit
încă să-i elucidăm împrejură rile în care a fost creată, fa ce p a rte d i n patrimo niul bibliotecii Batthya neum
din Alba - I u lia. Episcopul lgnaz Batthya ny ( 1 741-1798), persona litate de prim rang, c u largă d esc hidere
pentru ştiinţă şi c ultură 34 este probabil coautor şi coordonator a l ac estei opere cartogra fice dedicată
Transilva niei, terminată în 1 78435 şi trimisă la Viena spre aproba re. Soarta ei este asemănătoa re c u a
celorlalte, nefiind niciodată tipă rită3 5• O copie se găseşte în biblioteca menţionată; ea este de mari
dimensiuni, constând în 1 2 foi colorate, lipite pe un suport din pânză, nesemnată şi nedatată, avâ nd
următorul titlu: N OVA MAG N I PRI NCIPATUS TRAN S I LVANIAE TABULA e partibus originalibus Provinciae
Sumptibus Geometrice mensuratis desumpta mendis emendatis suppletisque defectibus d e n uo Composita
Variis observationibus aucta 36.
Din pun ctul de vedre al populaţi ei, Districtul Haţegului (Vallis Hatzegl era loc uit preponderent d e
români, în timp c e , administrativ forma aceeaşi unitate distinctă în cad rul comitatului H u nedoarei. Limitele
sunt a p roximativ aceleaşi ca în Josephinische La ndesa ufna hme. Î ntreaga parte sudică este străbătută de
poteci. Autorul insistă mai m ult pe localităţi, corect plasate; ma rea majoritate este a lcătuită din sate; Târgui
Haţegului este reprezentat pri ntr-o biserică ortodoxă; U lpia Traiana, sub forma unui vestigiu a ntic; Poa rta
de Fier a Transilva niei - fortificaţie şi oficiu de în casa re a vă mii; Mala est/Mălăieşti - de fortificaţii ruinate;
un simbol a semă nător apare între Krivadia/Criva dia şi Merisor/Merişor; o fortificaţie mai apare şi în d reptul
loca lităţii Vara llya/Sub cetate.
În afară de a ceste hărţi cu cara cter special, inaccesibile marelui public pentru o lungă perioadă
de timp, din motive deja enunţate, mai există şi cele tipărite in marile centre europene, pentru că în secolul
al XVI I I - lea ' tările româ n e se bucură d e o atentie sporită, datorită transformării lor în teatru d e război, unde
·
se înfrunta u deopotrivă: turcii, ruşii şi a ustriecii. În a c est scop am ales trei planşe aflate în colec�a
Muzeului Judetean d e Istorie Brasov, care nu se ridică la va loa rea doc umentelor a nterioare, în schimb
.
prezintă avanta jul integrării a c est�i regiuni sud-estului european. Harta inginerului şi carografului francez
d e origine ita liană, Rizzi Zannoni ( 1 774), d edicată părţii de nord a Imperiului Otoman şi cu prinzâ n d practic
o suprafaţă plasată între Transilvania şi Marea Caspică, prezintă distinct Ţara Haţegului, c u următoarele
loca lităţi. H a czeg/Haţeg, Pesteny/Peşteana, Varhely/Sa rmizegetusa - loc fortificat37•
Pe harta lui Joha n n Baptist Homa nn, intitulată DANUBII FLUMINIS 38 şi u nd e Transilvania era
·
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împă rţită în comitate şi popoa re, Haţeg ul apare ca unitate administrativă aparte, locuită d e .. valachi
popu li", iar Porta Ferrea/Poarta d e Fier a Tra nsilvaniei este simbo lizată printr-o a rcadă frumos
ornamentată; a lte loca lităţi: Pannest/Pă ucineşti şi Zeidia n/Zei ca ni.
În THEATRUM B ELLI RUSSO TURCICI 39 a lui Johann Probst 1? - 1 809), datată 1 771 şi d ed icată
războiului ruse-turc aflat în plină desfăşurare, a par: Hatzug/Haţeg; Varhel Ulpia Traiana Zarmisegetusa, cu
sem n d e vestigiu a ntic şi S. G eo rg/Strei Sângeorgiu.
Ar mai fi d e semnalat şi a specte d e ordin strict militar: astfel in Arhivele Genera le din Karlsruhe
!G erma nia), se găsesc mii de plan uri şi hărţi întocmite de nume cunoscute, cum ar fi: Luigi Ferdinando
Marsili, Giovanni Morando Visconti, a ltele nesemnate, provenind de la conţii de Baden-Baden, ca re au
a cţionat în Transilvania în ca litate de comandanţi ai a rmatelor a ustria ce aflate în conflict cu turcii, la
sfâ rsitul secolului al XVI I-lea.
În catalogul Schătfer, insumând toate aceste pla nuri, Ţara Haţegului figurează in dreptul poziţiilor:
1212 şi 1 21 3, din ca re reiese că în zilele de 24 şi 25 septembrie 1 6ro, două armate imperiale staţionau în zona
Haţeg-Sântămărie Orlea, respectiv intre Haţeg şi Orăştie într-un a nume loc Wehni? situat undeva pe Strei40.
Într-un frumos album aflat la Bib lioteca Naţională a Ungari ei, cuprinzând planuri şi descrieri ale
bătăliilor purtate în campa nia din 1 788 a războiului ruso-austro-turc, desfăşurat între anii 1788 şi 1 792,
găsim şi Ţara Haţegului, devenită teatru de operaţiuni. După o serie de atacuri şi contra atacuri desfăşurate
în luna mai a a nului m enţionat, pe teritoriul Olteniei IPorceşti şi Tismana), trupele a ustriece şi otomane
înaintează în Transilvania prin pasul Vulcan; în ziua de 7 octomb rie, 7000 de turci atacă intre Haţeg şi N ă laţ
a rmatel e imperiale, cond use de g e n era l maior Staader, suferind o g rea înfrâ ngere41 • Tot din aceeaşi sursă
aflăm că un detaşament imperial, sub comanda maiorului Duca o cupase poziţii în dreptul Porţii de Fier a
Transilvani ei.
Prin trecerea in revistă a Ţă rii Haţegului din a c eastă perspectivă dorim să pledăm pentru o idee
mai veche şi anume că ha rta poate la un moment dat să suplinească sau să completeze documentul
.. clasic". Şi a ici am avut de a face cu un caz feri c it: un ţinut c u un trecut fascinant s-a bucurat d e toată
atenţia vechilor ma eştri. Dorim să credem că prin studiul de faţă am contribuit atât la îmbogăţirea istoriei
haţegane cât şi la a c eea a istoriei cartografiei prin scoaterea la lumină şi valorifica rea unor noi surse
documentare aflate atât în colecţiile unor instituţii specia lizate din ţară, cât şi din străi nătate.
=

·

Note:
1. G. Ba riţ, Vekimi din Transilvania sau Dacia mediteranea, in .. Foa i e pentru minte, inimă şi
literatură", 11, 1 839, nr. 27, p. 2 1 1 -21 5, a p ud G eorge Em. Marica, Foaie pentru minte, inimă şi literatură,
B ucu reşti, 1 969, p. 420
2. Radu Popa, La inceputurile Evului Mediu românesc, Ţara Haţegu/ui, Bucu reşti, 1 988, p. 6-7
3. Radu Popa, Cetăţile din Ţara Haţegu/ui, în BM/, XLI, 1 972, nr. 3; Victor Eskenassy, Cercetările
arheologice de la Mălăieşti şi Sălaşu de Sus, campania 1978, în MCA, Ora d ea, 1979, p. 345-348; Victor
Eskenassy, Adrian Andrei Rusu, Cercetările arheologice de la cetatea cnezială Mălăieşti, judeţul
Hunedoara. Câteva rezultate şi perspective ale campaniei din 1979, în Sargeţia, XIV, 1 979, p. 667-674;
Adrian And rei Rusu, Cetatea Haţegului. Monografie istorică şi arheo/ogică, în Sargeţia, XVI -XVII, 1 9821 983, p. 333-359; Ioan A urei pop, Instituţii medievale româneşti. Adunările cneziale şi nobiliare (boiereşti) in
secolele X/V-XVI, C l uj N a poca, 1 991
4. Ştefan Pascu, Voievodatu/ Transilvaniei, voi. 11, Cluj-Napoca, 1 979, p. 1 46; Radu Popa, La
începuturile ... , p. 2 1 0
5. Ştefa n Pascu, o p.cit.,p. 210
6. Radu Popa, op.cit., p. 1 52; Ştefan Pascu, Rolul cnezilor din Transilvania in lupta antiotomană a
lui Iancu de Hunedoara, Cluj, 1 957, p. 30-32
7. Ştefa n Pascu, Voievodatu/ Transilvaniei, voi. 11, Cluj-N a poca, 1 979, p. 1 46
8. Ibidem, p. 1 58
9. Radu Popa, op.cit., p.131
10. Ibidem.
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1 1 . Acestui manuscris, deci inclusiv hărţii citate, istoricul Ion Dimitriu-Snagov i-a înc hinat o
amplă monografie intitulată: Ţările române in secolul al XVI-lea. Codex Latinus Parisinus, Bucureşti, 1 979
12. Harta are cara cter militar şi reprezintă etapele înaintă rii turceşti in Peninsula Balcanică.
Controversele privitoare la paternitatea şi la locul de emitere a documentului sunt generate de strania
soartă pe care a cunoscut-o a c est manuscris singula r: ajuns in Bib lioteca Serai ului din Istanbul (ca pradă
de război - din Biblioteca lui Matei Corvin sau de la Sigismund de Luxemburg - in urma dezastrului de la
Nicopolel, Codexul şi n u numai el va fi c umpărat de Pierre de Girardin, am basadorul lui Ludovic a l XIV-lea
la ina lta Poartă. La toate se a daugă şi faptul că pagina de titlu a fost a coperită la un moment dat cu un strat
gros de vopsea, care nu a p utut fi înlăturat sau penetrat in pofida folosirii unor tehnici de ultimă oră.
Indiferent de locul iniţial de intocmire şi de posesie, un lucru este foa rte clar: a utorul a cunoscut
indeaproape regiunea nord-dunărea nă, pentru că, in timp ce ţări ca Bulgaria şi Grecia sunt simbolizate
doar printr-o cetate, spaţiul românesc este reprezentat in detaliu, iar numele de Va lachia este menţionat
clar de trei ori. Ion Dumitriu-Snagov, op. cit., p. 4; .. Cartogra phica Hunga ricau, nr. 5, 1 996, Tatabănya
Ungaria; vezi coperta.
13. Vezi pe larg: Szathmary Tibor, Descriptio Hungariae, Magyarorszag es Erde/y nyomtatot
terkepei, 1477- 1600, Fusignano, Italia, 1 987; prima ediţia Ptolemeu, intitulată Cosmographia a pa rţine lui
Domenico de Lapi şi a fost tipă rită la Bo logna in 1 477.
1 4. Szathmary Tibor, op. cit., p. 23; Marin Popescu-Spineni, România în izvoare geografice şi
cartografice, Buc ureşti, 1 978, 1 1 4.
1 5. De exemplu pe harta lui Lazarus/Tannstetter ( 1 5281, intitulată Ta bula Hungari a e ... este schiţat
Streiul şi nomina lizată loca litatea S. Georg/Strei Sângeorgiu. Vezi detalii in: Hans Meschendorfer şi Otto
Mittelstra B, Siebenbiirgen auf a/ten Karten, Heidelberg, 1 996, p. 7-1 5.
1 6. Hans Meschendorfer şi Otto MittelstraB, op. cit., p. 1 7-39
1 7. Lazius este unul dintre primii cartografi care afişează o legendă pe care sunt marcate: oraşe,
târg uri, sate, mănăstiri şi castele. Pe baza acestor simboluri Z. Georg şi Orle Angustiae au înfăţişarea unor
sate iar Ulpia Traiana -:- una intermediară între târg şi castel.
1 8. Hans Meschendorfer şi Otto MittelstraB, op. cit., p.19
19. Creaţiile ulterioare nu vor aduce mo dificări de substanţă; de exemplu M iin ster in
Cosmographia. Beschreibung aller Lender, Basel 1 544-1 578 nu mai indică nici o loca litate, m u lţumindu-se
să identifice Ţara Haţegului cu românii - Haczeg-Wa lachn. Hans Meschendorfer şi Otto MittelstraB, op.
cit., p. 42; reproducerea hărţii Transilvaniei.
20. Astfel pe harta l ui Sambuc us, inspirată din cea a l ui Honterus şi inclusă in Theatrum Orbis
Terrarum a lui Ortelius se fac e referirea că in Ţara Haţegului s-a aflat odinioară Sarmisgethuza. Ca
loca lităţi sunt trecute Varheli şi Orle Angustae.
21. Această pla nşă colorată fa ce parte din colecţia Muzeului J udeţean de Istorie Braşov. Vezi
pentru detalii: Mă riu ca Radu, Catalogul hărţilor vechi (sec. XVI-XVIII), aflate in colecţia Muzeului Judeţean
Braşov, in Cumidava, XIV, Braşov, 1989, p. 364-365
22. C urios este faptul că a c eastă hartă, des-amintită in literatura de specia litate, nu a fost
cerectată in ceea ce priveşte conţinutul. Nici despre a utorul ei nu se cunosc foarte m ulte lucruri. Într-o
cronică a Transilvaniei tradusă şi publicată de curând, ni se dau câteva amănunte extrem de interesante
despre Visconti şi creaţia sa " Forma Transilva niei a fost desenată de curând, după asemănarea cu o inimă
de către preavestitul domn Giovanni Morando Visconti, vicecolonel imperia l şi a rhitect suprem a l
Transilvaniei, pe care a d edicat-o lui Iosif 1., regele roma nilor ş i a l U ngarieiu. Syllogimaeorum
Transylva nia e... 1 699, p ublicată de Vasile Rus în: Acta Musei Napocenis, 33, Istorie 11, C luj-Napoca, 1997
23. Vezi a nexa; pe lângă denumirile contemporane, au mai fost comparate următoarele surse:
Mappa delia Transilvania, Josephinische Landesaufnahme şi Nova Principatus Tra nsilva niae Ta bula.
24. Ţara Haţegului şi-a schimbat de-a lungul secolelor configuraţia; noi a m luat în calcul, cu unele
mici abateri (pe care le-am m enţionatl acea imagine teritorială oferită de sursele cartografice a nalizate.
25. Legenda exprimă poate cel mai plastic imaginea Transilva niei din timpul o cupării militare a
a cesteia de către trupele imperiale; astfel sunt indicate: castelele cu garnizoană; locurile de staţionare a
a ustriecilor în diferite eta pe, bătă lii, poduri construite peste Dunăre in conflictul prezent, cetăţi, palate
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fortificate aparţinând nobililor şi magnaţilor, drumuri importa nte, la care se mai adaugă: locuri de
inchinare, mănăstiri ortodoxe etc.
26. in c eea ce priveşte teritoriul Transilvaniei, măsurătorile şi sch�ele au fost întocmite pe teren
de către ofiţeri specia lizaţi şi au durat din 1769 şi până in 1 773. Rezultatul a fost finalizat in 280 de planşe
colorate. Hans Meschendiirfer si Otto Mittelstrall, op. cit., p. 5
27. Această colec�e s� găseşte a stăzi la Biblioteca Na�ona lă a Austriei şi la Arhivele Militare din
Viena; noi am consultat o copie color aflată în Arhivele Militare din Buda pesta. Din păcate, unele părţi, din
cauza reliefului ina lt nu se văd foa rte bine, iar altele sunt d estul de şterse.
28. Relieful nu a constituit preocuparea noastră pri n cipa lă; nu l-am identificat, ci ne-am m u �umit
să redăm in grafia originală acele denumiri care ni s-a u părut mai semnificative.
29. O surpriză plă cută a constituit-o consemnarea cu patru decenii înainte de prima ştire oficială
a cetăţilor dacice din munţii Orăştiei, foarte corect plasate geografic.
30. Hans Meschendiirfer şi Otto Mittelstrall, op. cit., p. 5
3 1 . Ibidem. Noi am consultat originalul a cestei planşe la Facultatea de Geografie a Universită�i
din Buda pesta
32. /bidem.
33. /bidem.
34. Episcopul Batthiany a fost pri ntre a ltele şi un pasio nat a l astronomiei; el a înfiinţat la Alba I ulia
şi la Cluj primele observatoare astronomice din Transilva nia.
35. Aflat la Braşov in mai 1 796, episcopul Batthiany răsp unde in scris baronului Franz Xaver Zach,
a rătând printre a ltele că in 1 797 îşi va concentra toate forţele pentru începerea unei hărţi a Transilva niei.
Vezi Sammlung astronomisc her Abha ndungen, Beoba chtungen und Nachrichten, herausgegeben von J.E.
Bode, III, Supplement· Ba nd der Berliner astro nomische Jahrbuch, Berlin, 1797. Colecţia cartografică a
Bibliotecii din Alba Iulia, fondată de ilumi nistul transilvă nea n ne-a mai oferit încă o surpriză; este vorba
despre o hartă-m a n uscris, de mari dimensiuni, dedicată episcopului; ea infă�şează a rhiepiscopatele,
episcopatele catolice, ortodoxe şi greco-catolice din: Austria, Ungaria, Polonia, Dalmaţia, Transilva nia,
Moldova şi Ţara Româ nească.
36. S-ar putea ca o hartă identică să se găsească la Viena in Arhivele Milita re. Oricum este vorba
despre o hartă necunoscută, importanţa ei constând in faptul că este o creaţie autohtonă. Se remarcă
imediat bogăţia legendei care ne fu rnizează informaţii extrem de preţioase: in afa ră de împă rţire
administrativă şi pe na�ona lităţi (rom âni, maghiari, saşi, armenil, drumuri, a ntichităţi romane, loca lităţi 
apar inc lusiv satele dispă rute, un accent deosebit este pus pe bogăţiile naturale (a ur, argint, a ramă, fier,
sa line, izvoa re termale, plumb, mercur etc.) şi pe a ctivităţile economice (pulb erării, mori de hâ rtie, joagăre,
glăjării, vără rii, instala�i pentru spăla rea a u ru lui, forje, mine deschise sa u închise). Şi a c eastă h a rtă ne
oferă un cuprinzător ta blou al Transilvaniei sfârşitului de veac al XVI I I -lea.
37. Măriuca Radu, Catalogul hărţi/ar vechi (sec. XV/I-XVIII) aflate in colecţia Muzeului de Istorie
Braşov, partea a 11-a, in Cumidava, XV-XIX, Braşov, 1 990- 1 994, p. 31 2-313.
38. Eadem, Catalogul..., pa rtea 1, p. 370
39. Ibidem
40. S c h ă ffer, Inventar der handgezeichneten Karten und Plăne zur europăischen
Kriegsgeschichte der 16.- 19. Jahrhunderts in Generallandesarchiv Karlsruh e, Stutga rt, 1 97 1 , p. 224
41 . Volumul se intitulează: Schaup/ătze des iisterreichisch russisch tiirkischen Krieges şi a
a părut la Viena in 1 790; mai mult de j umătate este oc upat de ţă rile române. Pa rtea a rtistică, deosebită compusă din scene de luptă şi stampe se completează fericit cu c ea doc umentară, susţinută de informaţii
privind număru l, pozi�a şi dotarea armatelor beligerante.
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Denumirea
actuală
Balomir
Baru Mare
Baru Mic
Băieşti

Anul •

Mappa

atestării delia Transilvania
1 451
1418
1 421
1 443

Bar
Bo ieski

1 444

Băţălar

Barisur(Kis Bar)
D.W. Bayestie

Baesd

Baresd

1 4 53

D.W. Bereschti
u. Baresd
Baza li ar
Boi ta

1 366

B oi tza

Brasov a

Brazova

D.W. Butschum
u. Bucsum
1 390

Bu ko v a

Bukava

D.W. Tschopya

Csopea

u. Csopea
Nagy C su la

esula

Csoklovina

Cioclovina

Ciula Mare

Ballomur
Bar

Boynitzo

Bucium

Ciopeia

Baar (Nagy)

Banitza

Boita

B ucov a

Nova Tabula

u. Bayesd

Băn ita
Bărăştii
H aţegu l ui

Breazova

Josephinische
Landesaufnahme

1 447

Csopea

1 360

Ciula Mică

Kis Csula
1 447

Csu li so ra

Ciulişoara
Câ mp u lui Neag
Câmeşti

1 493

K ym pu lui Nyag

1 402

D.W. Kimieschtie

Clopotiva

1 360

Clepotina

Csulisora

u. Kernyesd

Kemest

u. Nagy Klopotiva

Klobotiva

D.W. Klopotiva
Kolcz

Colţ-cetate

semnalată

Coroi e şti

1 44 7

Crăg uiş

1 462

K raguis

C rivadia

1 444

Krivadia

Koroest

Dealu Sabii
Densuş

Krivadia

Dial lu Baba
1 360

Demeses

Dilsa Petros

Fărcădinul de
Jos (Unirea)

Koltz
Koroesl
Kragu is

1 396

F a radi n

Densus
Dilsa
Also Farkadin

Demsus
P a ro s
A
Fa rk ad in
F.

Fărcădinul de
Sus

Federi

Fizeşti

Galaţi

1 402

Felso Farkadin

1 457

Fegyer
D . W . F isch . . .

1 44 7

1 402

G ă u ricea

Galars

u. Fiseles
D.W. Gelatzinu
u . Goulace

G a uri csa

Gureni

1 439

Haţeg

1 247

Hăţăgel

1 447

Feyer

Fidsecs
Galucz
Gauricsa
Garenj

Haczeg

Hatzegg

Hatzeg

u. Hacsadel

Haczadset

wal. Hedzeiel
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Ţara Hategului în izvoare cartogratice
Denumirea

Anul

actuală

atestarii

Hobiţa

1 41 1
1 377
1 404

Hobiţa Grădişte

275
Mappa

delia Transilvania

Josephinische

Landesaufnahme

Nova Tabula

Hobitza
Varhely Hobicsa
Livadia

Livadia

Lunea

Lunea

Lunka

Lunea Dăbâcii

Lonka Doboka

Luncani

Lunkany

Livadia

Lucada

Lunea ni

Luneanii
Streiului
Măceu
Măgura

1 446

Lunkany lstrig
Mace u

Matzo
Mogura

Mălăieşti

1 392

D.W . . . . . . . . . . .

Malaesti

Măţeşti

1 447

D.W. Mitschestii

Motzest

Merişor
Merişor Ruzeşti
Mesteacăn
Nălati
Nucşoara
Ohaba de sub
Piatră
Ohaba Ponor
Ohaba Sibişel
Ohaba S1reiului
Ostrov el

1 360
1 45 1

1 404
1 477

1 440

D.W. Nelatschi

1 377
1 360

Nalacz

u . Nalacs
D.W . . . . . . . .

Nucsora

u. Nucsora
Ohaba

O h aba

D.W . . . . . .

..

u. . . . . . . . . . . .

Ponor
. . . . . . ..

D.W. Ohaba Sibitschelu

Ohaba Ponor
Ohaba

u. Ohaba Sibisjel
O h aba

Ohaba

1 439

1 360

Merisor

Mastaca
Nalacz

1 439

Ostrovul Mic

Peşteniţa

Merisor
Merisor Ruszest

1 356

1 360

Peşteana

u. Macsesd

1 453

Ostrovul Mare

Pă uci neşti

u. Malaest

u . Osztroves

Ohaba
Sztregily
Osztrowel

D.W. Ostrovell
Ostro

u. Nagy Osztrow
w.Ostrova Mare
u . Kis Osztrov

Kis Osztros

w. Ostrovul Mic
Pavonnest

D.W. Pauzinest

Paucsinest

u. Paucsinesd
Pesti an

u. Nagy Pestenii

N . Pesteny

w. Peschtiana

1 459

u.

Kis Pestenn

Pestenitza

w. Peschtianiza
Peştera

Pestiere

Pestere

Petrila

Petrilla

Petrilla

Pietrosz

Pa ros

Petros
Piatra Cetăţii
Pâclişa
Poieni
Poienita
Po n o r

1 407

Petrosz

Piatra Citaty

1 477
1 436
1 404

Piatra Csetezy
Plokissa

D.W. Peklischa
u. Pastrise

Poyn

Poienni

Bonor
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Denumirea

Anul

actuali

atestll rii

Map pa
delia Transilvania

Landesaufnahme

Pui

1 426

Puy

D.W. Puju

Pui

Ri!chitova
Reea

1 360
1 360

Rekitii

Szekitova

D.W. Reja
u. Rea

Rea

Râu Alb

1 398

Josephinische
Ponoritzu

Ponoriciu

Râu Barbat

u. Puy

D.W. . . . . . . . . . . Albu
u. Feherwiz
Barbatvis

Râu de Mori

1 39 1
1 300

Râu Mic
Ruşor

1 398

Ruscord

Sarmizegetusa
(GrădişteaUlpia Traiana)
Săcel

1315

Utpia TraianaVarhely

D.W. Gradistschia

Sălaşu de Jos

1 360

Also Salas Pataka

D.W. Setschelu
u. Szacsal
D.W. Salatschu de

D.W. R . . . di mora
u. Maloniviz
Vajdey
u. Russoru
w. Riusor
u. Varhelly

Sdlos
Nso Szalas Palaka
D.W. Salatschu di Suss
u. Felso Szalas Patak
u.

Sălaşu de Sus

1 360

Felso Salas Pataka

Szkerisora

Scărişoara
Sibişel
Silvaşu de Jos
Silvaşu de Sus
Sân Petru

1 360
1 360
141 1

Szlvas
Ober Szilvas

Sânti!măria
Or1ea

1315

Sz. Marie

Strâmba
Sub Cetate

1 447

Suseni
Şerel
Toteşti

1 439
1435
1416

Tottest

Tuştea

1 360

Tussia

Unciuc

1418

Urie
Uricani Hobita
Vad

Nova Tabula

1 472

Vălioara
Zeicani

1447
1377

Felso Szilvas
D. W. Szint Petru
u. Szent Peter falva
D.W. Szinta Maria
u. Or1ya Boldogfalva
D.W. · · · · · · · · · · · ·
u. Varallya
Szuszeni

1 39 1

Valea Diiljiii
Valea Lupului
Vilidei Vulcan

D.W. Sibitschelu
u. Sibos
Also Szilves

Sere!
D.W. Totieschtie
u. Totesd
Tusdva
D.W. Untschucu
u. Uncsukfalva
Urick
Hobitza Urik
D.W. Vandu
U. Vad
Farkas Patak
Vajdey

Saikany

Barbat visz
Matoniviz

Dasor
Ulpia Taiana
Varhey
Szecsel

A.F. Szalas
Patak

Szkerisora
Sebeshely

A Szilvas
F. Szilvas
Peter f(alva)

Bodogf(alva)
Strimba
Varalya
Szuszeni
Serel
Totest
Tusda
Unksucfalva
Urie
Vad
Vale Dilsi
Farkaspatak

Vallyoara

Valiora

Szaikan

Zaikan
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Haţeg Land in cartographical sources

Xl\fth_XVIIP centuries summary
The outstanding historical past and the lots of the a ntique and medieval momnents ffig. 1 -2)
which this region has, persuaded a tackle from the view of the old maps, a n up to dateness field in the
contemporary world.
For the first time, Haţeg land appears, unnamed, on a handwriting map, from "Codex Latinus
Parisinus" (fig. 3).
In "Chorographia Transilvaniae..: belonging to the great saxon humanist Johannes Honterus,
Haţeg land appears under the distinguished name of Hazek (fig. 4); Lazius, in "Regni Hungariae
Chorographia" (fig. 5) offers us more details.
The first map, about we have certain informations that it was made on ground, belongs to
Giovanni Morando Visconti; here Hatzeg land appears detailed, with localities, fortifications and roads (fig.
9).
For the XVI IIth century, the most detailed representations, we can find in Josephinische
Landesaufnahme·, very interesting being the toponimy, the roads, the antique vestiges on the description
of the localities in small detaliles (position and housekeeping number), (fig. 13 a,b,c).
Among the big maps of Transylvania, created in the XVIIIth century draws the attention on an
unknown plate, handwriting discovered in the collection of Batthyaneum l.ibrary from Carlsburg (Alba Iulia)
(fig. 1 5) created or coordinated by bishop Batthiany himself.
In the annexe, we gave in same time both the contemporary name of the localities from Hatzeg
Land and those which appa red in "Mappa delia Transilvania" in Josephinische Landesaufnahme"
collection and in "Nova Tabula ... from Alba I ulia.
From this new view, to which added the using of some cartographic sources both from Romania,
Hungary and Austria, we hope we brought to light a very useful work instrument
•

•

•

lista ilustraţiilor.
Fig. 1 Planul Ulpiei Traiana Sa rmizegetusa; reproducere după S.l. Baron von Hohenhausen, Die
Alterthiimer Oaciens in dem heutigen Siebenbiirgen, Wien, 1775 (colec�a Muzeului Judeţean de Istorie
Braşov).
Fig. 2 Biserica din Densuş, faţa da estică (reproducere după: Die Alterthiirmer Daciens )
Fig. 3 Ţara Haţegului ?, sub forma unei cetă� cu flamură cruciată, in: COOEX LATINUS
PARISINUS, reconstituire, reproducere după Ion Dumitru Snagov, Ţările Române in secolul al XIV-lea.
Codex latinus Parisinus, Bucureşti, 1979
Fig. 4 HAZEK; fragment din Johannes Honterus, Chorographia Transylvaniae Siebemburgen,
Basel, 1 532
Fig. 5 HACZAK vallis; fragment din: Wolfgang Lazius, Regni Hungariae Chorographia...,1556
Fig. 6 TABU LA EUROPAE IX, DACIA, Geographia
Sebastian Miinster, Basel, 1540, reproducere
după planşa aflată in colecţia Tibor Szathmări.
Fig. 7 a b. Fragm ente din harta Daciei a lui Abraham Ortelius. 1595; cartuşul cu titlul şi Ulpia
Traiana ... (colecţia Muzeului Judeţean de Istorie Braşov).
Fig. 8 a, b, c. Fragmente din harta lui Sambucus, Transilvania, 1566 (vallis Hatzag).
Fig. 9 Valle di Haczeg in Mappa delia Transilvania a lui Morando Visconti - detaliu (colectia
Muzeului Judeţean de I storie Braşov).
Fig. 1 0 Nicolas de Fer, Principaute de Transilvanie, Divisee en Cinq Nations_, 1691 (reproducere
după planşa aflată in colecţia Universită�i din Budapesta)
Fig. 11 a., b. Cartuşul hă�i lui Miiller, REGNI HUNGARIAE.... 17111; Vallis Haczeg - detaliu
(originalul se află la Biblioteca Naţională a Austriei).
Fig. 1 2 DISTRICT: HATZEG in harta lui Stephen Lutsch von Luchsenstein, intitulată PRINCIPATUS
TRANSILVANIAE TAB ULA 1762 (reproducere după originalul aflat la Biblioteca Naţională a Austriei).
.•.

....•

.•

·

...•
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Fig. 13 a., b. Planul general al Transilvaniei in Josephinische Landesaufnahme (detaliu� Ulpia
Traiana .. ./ Va rhely, G rădi�ea - reprezentată in secţiunea 231 (detaliul;
Fig. 1 4 Districtus Hatzeg (detaliu) din harta lui Lutsch, Nova Principatus Transilvaniae Tabu/a. ..,
1771 (reproducere după pla nşa existentă in Biblioteca Naţională a Austriei).
Fig. 1 5 Vallis Hatzeg (detaliul din: Nova Magni Principatus Transilvaniae Tabu/a, reprodusă după
harta cu a celaşi nume aflată in colecţia Bibliotecii Batthya neum din Alba Iulia.

Fig. 1
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Fig. 2

Tar.a Hategului in izvoa re ca rtografice
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Fig. 4

Fig. 5
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Fig. 1 0
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Tara Hategului în izvoare cartografice
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Fig. l l a

Fig. l l b
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Fig. 1 2

Fig. 13a
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Fig. 1 4
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Date de -geografie istorică oferite de " Harta
Moldovei 'i a Ţării Române,ti " tipărită la Nurnberg
in anul 1 785
de Stelian D. Coşuleţ
Respingerea a rmatelor turceşti şi depresurarea Vienei în 1683 vor însemna începutul pro c esului
de schimbare a echilibrului politic central şi sud-est european. După aproape trei sute d e ani de domina�e
a zonei, Imperiu l Otoman se vede silit să se retragă la sud de Dună re, fiindu-i pusă în discu�e chiar şi
supremaţia exercitată în Balcani şi in Strâmtori. Austria este p rima putere care va contura a ceastă nouă
tendinţă politică. Mai târziu, către mijlocul secolului al XVI I I-lea, acesteia i se va a lătura şi Rusia. Separat,
dar şi în a lianţă, cele două mari puteri din spa�ul centra l şi sud-est european vor încerca, pe intreg
parcursul secolului al XVI II- lea, să rezolve in propria favoare problema .. moştenirii" lnperiului Otoman,
aflat în evidentă decădere politică, militară şi economică.
Ţările române s-a u aflat la confluenţa intereselor po litice, militare şi economic e a le marilor puteri
a le zonei. Şi pentru că, aşa c um a p recia sintetic A. D. Xenopol ..zada rnic au fost silinţele ţărilor române de
a rămâne neutra le in lupta u riaşilor ce le înconjura u " 1 ele a u incercat, ca printr-o politică abilă, de
participare directă la conflictele militare sau prin sta bilirea de a lianţe şi de prezentare a unor memorii
asupra trecutului şi, mai a les, asupra ro lului pe care inşelegeau să - I joace in cadrul noului edificiu politic
major al istoriei: să-şi obţină independ enţa stata lă. Practic însă, evenimentele desfă şurate cu o
repeziciune însemnată şi care a u depăşit cadrul strict zonal, au fă cut ca nu numai ac est deziderat
insemnat al românilor să nu poată fi realizat dar, mai m u lt, ţările române au d evenit ele însele teatru de
război, mo nedă de schimb a intereselor puterilor beligera nte sau au fost, vremelnic, parţial sa u in totalitate,
ocupate de marile puteri a le spaţiului central şi sud- est european aflate în conflict. Este c unoscută
ocuparea Olteniei de către a ustrieci2• Tot Austria oc upă, in baza principiului compensaţiilor echivalente
care stipula că utarea in altă parte decât în Turcia propri u-zisă de teritorii care să despăgubească
beligera nţii învi ngători, in virtutea convenţiei încheiată c u Poarta la 7 mai 1 775, partea de nord a Moldovei
c u noscută sub denumirea de Bucovina. Paradoxal, în p lină pace, Moldova pierdea, în urma victoriilor
militare ruseşti din a nii anteriori şi a slăbiciunii cronice a Turciei, un teritoriu ce includea vec hea sa
capita lă, Suceava, a lături de alte câteva oraşe importante, de num eroase sate şi centre cultura l
ecleziasti ce renumite.
Determinat d e aceste evenimente şi legat direct d e necesităţile p u rtării războiu lui, secolul a l
XVI I I-lea a d u c e o nevoie sporită d e c unoaştere s u b toate aspectele: isto ric, c u privire l a viaţa socială, la
economie şi bogăţiile natura l e, tra diţii le şi mentalităţile popula�ei.
Acest interes general, sporit, al străinătăţii se va manifesta şi în domeniul specia lizat a l
cartografiei, în decursul secolului a l XVI I I-lea apărând mai m u lte lucră ri cartografice, m ulte dintre ele
însoţite de ample d escrieri, demne d e menţionat fiind cele făcute d e L.F. Marsili, publicate in 17263, c a re
foloseşte, în mod sigur, harta sto lnicului C. Canta c uzino apărută a nterior la Padova în 1 7004, lucra rea
cartografică a lui Schwanz von Springfels, apărută în anul 1 7225, hărţile lui Sp echt din 1790-17816,
.. Memoriile . . . " g eneralului B a u er7, ca să nu enumerăm decât unele din cele mai i m portante lucră ri ale
g enu lui. Toate a ceste l ucră ri, c e vor folosi num eroase d eterrninări astronomice, efectuate înc epând cu
secolul a l XVI II-lea, a u un conţinut mai bogat, realizat prin m etode moderne de reprezentare. Modelele
matematice, rigoarea dată de măsurătorile geodezice, folosirea g eometriei descriptive au fă cut posibilă
a pariţia p rimelor hă � la scară ma re. Tehnica difuzării hă�lor prin gravură va face ca, în secolul al XVI II
lea, să se pună bazele ca rtografiei moderne, total opusă principiilor anterioare, dominate de erori de
longitudine, c u reprezentări deformate şi loca lizări nesigure.
Acestei categorii de hă rţi mod erne îi aparţine şi harta întocmită d e Franz Ludwig G ii ssefeld,
tipărită la Niirnberg in 1 7858. Titlul hă�i este scris in limba germană, ca de a ltfel şi denumirile de ţări,
teritorii şi localităţi, el fiind d ublat şi de inscripţia in limba fra nceză plasată pe rrontispiciul lucrării şi având
un cara cter rezumativ, prescurtat. l ată transcrierea integrală a a c estuia: .. Charte von der Moldau und
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Walachey. . . nach den Astronomischen Beobachtungen des Russisch Kayserl(ische) Majors lslenief und
denen Charten und Beschreibung des h(err) Hauptm(ann) Sulzer lng(enieur) den Charten des ehmal(igen)
russ(iche) Kays(er) Gen(erai) l..ieut(nant) v(on) Bauer iiber die Moldau entworfen . . . von F(ranz) Uudwig)
Giissefeld Niimberg . . . bey denen Homaennischen Erben. . . A(nn)o 1785. Mit ROm(ische) Keyserl(iche)
AllerCnădigste) Freihayt!l"".
Din titlul lucrării rezultă că ea este tipărită la oficiul cartografic Homannische Erben 10 din
Niimberg in anul 1785 şi este rodul mai multor autori11• Aşa cum remarcam anterior, alături de titlul german,
lucrarea are şi un tiltlu in limba franceză: .Charte de la Moldavie (et) de la Valachie dresse d"apres de
memoires autentiques par F.L Giissefeld chez les heritiers de Homann·, sub care este plasată menţiunea
cu caracter documentar: .11 este marque entre a utres dans cette charte la Boukovine appartenant jadis ă
la Moldavie-12• Revenind la titlul german al hărţii, să menţionăm că el este f�gurat intr-o manieră
caracteristică, alegorică, deşi de mai mică anvergură, ca la majoritatea lucrărilor de cartografie al
secolului al XVIII-lea. Alegoria prezintă o piatră de hotar, aşezată pe o înălţime şi flancată de un arbore. Pe
soclul pietrei de hotar, cu decor clasicizant, este gravată scara lucrării. exprimată in mai multe unităţi de
măsură: .Geographische deutsche Meilen 15 auf einen Grad·; .Hungarische Meilen 13 1/2. auf einen
Grad·; .Russische werst 104 1/2 auf 7 Grad-13• La partea inferioară, intre chenarele ce o delimitează, cel
exterior exprimat in grade, harta are inscripţionată longitudinea: _grade der lănge von 46 FerreM14 şi, pe
verso, scris ulterior cu cerneală neagră, indicativul .F. no.56-. fapt ce ne face să avansăm opinia că ea a
făcut parte dintr-o colecţie, fie publică, fie privată15•
În concluzie, putem spune că forma de prezentare a hărţii este îngrijită, relativ bogat ornamentată
cu alegorii. peisaje, inscripţii, aşa cum. de altfel erau toate produsele cartografice ale epocii. ea având
reale valenţe artistice, pe lângă cele istorice şi documentare, ceea ce ii conferă aspectul general al unei
stampe de epocă.
Anafuând, in continuare, conţinutul lucrării din punct de vedere geografic de o manieră generală,
să remarcăm faptul că harta este destul de corect executată. Principalele forme de relief, munţii, apele şi
câmpia, sunt redate prin metoda haşurilor iluminate vertical, ceea ce dă impresia unui ţinut de munţi şi
dealuri in care câmpiile apar ca porţiuni nehaşurate. Reţeaua hidrografică este detaliată, fiind nominalizate
doar principalele cursuri de apă. Ele sunt formate de numeroase alte râuri. nedenumite, care formează
bazinele hidrografice ale râurilor importante. De asemenea, bălţile şi lac urile sunt numeroase, bine redate
şi poziţionate. Lanţul Munţilor Carpaţi = Karpatisches Gebirge ajung până la Dunăre, eliminându-se in felul
acesta o deficienţă a unor lucrări anterioare, şi au in componenţa lor şi câteva submasive constitutive:
Tschaszlow Berg, Butschetschy 1\Aonts, Kerz Monts, Morarul Berg, corect poziţionate. În fine, cursurile de
apă foarte importante. Donau A. Şi Dniester FI. sunt similar cu munţii, haşurate. partea centrală a lor. ?
nehaşurată, sugerând existenţa şi trasarea unui şenal navigabil.
Din punct de vedere istoric, harta redă corect realităţile politice-teritoriale ale zonei, doar
prezentarea Serbiei, Bulgariei şi Dobrogei ca state de sine stătătoare ţinând, mai degrabă de un deziderat
decât de realitate. Pentru ţările române este foarte importantă delimitarea internă a unităţilor teritorial·
administartive specifice, proprii. Judeţele Ţării Româneşti şi ţinuturile Moldovei sunt atent delimitate.
inscriindu-se in cuprinsul lor toate localităţile ce au reţinut atenţia autorului. În total pentru Transilvania,
Moldova cu Bucovina. Ţara Românească şi Dobrogea sunt înscrise un număr total de 1008 localităţi, mai
puţine decât in lucrările anterioare16• Numele localităţilor este transcris in limba germană, de la o
transcriere foarte corectă pentru unele dintre acestea până la una a proape indescifrabilă pentru altele.
Localităţile sunt mult mai numeroase in zona de câmpie şi in cea co�nară. şi mult mai puţine in zona de
munte. În general, sunt corect poziţionate pe hartă. Date despre monumente şi istoria zonei sunt foarte
puţine şi nu se insistă asupra lor, cum, de altfel, nu sunt înregistrate nici date cu caracter economic. Afară
de menţionarea mănăstirilor şi a unor locuri de bătăfii, şi acelea selectate arbitrar, nu se oferă alte
informaţi� aşa cum, de altfel era practicat in mod obişnuit, de către cartografii vremii.
Şi lucrarea lui F.L Giissefeld, ca toate hărţile timpului, are un caracter general. Ea oferă
numeroase şi importante informaţile care, coroborate cu alte tipuri de documente, pot duce la o mai bună
cunoaştere a unor realităţi istorice ale zonei, fie politice şi teritoriale, fie de organizare internă
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Pe de altă parte, deşi considerati ca o luca re cu caracter general credem că ea a fost elabor.dă
şi folositi in sco puri politice şi, mai ales. mililare. dete1111Dde de schRbarea raportului de forţe in Ewopa

Centrală şi sud-estică ce se manifestă pe tot parcursul secolului al XVIHea_

Note:
1. A. D. Xenopol, Istoria românilor din Dacia Traiană, Bucureşli. 19!11, p.l30..
2. Campania din 171&-1718. Prin pacea de la Passarowitz Austria ocupă otenia lln8-1139) alături
de alte regiuni dunărene. Anterior, pentru o scurtă perioadă: dec. 1116-feh. 1117, Austria ocupase toati
Ţara Românească. Mai apoi, in timpul războiului ruso-austro-turc din 1T.Et-1139, Rusia pătrunde il
Moldova, pentru ca la 1n0 să ocupe atât Moldova cât şi Ţara Românească, in afară de Oltenia. (Istoria
României, voi. III, Bucureşti. 1$4, p. 455 şi urmJ
3. LF. Marsili, Danubius Panonice - Mysicus. Observationibus geographicis, astronomicis,
hidrograficis, historicis, phisicis, perlustratu� Ex in sex themes digestus. Hagae - Amstelodami. 1726.
Primul volum se referă, printre altele, la vesligile arheologice din ţările Române ID. Adameşteanu, ll pmo
archeologo delia Romania: LE Marsil� Roma. 1942; Călători străin� VIII, p. 48-63)
4. Ana leşa Turdeanu, Oltenia, geografie istorică in hărţile secolului XVI II, Craiova, 1!175. p. 1 1
5. Schwanz von Sprigfels, Beschreibung der Oeslerreichisches Walachei. în Hurmuzaki, IX/1, p.
644 şi in Ungarisches Magazin, 111/1783, p. 194 şi unn.
6. Specht. Militarische Carte der Kleinen eder Oesterreichischen und grossen Wallachei ... 11!D1791 (Ana leşa Turdeanu, Oltenia
C raiova, 1975, p. 201)
7. Friedrich Wilhelm von Bauer fBawr). Ocupă un loc deosebit in literatura referitoare la geografia
istorică a ţărilor române. În 1 769 face ridicări expeditive in Moldova şi Muntenia Publică lucrarea
Memoires historiques et geographiques sur la Valachie, Frankfurt - Leipzig. 1718, amplă descriere istorică
�i geografică a Ţării Româneşti cu multe amănunte orografice, hidrografice şi economice, cu lista tuturor
localităţilor pe judeţe. În 1781 publică la Amsterdam _Harta Moldovei·. bogată şi bine informată, precisă şi
cu o execuţie grafică ireproşabilă. !Marin Popescu-Spineni, România in izvoare geografice şi cartografice.
Bucureşti. 1978, p. 190-1 91 )
8. Franz Ludwig Giissefeld 11144-1808). Cartograf. Din 1m lucrează pentru Homannische Erb en şi
pentru Institutul cartografic .Schneider & Weiget· din Niimberg. Opera sa însumează aproximatN 1!50 de
titluri, multe dintre ele compilaţii . De aceea se consideră de către una autori că F.L Giissefeld nu aduce
noutăţi in domeniul cartografiei, cu mici, notabile totuşi, excepţii !J. Krerschmer, J. Dorflinger. F. Wawrik.
Lexiken zur Geschichte der Kartographie, B. C/1, Wien, 1911i, p. 284)
9. Traducere: _Harta Moldovei şi Valahiei . . . ! realizată) după observaţii le astronomice ale
maiorului lslenief !ofiţer) imperial rus �i a acelor hărţi şi descrieri ale domnului căpitan Sulzer inginer a l
fostului împărat al ru�ilor fşi ale) generalului locotenent von Bauer �tentru Moldova schiţată de T.L
Giissefeld. Niirnberg la !tipografia) Homannische Erben, anul 1785. Cu aprobarea prea milostivului impărat
roman.
10. Homannische Erben. Casă de editură cartografică fondată in 1702 de Johann Baptist Homann
11663-1724), cartograf, gravor şi editor din Niirnberg. Principala sa lucrare esle Atlasul geografic general.
care ajunge să cuprindă, la 1 716, 126 de hărţi Activitatea ii va fi continuată de fiul său Johann C!lristoph
Homann 11� 1730) iar, după moartea acestuia de mai mulţi co la boratori ai oficinei sub mnele de
_ Homannische Erben· până in anul 1813 când firma îşi schimbă mnele după noul său proprietar, Christopf
Fembo IL Bargrow-Skelton, Meister der Kartographie. Berin, 1963, p. &)
l l . I.R lsleniev. Astronom � În anu1 1n1 determină coordonatele geografice ale oraşelor laşi,
Focşani, Brăila, Bucureşti ş.a. Rezultatele cercetărilor sale de teren şi observaţiile sale astronomice sunt
cuprinse în Noua hartă geografică a Moldovei şi Valahiei
lucrare des utilizată ulterior de cartografi şi
astronomi IMarin Popescu-Spineni, România în izvoare geografice şi cartografice. Bu� 1918. p.
1�189� Franz Josef Sulzer. Celebru pentru lucrarea Geschichte des transalpinisches Oaciens. das isi:
der Walla chey, Moldau und Bassarabien·, Wien. 1181-llll. msoti1i de hăr1ile lui Iacob Adam .lartes des
allen Daciens. Karte der Wallachey. Karte von Moldau,. Mappa von Oesteneich lloldau.. (Marin Popescu. . .•

. . .•
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Spineni, op. cit, p. 204-205) Sub numele de Oesterreich Moldau este înţeleasă Bucovina, a�a c um sub
numele de Oesterreich Wallachey era înţeleasă Oltenia. Este prima hartă a Bucovinei chiar dacă provincia
smulsă Moldovei va fi denumită ca atare numai mai târziu, de către F. L Giissefeld, in 1 785.
1 2. Traducere: .Harta Moldovei �i a Valahiei făcută d upă descrieri a utentice de F. L Giissefeld la
mo�tenitorii lui Homann". Printre a ltele este marcată Bucovina, .ce a aparţinut in trecut Moldovei".
1 3. Traducere: . M ile geografice germane 1 5 1a un grad; Mile ungureşti 13 1/2 la un grad; Verste
ruse�ti 104 1/2 la şapte gra de."
1 4. Pentru secolul a l XVI I I-lea m eridianul d e referinţă pentru lo ngitudine era p la sat in
extremitatea vestică a a rhipelagului Cana relor, in insula Hierro, numită ulterior Ferro. Faţă de meridianul
.o· de la Greenwich, folosit a ctual, rezultă o diferenţă de 1 7°34' vest (A. Armbruster, D e la capul de bour
la vulturul bic�fal. Contribu�i a lese in istoria Bucovinei., voi. 11, Ausburg, 1 993, p. 457.
1 5. Proprietarul lucră rii a fost p rofesorul �i lingvistul Sextil Pu�cariu ( 1 877-Hl48). De la
descenden�i a cestuia din Bra �ov, harta a fost a chizi�onată de Muzeul Judeţean de I storie Bra�ov,
a lăturâ ndu-se insemnatei colecţii de ca rtografie a institu�ei.
1 6. Schwantz notează numai in Oltenia 878 de localităţi. În harta lui Specht numărul a cestora este
crescut la 1 1 71, iar o hartă rusească de la 1 835 menţionează, din nou numai in Oltenia, 1 449 de loca lităţi.
Faţă de harta lui F.L Giissefeld, a cestea sunt realizate la scară mult mai m are, pe zeci de coli. Scara la care
îşi realizează lucrarea F.L. Giissefeld il obligă să selec�oneze aşezările umane cele mai însemnate. lată, in
continua re, repa rtiţia p e provincii a loca lităţi lor: Transilvania 92 de localităţi, M oldova 444 de loca lită�, Ţara
Românească 402 1oca lită�. Bucovina 53 de localităţi.
Anexe:

Moldau. Sunt figurate 22 de ţinuturi, numite ca şi in cazul Ţării Româneşti, districte. Între ele este
menţionată şi Raja von Chotin.
Lista ţinuturilor. Akierman, Bakou, Chotin, Raja von Chotin, Dorohoi, Falsc hy, Harlev, Jaschy,
Jsmail, Ka rligaturi, Kilia, Ko hurlui, lapuschna, Niamts, Orh ey, Putna, Roman, Soroka, Tatarischer district,
Tekutsch, Tutowa, Vaslui. În sud-estul teritoriului apare ma rcat district: Bassa rabien.
Distr.(ict) Akierman. Sunt menţionate 1 5 loca lită�. două oraşe: Akkierman şi Palanka, restul
loca lită�lor fiind sate.
Lista /oca/ităţi/or. Akkierman, Banrako, Budak, Burnasul, Kantemirmursa, Kara Braim, Kintschuk
Sc haijino, Josniokly, Jslama, M ursa kagul, Orokas, Palanka, Slobosia, Soramasu, Tatarkaja.
Hidrografie. Este prezentat litora lul Mării Negre cu la c u rile: Vinavo see (?), M ureasa See (?) �i un
lac al c ă rui nume nu se poate citi. Toate acestea sunt alimentate de râuri dintre care este nomina lizat
Onister FI. şi Kogalnik od( er) Kunduk A.
Orografie. J udeţ de câmpie. Cu excepţia cursurilor de apă şi a la c urilor literale nu este fig urată
nici o a ltă formă de relief.
Hotare. Hota rul de vest este terestru �i fluvial �i separă judeţul de .. distri ctul tătăresc" �i judeţul
C hilia. Către nord-est şi sud-est hota rul este constituit de cursul Nistrului �i de litora lul Mării N egre.
Alte informaţii. Nu sunt oferite a lte informaţii.
Distr.(ict) Bakou. Sunt cartate 21 de localităţi. Cu statutul de o ra � sunt men�onate loca lităţile
Ba c ă u, O cna şi Trotu�. în timp ce restul loca lităţi lor sunt sate.
Lista loca/ităţilor. Anguriasa, Bakou, Beschesty, Bogdaneschty, Burschuk. Brelilla r, Choltin, Fara
ony, Kalogurany, Kaschinu, Mitony, Okna, Oneschty, Petreschka ny, Schetasui, Skit, Senatorul, Strasche,
Totrusch, Tostana, Weischoara.
Hidrografie. Sunt menţionate râurile: Milcow A., Totrusch A., Siret A., c u num ero�i afluenţi
nenomi nalizati.
Or f7Jfie. Pa rtea vestie a judeţului este ocupată de m unţi în proporţie de o treime; restul judeţului
apare figurat ca o câmpie.
Hotare. La nord hota r terestru separă judeţul de judeţul Neamţ; către nord-est şi est c ursul

�
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Siretului separă judeţul d e judeţele Roman, Vaslui şi Tutova. Mai departe, către sud, M ilcovul şi hotar
terestru învecinează Bacăul cu judeţul Putna. Şi, in sfâ rşit, gra niţă terestră, trasată pe culmile Carpaţilor
separă judeţul Ba cău de Transilvania.
Alte informaţii. Harta n u furnizează informaţii de a ltă natură.

Oistr(ict) Chotin. Pe teritoriul ţinutului sunt menţionate 18 loca lităţi. Două au statut de târg:
Noaselischte şi Berischa ny, celelalte fiind înregistrate ca sate.
Lista /oca/ităţilor. Arman, Badra, Berischany, Burleneschty, Ckniza, Dena uz, Glinka, Kabiltschiu,
Kosman, Kuptschin, Mindikatsch, Michalkiu, Noaselisc hte, Percyta, Roma nkiwzy, Rusăny, Slobitka,
Testiany.
Hidrografie. Reţea hidrografică bogată. S u nt menţionate: Dnister FI., G a ră n a A. şi râ uri
nenomina lizate.
Drografie. Considerat de autori ca un ţinut de câmpie, deci nu sunt marcate alte forme de relief.
Hotare. Către nord şi nord-est c u rsul Nistrului separă ţinutul de Polonia. Către est, sud- est hotarul
este fluvial şi delimitează ţinuturile Soroca şi Dorohoi, in vreme ce pe direcţia vest gra niţă combinată,
terestră şi fluvială separă Hotinul de ţinutul Dorohoi şi de raiaua Hotin.
Alte informaţii. Nu sunt furnizate a lte informaţii.
Raja van Chotin. Are teritori u distin ct, ce cuprinde zece loca lităţi. Hotinul este prezentat ca oraş
fortifica!. Sunt m enţionate două târguri: Lipschany şi Kruglikiu, restul localităţilor având statut de sate.
Lista localităţilor. C hotin (şi C ho czi m ), Leh etsc hă ny, Li pscha ny, Kru g likin, M a rosenetz,
Netobogewtz, Olak, Pirk(o)wej, Rohatin, Strojesty.
Hidrografie. Este fig u rat c ursu l Nistrului, nomina lizat râul Prut şi aflu enţi ai a cestora,
n enomina lizaţi.
Orografie. Bukowiner Wald a coperă aproximativ o treime din sup rafaţa teritoriului, în pa rtea
nord-vestică a acestuia. Restul suprafeţei a pa re ca şi câmpie.
Hotare. La nord şi nord- est cursul Nistrului delimitează raiaua de ţinuturile poloneze; către est un
hotar terestru desparte terito ri ul de judeţul Hotin. Către sud graniţa este formată de c ursul râul ui Prut faţă
de judeţul Doro hoi, în timp ce, către vest, hota r combinat, terestru şi fluvial separă teritoriul de Bu covina.
Alte informaţii. Ha rta n u furnizează a lte i nformaţii.
Distr(ict) Dorohoi. Ţinutul are 22 de loca lităţi, dintre ca re Dorohoi şi Ştefăneşti fig u rează cu statut
de oraş, restu l localităţilor fiind ma rcate pe ha rtă ca sate.
Lista localităţilor. Bokda nesc hty, Dobro n a uz, Doro hoe, Grikan (y), lsesc hty, J ea n utsc h ka,
J eschanka, Kausc han, Krsnoluika, Kulicza ny, l.iviane, Mitap, Panait (?), Patruschă ny, Pomerlia n ka, Poru
Nigra, Seluschkany, Stephanesc hty, Stra c heva, Tatarscha ny, Turiatka, Walowek.
Hidrografie. M enţionat un lac: Dorohoe Sea, precum şi afluenţi ai Prutului: Gară n a A., Paskou A.,
Sila A şi Starostina A.
Orografie. O zonă îm pădurită, situată la nordul ţinutului, este singura formă de relief, alături de
câ mpie, demnă de a fi cartată.
Hotare. La nord şi nord-est cu rsul Prutului separă ţinutul de raiaua Hotin, ţinutul Hoti n şi ţinutul
Soroka. Către sud hotar terestru separă terito riul de ţinutul Hâ rlă u, în timp ce, către vest, hotar combinat,
fluvial şi terestru, fa c e demarcaţia faţă de Bucovina.
Alte informaţii. Pe ha rtă sunt ma rcate două mănăstiri: Poru Nigra şi Turitka, aceasta din urmă
având şi statutul de sat.
.•

Distr(ict) Fa/schy. Sunt c a rtate 12 localităţi. Fă lciul este m e nţionat ca o ra ş şi ca pitală de judeţ,
Huşiul ca târg; celelalte localităţi ale judeţului sunt sate.
Lista localităţilor. Armoschă ny, Bogdanescht, Falschy, H usch, G romosoja, Luka ni, Rindeschty,
Rudăny, Ruschany, Tschestekna, Tschetschoara, Turkelak.
Hidrografie. Râul Prut curge prin mijlo cul judeţului pe direcţia nord-sud. Afluenţii săi dinspre est
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nominaizaţi. ăl 1Dp ce, cei dinspre vest, deşi trasa!i pe hartă, rămăn nenominaliza� lată ră u ril e
nominamte: Va ia Slnba, Sa rata � Pruth A., Lapuschna � Kahadschu A., Sadanow See.
Orografie. La est de Huşl este figurată Moghila Rebia � o zonă colinară i'npădurită, destul de
inlinsă, c e trece � W! .distrittur tătăresc, invecinat. Restul suprafeţei judeţului apare ca � câmpie.
Hotilre.. La nord se înve ci nea ză cu judeţele la � � L.ă p u şn a , hotarul fii nd terestru � fluvial
c onstituit din râurile Prut � Kahnadschu A. La est hotar terestru separă judeţul de .districtul· tătăresc.
Către sud, hotar terestru separă judeţul de Tecuci � Covurlu� in timp ce, către vest. hotar mixt, ter estru �
format d e cursurile unor ape nenominalizate, separă judeţul de judeţele T utova şi Vaslui.
Ate informaţii Nu se oferă a lte informaţii despre acest j ud eţ
Distr(ict} Harlev. Su nt figurate un număr de 29 de l o c a lităţi. Dintre acestea B o to �a n i, Baia şi
Hâ rlău a u statut de oraş, Cotnari de târg, restu l lo ca lită ţilo r fiind sate.
ListE /oea/itătilor. Bakany, Baja , Bot os ch a ny, Buhscha, Cotnar, Da l g es chty, Davide!, Etrene,
Ha rlev, Jordak, Ka sula, Kauschany, Kesla negul, Konteschty, Koseschty, Kosteschty, Le b anes c hty, Luz u ro j,
Maseneschty, N ev orn iz , O b resy, O n s c h a ny, So ldiest, Sto resch ty, Swor, Taranda, Ti la g răn y, Toderan,
Zibaneschty.
Hidrografte. Waya Kruscha a ., a flu ent d i n spr e stâ nga a l Prutu lui. Alte râuri nenomi na lizate făcând
parte cll n bazin u l Prutului.
Orogra fie. D ea l uri ina tte in pa rtea esti c ă a j ud etului, ce se intind �i in j u d etele limitrofe O rh ei şi
S o ro ca. S u 1t f i g u rate c a fiind impă d u rit e sa u c u ttivate c u vită de vie(?)
HotBre. La n o rd hota r terestru s e pa ră j u d et u l de j u d et u l Dorohoi. La est , hotar terestru fată d e
j ud etele O rh ei şi l a si. Către sud, h otar c o m b i nat, terestru s i fluvial s e p a ră j u d et u l d e j u dete l e l a ş i şi
C â rli g ături , iar la vest, de a s e m e ni hota r combinat terestru şi f l uvi a l d espa rt e teritoriul de J U d etele N e a mt,
R o m a n si de B u c ov1 na.
A lte mformatiL Două m ă n ăstiri in l o c a lităti l e Luzuro1

ca

SI

Dav1d e l .

Distr(ict) Jaschv. Ţi nutul laşi a r e 28 d e l o c a lităti. Ca pitala d e tin ut, oraş u l l a si est e rep rezentată

o l o c a litate avâ n d fortifi catii d est u l d e a m p l e. Rest u l loca lită ţilor au statut de sate.
Ltsta /oca litătilor. A l n e s c hty, A m e s c hty,

B o l its c h ă ny. B u r l es c hry. D a ra s c h ka n y, D a s c hy,

Ka l a ra s c h, Kip eresc hty. Koska l e s c hty, Losowa, M a ka re s c hty, M o rsch esty, Noo, Nowaska, O ks c h a ny, Osa,
Ostri c hăny. Pignesc hty, Po1 a n a , Pobrika ny, Safr o n e s c hty, Serasc hty, Sunnesc hty, Syro i, Tsc h etezuja,
Tuta m e s c hty, Unter Graby(?), Wolschinzy.
Htdrografie. C u rsul Prutu l ui, b i n e reprezentat, desparte tinutul in două p ă rti a p roximativ e g a l e .

A r e n u m erOŞI afluenti n o m i n a lizati: B a c h l ui A., S i l a A . , Ka h n a d s c h u A . , Dolina B usur., l s c h iska na A.,
N i rnova A., B a ra su lany A., da r şi n en o m i n a l izaţi. S u nt f1 g u raţ1, d e a s em e n ea, a f l u e nti a i Nistrului.
Orografie. Fig u rate d e a l u ri l e Cotna rilor, aflate in cea m a i mare parte in j u d et u l limitrof, H â rlău.
Hotare. Hota rul nord1c este t erestru

si f l uvia l �i d esparte

tin utu l fată de � n uturile

Hâ rlă u şi Câ rligături.

Si, in

sfâ rşit, c ă tre

Orhei şi H â rl ă u. La est,
hotar terestru separă, către vest,

laşul d e ti n ut u ri l e

v e c mătatea cu ti n utu l Lăpusna se rea lizează prin hota r terestru, c u m , tot

sud, hotar c embinat, fluvi a l şi terestru,

d e limitează ţin utu l laş1 d e tinuturi l e Fă l c i u şi Vasl ui.
A lte informatii. P e

hartă apare u n

topo ni m , Unter Graby sau U ntergraby, c a re nu pare a fi

l o c a lizate; d e a s em e n ea toponim u l Tsc h etetzuia = C etăţuia, a lături de semnul c o nventi o n a l d e localitate,

are şi s e m n u l ce indică lo c u l unei bătă lii.

Un judet pentru care se menţionează 16 loca lităţi, trei dintre ele figurate ca
Renv od( er l Timarowa şi Tobak, restul localităţilor fiind considerate sate.
Lista localităţilor. Akirman, Batile, Babuy, Dendar, Jsmail, Kartal, Kasanaga, Kaschpunar,
Kunnaniji.a, Kislin gini, Nou, Sch i l n eidiry, Tobak, Renv od(erl limarowa, Woliana, Wa lkenes c hty.
Hitirografie. Este constituită din cursul Dună rii cu numeroase la c uri � afluenţi, situaţi fără
excep�e pe partea stângă a cursului flluviului. Sunt marcaţi dstinct Kaltabuga See, Ja lpuh See, Kagul See,
Pruth � Kagul � Jalpuh min A., Jalpuh max... A. Kaspunar A.
Distr(ict) Jsmail.

ora�e: Jsmail
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Orogtafie. Judeţ de .câmpie·, cu lacuri şi cmsai de apă mneroase. singurele forme de reief
demne de a fi marcate pe hartă de către autori
Hotare. Către nord, hotarul este terestru şi separă judeţul de judeţul .cislrictul ti1iresc:·. ta esl
vecinătatea cu judeţul Chib este fonnată de cursul răub KasplRiilr A. şi de Kab buga See.. Hotarul sudic,
către Dobrogea, este fonnat de Dunăre şi bă� sale, in tnp ce, la vest. râul Prut şi hotar tereslru separă
judeţul de judeţul Covurtui..
Afe informaţii Nu sunt furnizate alte infonnaţi.

OistrlictJ KarligatJJri. În cuprinsul acestui judeţ sunt cartate 16 1ocalilă!i Târgui Fnnos apare ca
r�edinţă de judeţ şi ca oraş in vreme ce restul localită!ilor sunt men!ionate ca sate.
Lista /ocalitiţilor. Baschka ny, Babuscha, Domeschany, Dumneschty, Ganfeleschty,
Gendreschty, lreneschty, Lebateschty, Nettuschane, Presechty Sosna. Tabora, Tanga, Târgui Frunos,
Undscheschty, Ziga neschty
Hidrogtafie. Afluenţi ai Siretului şi Prutului din care este nominalizat numai Bachiui A.
Orogtafie. Dealuri inpădurite in nordul şi estul judeţuh.i.. Cele nordice sunt prelungiri ale
dealurilor Cotna rilor.
Hotare. La nord hotar terestru desparte judeţul de judeţul Hârlău. Către est. hotar mixt. terestru şi
fluvia l, constituit de un afluent nenominalizat al Bahluiulu� face deimilarea faţă de judeţul laşi.. Hotar
terestru realizează graniţa, către sud, faţă de judeţu l Vasi� in tinp ce, către vest. cursul Sâ"elub desparte
jud eţu l de jud eţul Roman.
,

.

Alte informaţii. Nu

sunt furnizate alte informaţi.

Distr(ict) Kilia. Sunt marcate 1 1 l oc a �tă ţi din care do uă oraşe: Chilia şi Tata r Booa r, restul
locaMăţilor având statut de sate. Chilia este marcat cu aldine ceea ce sugerează faptul că locaiÎtatea este
,

-

ca pita lă de judeţ.
Lista /oca/ităţilor. Burkut, Estimanagu, Genkin� Karabasch, Korenkui, Kite� Kilia, Kolpak, Molotin,
Samaschar, Tatar Punar.
Hidrografie. Numeroase cursuri de apă şi lacuri, multe dintre ele nominalfzate: Katlabuga A.,
Katlabuga See, Grloss) Taschyk, Kll ein) Taschlyk, Taschtlyk) See, Jerena See, Sasek See.
Orografie. Este figurată o suprafaţă impădurită, pe o movilă situată in j uru l l o calităţi Tatar Bunar.
Hotare. Terestru către wdistrictul tătăresc·, către nord. La est cursul răului Kogalnik. odler).
Kunduk A separă judeţul faţă de judeţul Cetatea Albă, in timp ce, la sud şi sud-est hotaruf este constituit
din cursul Dunării, către Dobrogea şi Marea Neagră. Către vest hotarul este format de râul Kaspuar şi Ka lta
Buga See şi desparte judeţul de judeţul lsmail.
Alte informaţii. Nu sunt furnizate alte informaţii.
.•

Distr(ict) Kohurlui. Are un număr de 16 localităţi marcate pe hartii . Dintre acestea Ga la ţi u l
capitală de jude� este marcat ca oraş. o localitate Girschany este considerată târg în vreme ce celelalte
localităţi sunt sate.

,

Lista /ocalităţi/or. Demoara, Galatz, Gatelor, Geleatatschilor. l..i elăny. Girals)rey, Girschany,
Dumeschty, Kaleriasch, Korurba, Kolkany, Manta, Schikscha, Terbeschty, Trajan, Pelety.
Hidrografie. Bazinul Prutului cu numeroşi aflue nţi. nominalizat fiind doar Clan A. Pa rtea sudică a
judeţulu i este străbătută de Siret şi Du nă r e, cu afluenţi şi lacuri n enomina lizate.
Orografie. Judeţ de câmpie, fără forme de relief care să at ragă atenţia in mod special
Hotare. Către est hotar terestru şi râul Prut separă judeţul de judeţul lsrnail şi de districtul
tătăresc. La nord hotarul este terestru faţă de iudeţu l FălciiL La sud râul Siret separă judeţul de raiaua
Brăilei şi de judeţul Râmnic in tnp ce, către vest. hotar terestru desparte judeţul Covurlui de judeţul
Tecu ci.
Alte informaţii Nu oferă alte infonnaţi.

Distr(ict) Lapuschna. Cup rinde ZJ de localltă!i ce au următorul statut Lăpuşna este oraş. Chişinău
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este socotit târg, restul lo calităţilor fiind categorisite drept sate.
Lista localftăţilor. Buză ny, D raguschany, Farladany, Karamursa, Kaschă ny, K.ischera, Ma kos,
Kischnion, Korany, Kosaneschty, Krug lik, Lapuschna, Luganeschty, Mirăny, N emoră ny, Peschtylia,
Popeschty, Satt. >cha ny, Stoianitschane, Schescherba ny, Zanguro, Zyganka, Warseresc hty.
Hidrografie. Vasta reţea d e râ uri, nomina lizate fiind: Dnister FI., Jkiel A., Jwa nischa A., Byk A.,
Botna A., Kogalnik od(erl Kunduk A., Lapuschna A., alături de acestea a lte ră uri nenominalizate formează
bazin ele Nistrului şi, mai puţine, a l e Prutului.
Orografie. Ţinutul este prezentat ca un j udeţ de câmpie.
Hotare. La nord Jwa nischa A. şi hotar terestru despa rte ţinutul de Orhei. Către vest şi sud hotarul
este exclusiv terestru şi dema rcă teritoriul de ţinuturile Fă lciu şi .. districtul tătă resc". L,a est şi sud - est
hota rul este mixt, terestru, urmat d e cursul răului Byk A. pănă la vărsarea acestuia in Nistru. Face
separa rea de ţinutul Tighina.
Alte informaţii. Harta nu furnizează informaţii de altă natură.
·

Distr(ict) Niamts. Sunt m enţionate 1 8 1ocalităţi. Piatra Neamţ apare ca oraş şi reşedinţă de judeţ
Cetatea Neamţului este marcată distinct, ca o fortificaţie însemnată, puternică, in timpul ce restul
loca lităţilor sunt sate.
Lista localităţilor. Bachnaschăny de Schoss, Ba chnaschăny de Suss, Bistriza de Schoss, Bistriza
de Suss, Gana, Gangul, Kala, Kirillo, Kirlizy, Knakou, Krutze, Niamts, Piatra, Pinga ra nty, Skit, Taslui, Tirgul.
Hidrografie. Sunt m enţionate distinct Bistritz A., Niag ra Do rny A., Moldova A. şi cursuFi de ape
ce formează bazinele acestora, nenomina lizate.
Orografie. Ţi nut m untos, cu m a ri zone impădurite. N umai o mică pa rte, in sud-est, a re aspect de
câmpie.
Hotare. La nord, hotar terestru, desparte ţinutul de Bucovina. La est, hotar terestru şi fluvial,
delimitează teritoriul ţinutului de ţinuturile Hă rlău şi Roman. Hotarul sudic şi sud vestic, terestru, pe culmea
Carpaţilor, separă ţinutul de Transilva nia.
Alte informaţii. În teritoriul ţinutului sunt menţionate două loca lităţi cu numele de Skit
Distr(ict) Orhey. Sunt figurate 27 de loca lităţi, din care numai capitala de judeţ, O rhei, este oraş,
celelalte fiind sate.
Lista localităţilor. Dsc horna, Gilischany, Gowodschăny, Grabova, Gura Moldawska, Jsa kowa,
Kiskăny, Kokarniza, Konoreschty, Kot, M eschăny, Migulă ny, Mogura, Moroschă ny, Oneschă ny, Orhey,
Piatra, Rukolesc hty, Sambuteschy, Siba rska, Sisă ny, Sokoliwka, Tschetsc hy, Tscherniza, Ustia, Zidowka,
Wadu.
Hidrografie. Este figurat bazinul răului Răut cu numeroşi afluenţi: Reut A., Dolina Dobruscha A.,
Kula A., Dolina Sagala A., Koka bak A., Sulukan A. şi afluenţi ai Nistrului, direcţi, n enomina lizaţi. La nord
vest de Orhei este reprezentat u n lac in formă de sector circular.
Orografie. Zonă cu aspect muntos situată in partea nord vestică a judeţului ce acoperă şi zone
din judeţele limitrofe Soro ca şi Hărlău. Restul teritoriului acoperit de câmpie.
Hotare. La est, hotar către Polonia este fluviul Nistru; hotarul de nord, fluvial şi terestru, separă
judeţul O rhei de judeţul Soroc a. Către vest, hotarul este exclusiv terestru către judeţul Hărlău, ·in timp ce
la sud, hotar fluvial şi terestru, desparte teritoriul de judeţele laşi şi Lăpuşna.
Alte informaţii. Nu sunt oferite a lte informaţii.
Distr(ict) Putna. Sunt menţionate 19 loca lităţi după cum urmează: Adjudul este considerat oraş,
Focşani este târg, restul loca lităţilor fiind sate.
Lista localităţilor. Ad�ehud, Balimanit, Ba lka, Berda, Blaschary, Boganka, Boyana, Bulkoujosa,
Floresti, Fockscha ny, Goleschty, Guttoy N eyus, Mira, Ocobeschty, Ontscheschty, Pojana, Stigateu.
Hidrografie. Sunt menţionate ră urile: Siret A., Seletina A., Burlad A., Patna A., Totrusch A.,
Milocow A., precum şi numeroşi afluenţi ai acestora nenomina lizaţi.
Orografie. Considerat judeţ de .cârn pie" deci, afară de cursurile de a pă menţionate, autorul nu reţine alte lorme de reliel.

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

Date de geografie istorică

295

Alte informaţii Este men�onată o mănăstire, in loca litatea Mira, situată in no rd-vestul judeţului.
Distr(ict) Roman. Autorii reţin, pentru judeţul Roman u n număr de 18 loca lităţi. Roman este
capitală de judeţ şi oraş, in timp ce restul loca lităţilor sunt sate.
Lista Jocahtăţilor. Bladeschty, Bodeschty, Dultsc hty, Furido, Jteschty, Kinek, Leti, Lewnaschesty,
Netiropesc hty, Pikitusch, Roman, Rontsch esty, Sigură ny, Senesik, Soba ny, Sterbeschty, Trischesty,
Wengora ny.
Hidrografie. Este nomina lizat numai Sireth A. şi afluenţi ai a cestuia nenomina lizaţi.
Orografie. Dea l uri impădurite, prelungiri peste râ ul Siret, către vest, a dea luri Cotnarilor.
Hotare. La est, c u rsul Siretului separă j udeţul de judeţele Hâ rlău, Cirligăţuri şi Vaslui. Către nord
şi nord-est hota rul este combinat. terestru şi fluvial, format de c ursul Si retu lui şi afluen� ai acestuia şi fa ce
delimitarea faţă de judeţul Hâ rlău. Şi, in sfâ rşit, la vest şi sud-vest, hotar format d e afluen� ai Bistriţei şi de
c u rsul Bistriţei asigură g ra n�a către judeţul N eamţ.
Alte informaţii. N u sunt furnizate a lte informaţii.
Distr(ict) Soroka. În c u p rinsul judeţului sunt m en�onate 23 de loca lită�. dintre ca re, ca oraş, este
men�onată doar localitatea Soroca. Restul loca lităţilor au statut de sate.
Lista Jocalităţilor. Bakschany, Bilzy, Bodoscha ny, Briana, Dentschany, Floreschty, Gristisch,
Ka cagul, Kodră ny, Lad, Kremenschuk, M indik, Neuro nka, Pelăny, Papritschăny, Popornika, Redschy,
Sekuriane, Slobodina, Scherlă ny, Soroka, Tatarowka, Wadu.
Hidrografie. Sunt menţionate Dnister FI. şi Reutschelu A. precum şi afluenţii acestuia Kobolda A.,
Kana r A., Bolata A.
Orografie. Pa rtea vestică a judeţului este o cupată de dealuri ina lte, nenomnina lizate. Restul
teritoriului apare ca o câmpie.
Hotare. Către nord-est fluviul Nistru separă judeţul de teritorii poloneze. La nord-vest hotarul este
fluvial şi terestru către judeţul Hotin. Către sud horta r terestru şi fluvial delimitează teritoriul faţă de judeţul
Hârlău şi O rhei, in timp ce, la sud-est, g ra niţă combinată, terestră şi fluvială, fa c e delimitarea către judeţul
Orhei.
Alte informatii. N u se dau a lte informatii.
.
..

Tatarischer District. Are nominalizate un numă r de 47 de localităţi. Benderul od(er) Tigina apare
ca oraş puternic fortificat. ca oraşe sunt figurate loca lităţile: Kauscheny, Salkuza, restul loca lită�lor sunt
sate.
Lista localităţilor. Actabasche, Alai Mursa, Alemtschi, Anbota, Arschemaka, Atu , Bender od(er)
Tigina, Besc herany, B u ririaki, D eol Mursa, Ekm u rza, D escha gi ru, D escha nlimu, Etesoi, G unda ny,
hanmurza, Kaiman, Kai Mursa, Ka ran Aniambet, Kara M u rsa, Kalender, Kuscha n, Kiescha reborgany,
Kinan, Kiptscha, Koar, Kolborisch, Kotak, Lerany, Mansuit, Mursa, Ora k Mursa, Ora ngtui, Roschka Mursa,
Sa kunkokos, Salkuza, Siganka, Seklya, Seliman, Scha raga ra, Stanzik, Schusduk, Tarakly, Tsc unaschd,
Tutschesty, Varniza.
Hidrografie. Numeroase c u rsuri de a pă, afluenţi ai Dună rii, Nistrului, Prutului sa u c a re se varsă
in lacuri le literale ale Mării Negre situate pe teritoriul j udeţelor lsmail, Chilia şi Cetatea Albă. O parte sunt
nenomina lizate dar şi multe numite, marcate: Botna A., Koga lnik od(er) Kunduk A., Jalpuh min. (or) A.,
Ja lpuh mag.(nus) A., Katla buga A., Kugna A., Gr.(oss) Taschlyk A.
Orografie. Dealuri impădurite in vestul teritoriului, către judeţul limtrof Fă lciu.
Hotare. La nord şi nord-est, hota rul este terestru către judeţul �ăpuşna şi constituit de c u rsul
Nistrului către J edisan. La sud şi sud-est, hotar terestru desparte teritoriul de judeţele Jsmail, Cetatea Albă
şi Chilia, in tim p c e hota rul vestic, către judeţele Fălciu şi Covurlui, este in intregime terestru.
Alte informaţii. Nu apar i nformaţii de a ltă natură.

r),

Distr(ict) Tekutsch. Are un număr de 1 4 1ocalităţi dintre ca re doar capitala de jud eţ. Tecuci, apare
ca oraş, restul fiind sate.
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Lista l«aliliţilor.. BlerJiasa, 6oraro, Jarieschty, Kaneschty, ICoreda, Kroeschty, Matori,
Miretschiny, hrschany, Telpischty, Telutsch, Zigenneschty, Umbrereschty, Wiriase.
Hidrogrilfie. Sunt figurate şi nonWializate Burlad � Ban A., Selelina A. şi ni uri nenominalizate
care, aliituri de a c estea, formează bazinele nilrior Prut şi Siret
Orogmfie.. .b:leţ de câmpie, deci 1"1.1 are rici o formă de relief demnă de a fi semnalată de autori

Hotare. La nord şi nord-est este despăr1it terestru de judeţele Tutova şi Făcliu. Partea de est şi
faţă de judeţul Covrului în tnp ce către vest, sud-vest râul Seletina desparte
judeţul de judeţele Putna şi Râmric.
Ne informaţii Nu sunt furnizate alte informaJi.

sud-esl

sparată terestru

Distrlict) Tutowa. Sunt mef11io nate un număr de 12 de localităţi, dinlre care Bâr1adul apare ca
o� şi �ţii de judeţ, restul loca lilă!ilor lind sate.
Lista localităţilor. Aseschty, Albeschty, Burlad, Aiureschty, Gasu, Golaseja, Goldăny,
Gomereschty, Ka ma, Klrschkov, Kringet. L.ingasar, lugna, Oteschty, Patrischkany, Pogany,
Roschkiobeschty, Ruschow, Tabucar, Taproeschty, Tschetatie de Pamunt. Rumă, Utscheschty.
Hidrografie. Sunt ma rcate distinct Sireth � Burlad A., Seletina A.. si numerosi afluenti ai acestor
râuri, n enomi na lizate. În dreptu l lo ca lită!i Utschesty, pe cursul superior al � ului Sel �na est� figurat un
lac de �ensiuni mai însem nate.
Orografie. Jud eţ u l Tutova este reprezentat ca un judeţ de câmpie, in consecinţă nu reţin aten!ia
alte forme de relief.
Hotare. la nord judetul se învecinează cu judetul Vaslui, hotarul find terestru. Către est si sud
holar terestru demarcă teritori�l de judeţul Fălciu şi respe�tiv de judeţele Tecuci �i Putna. in sfă �it. l � vest,
cursul Prutului separă judeţul de judeţul Bacău.
Alte informaţii. O localitate a judeţului are o denumire semnificativă: Taschetatie de Pomunt,
evident Cetatea de pământ, neputănd exp lica, in a cest moment, continuarea denumirii locului cu toponimul

Rumă. localitatea se află situată la sud de Bărlad.

Distr(ict) Vaslui. Pentru judeţul Vaslui autorul hărţii reţine 1 6 localităţi, dintre care doar re�edinţa
de judeţ Vaslui este figurată ca ora�. restul localită�lor fiind sate.
Lista foca/ităţilor. Balneschty, Beneschty, Bieleschty, Blescha, Golzăny, Garakova, Kordeschty,
Kotsahăny, Mimeschty, Muntă ny, Putnik. Rondă ny, Tatarăny, Taltard(riuy(?). Tromuschela, Vaslui.
Hidrografie. Menţionat doar Tutowa A., figurante pe hartă fund şi a lte răuri, nenominalizate.
Orografie. Harta prezintă teritoriul judeţului ca o câ m p ie, nici o altă formă de relief nefiind
figu rată .
Hotare. Râul Siret face hotarul de vest către judeţul Roman. Către nord judeţul are hotar t erestru
fa!ă de judeţele Cârligături şi laşi. la est se învecin ează cu judeţul Fălciu iar la sud cu judeţul Tutova.
Ambele hotare sunt terestre.
Alte informaţii. Nu sunt furnizate alte informaţii.
Wa/achey. Sunt figurate 18 judeţe, teritoriile ce aparţin de raialele B raila, Giurgiu, Turnul şi

teritoriul Orşovei

Lista judeţelor. Apar sub demmirea de .district·: Ardschisch, Buseo, Oolschy oder Nieder
Schiu� Dumb rowitza, Gorsy oder Ober Schiul Jlfow, Jalomiza, lowischta, Mehedinz, Mustschiel Oltul,
Praova. Rnnik. Rumanazy, Teleorman, Sa kuiany. Wlaschka, Wultscha şi Braila, Giorgewo ader

Dschurschu� Thurnul, Orschowa

Distr.lict} Ardschisch. Sunt înregistrate 10 localităţi. dintre care Ardsisch �i Piteschty sunt ora�e
restul fiind sate.

Lista localităţilor. Anlsisch, Batarey, Brodiany, Budsche sty, Burlescu, Coet. Csepary, Csumeschty,

Remrischty, Flenuld,

Remunda, Feteleschty, Kreninar, lunga, lyke, Pampogany, Piteschty, Skorăny.
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Hidrografie. Dintre, relativ, numeroasele cursm de apă este ....llilat
..
numai Plavlscha A.
Orografie. Mare parte din judeţul Argeş este acoperită de mun!i, in nordul judeţului tind
nominalizat Kertz Mons. Partea sldcă, de la Piteşti in ;os. apare ca regiune de câmpie.
H«are. Către nord, graniţa terestră trasată pe culmea murJ!ilor, separă jude!JII de teritoriul
transilvan. La est. sud şi vest, hotar exclusiv terestru, face demarcaţia fa1ă de Muscel, Ol şi Vlaşca şi
respectiv Vâlcea.
Ale informaţii. Lucrarea nu furnizează alte informa!ii.
Distr(ict} Buseo_ S unt menţionate 14 1ocalîtă!i, Buzău! ca oraş. Crintschîul ca targ, restul tind sate.
Lista /ocalităţi/or_ Albeschty, Arsele, Baischioara, Buseo, Capucinschty, Crintschiul. Faiorei,
Kotuna, Meteschty, Markorej, Mikul, Pa lta nany, Plesoratete, Staneschty.
Hidrografie. Buseo A. şi afluenţi ai acestuia nenominalizaţi
Drografie_ O păt rim e din judeţ este acoperită de mun!i, restul tind figurat ca o câmpie.
Hotare. La nord, nord-est are hota r terestru cu Transilvania şi Rămnic. Hotarul de vest şi sud-vest

este de asemenea terestru şi separă judeţul de judeţul Să cuieni. Lli sud, prin hotar terestru, se învecinează
cu la lomiţa.

Alte informaţii. Nu sunt oferite a lte informaţii.

Distr(ict) Dolschy ader Nieder Schiul Sunt menţionate 25 de loca lităţi, Krajova figurând ca oraş
fortiticat, Boi leschty ca târg ca şi Rohnda ia r Sadowa ca mă năstire.
Lista /ocaldăţi/or_ Ba ldatui, Berka, Boileschty, Comostăny, Czereul, lschalny, Jasenisa, Krajova,
Lamna, Moratlau, Obedin, Peris, Pojan, Rohnda, Rude, Sadowa, Serac, Sikui, Sitian, Stretioreschty,
Schipot, Tarkatsch, Tirna, Turgiza, Zigureschty.
Hidrografie. Schiul A. şi bazinul ac estuia cu afluenţi nenominalizati D emezia A. cu bazinul
acestuia şi alte râuri nenomina lizate.
Drografie. Judeţ de câmpie.
Hotare. La nord hotar scurt, terestru cu judetul Gorj. Către est şi vest hota rul este terestru şi
separă judeţul faţă de j udeţele Roma naţi şi respectiv Meh edinţi. La sud hotarul este co nstituit de cursul
Dunării.
Alte informaţii. Nu sunt furnizate alte informaţii.
Distr(ict) Dumbowitza. Unul din judeţele Ţă rii Româneşti pentru care sunt înregistrate un număr
mare de loca lităţi: 34. Tirgowischt este oraş, Dragomiresc hty, Petroja, Moreschty sunt târguri. Sunt
menţionate şi două mănăstiri: Berutta şi Sacenjan. Restul localităţilor sunt sate.
Lista /oca/ităţi/or. Artoschian, Baneschty, Barbateschty, Berutta, Bra njeschty, B ugliceny, Caran,
Cobia, Dembrovischioara, Daals, Dragomireschty, Gorneschty, Kosteschty, Mogoschesty, Moreschty,
Morojesc hty, Odabeschty, Pojăny, Pedurăny, Petroschiza, Petroja, Podlosche, Piestewa� Podu Vălany,
Pinori, Sacenjan, Skitok, Spateny, Strimbeschty, Tata rceny, Tirgowischt, Ungarăny, Wakareschty, Walany.
Hidrografie_ Deşi reţeaua de râuri este densă sunt menţionate numai Colentina A. şi l ffovul A.
Orografie_ Jumătatea de nord este muntoasă fii nd menţionaţi Butschetsch Mons.. Cea la ltă
jumătate este ocupată, in mod aproximativ egal, de păduri şi câmpi e.
Hotare. La nord, graniţa trasată pe culmea m unţlor, separă judeţul de Transilvania_ Către est,
hotarul este terestru faţă de Prahova, cum, aceleaşi tip de hotar separă, către sud, judeţul faţă de Ilfov. in
sfârşit, la vest, graniţa către Vlaşca este formată de cursul Argeşulu� in timp ce, către judeţul Muscel este
terestră.
Ahe informaţii Nu sunt furnizate alte i nfo rma ţi_

Distr(ict} Gorsy oder Dber SchiuL Judeţ pentru care sunt menţio nate 14 localităţi. Târgu Schiului
ca targ, o mănăstire, TISillana, restul fiind sate.

Lista localităţilor. Albiny, Hobaja, Kabrea, Klotsan, KOrby, Pahiny, Polwrătsch, Popeschty,
Poschar, Poros, Stephanesctty, Scherbeschty, Tirgu Schiulli, TISIIICina.
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Hidrografie. M en�onat Schiul A. şi numeroase cursuri de apă nenomina lizate.
Orografie. Mun�i ocupă două treimi din suprafaţa judeţului, restul figurând ca şes.
Hotare. Nord, nord-vest hotar terestru către Transilva nia. La est hotar terestru către Lovişte şi
judeţul Vâlcea in timp ce, către sud şi sud-vest hotar terestru desparte judeţul de Dolj şi Mehedinţi.
Alte informaţii. Nu sunt oferite alte informaţii.
Distr(ict) Jffow. Sunt menţionate 45 de loca lităţi, fiind judeţul cel mai populat a l Ţă rii Româneşti.
B u kureschty apare ca oraş fortificat, iar Kreta nesc hty, Piteschty, Kedră ny, Floreschty, G ergitza,
Mogoschoja sunt târguri. Plumbuita, Kirnotscha, Ob ileschty, Ba lamut sunt mănăstiri, in tim p c e
Wakareschty este şi sat ş i mănăstire. Restul localităţi lor sunt sate.
Lista /ocalităţilor. Asfumazy, Balamut, Botă ny, Bukureschty, Bundeschty, Casoba, Chiereschty,
C ladeschty, Carnetul, Cziekaneschty, D emian, Dobreschty, Eremineschty, Fierastreau, Floreschty, Gergitza,
Groka, Kaldaruschan, Kedră ny, Kirnotscha, Koruta, Kretaneschty, Krezulescht, Mogoschoja, Mogurell,
Obileschty, Oltenitza, Piteschty, Plumbuita, Popeschty, Podu Purgan, Prundul, Posty, Potschova leschty,
Ragonan, Sarajna ska, Savordă ny, Strimba, Snagov, Tschokaneschty, Vireschty, Vornieaza, Vladula,
Ziguran, Wakareschty.
Hidrografie. Ja lomiza A., Vinota A., Diimbrowitza A., Ardschisch A. şi laturile Kaldaruschan şi
Sna gov. Sunt, de asemenea, marcate râurile, nenomina lizate, ce aparţin de bazinele hidrografice a l e
a cestora.
Orografie. Judeţ intins, masiv împădurit in pa rtea sa nordică şi nord-estică.
Hotare. La nord şi nord-vest are graniţă terestră cu judeţul Dâmboviţa . La est graniţă combinată,
terestră şi fluvială, separă judeţul de la lomiţa. Către sud, cursul Dunării formează hotarul spre Bulgaria, in
tim p ce, la vest şi sud-vest hotarul este combinat, fluvial in proporţie de două treimi dar şi terestru, faţă de
judeţele Argeş şi Vlaşca.
Alte informaţii. Nu sunt fu rnizate alte informaţii.
Distr(ict) Jalomiza. Sunt menţionate 33 de aşezări dintre care Alechsă ny, Endraresc hty,
Orzischăny, Oraşul de Flots a u statut de târg, restul loca lităţilor fiind sate.
Lista localităţilor. Albuteschty, Aleschă ny, Baresa neschty, Baldu reschty, Bodeă ny, Caieschty,
Calvareschty, Coccara , Chotar, Com ana, Cuneschty, Endrareschty, Erbaduleschty, Gidiliz, Jalomiza,
Kara bot, Larga, Latăny, Malamoe, Molereschty, Olacari, Orzischa ny, Oraschul de Flots, Plaskul, Poiana,
Slobosia, Spettany, Steniza, Schilara, Vesichian, Tejan, Ulesc hty, Urlat.
Hidrografie. Ja lomiza A. şi Colnarschi A. şi afluenţi ai lalomiţei, nenominalizaţi.
Orografie. Pa rtea sud-vestică a judeţului este impădurită. Restul teritoriului judeţului este figurat
ca o câmpie.
Hotare. Trestre către sud-vest, nord şi no rd-est faţă de I lfov, Prahova, Buzău şi Râmnic. Către
sud-est hotarul este format de cusui Dunării.
Alte informaţii. Harta menţionează două poduri peste râul la lomiţa in dreptul localităţilor
Endra reschty şi Slobosia.
Distr(ict) Lewischta. Judeţ care are in cuprinsul său numai sate, in număr de 13 şi nici un oraş sa u

târg.

Lista /ocalităţilor. B reda ny, Bomboesc hy, Cornet, Kirany, Kobeschty, Kiko' Ma lai, Perischă ny,
Pousc her, Ra kowitza, Rudera Portă Trajani, Strasgurg, Szuratsinesty.
Hidrografie. M enţionat Latra A., ce se varsă in râul Olt. Alte râuri nenomina lizate.
Orografie. Judeţ muntos la graniţa cu Transilva nia.
Hotare. Exclusiv terestre cu Transilva nia către nord, cu Argeş către est, către sud şi sud-vest cu
Argeş, Vâ lcea şi Gorj.
Alte informaţii. Figurat Rotherturn şi un drum am enajat ce pleacă de la Sibiu până in dreptul
loca lităţii Pouschor.

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

Date de geografie istorică

299

Distr(ict) Mehedinz. Sunt menţionate un număr de 44 de localităţi. Batocz, Baja şi Czernatz sunt
târguri, Motrul, Zinzerany, Rubata şi Strec haja sunt figurate ca mănăstiri, restul localităţilor fiind socotite
d rept sate.
Lista localităţi/or. Balta, Ba lta Wierde, Beltece, Baja, Batocz, Bistriz, Bresniza, Bu boschăny,
Bureschty, Czegareaz, Czernetz, Dragoeschty, Filiasch, Fontina Domneaska, lzvorile Albe, Jzvorele,
Kalineschty, Kalafat, Korostăny, Mateschor, Ma slaviz, Mostista, Motrul, Oreaviza, Ostrow, Predeschty,
Prostăny, Radina, Rekar, Relkicz, Rosoneschty, Runbata, Runk, Salz Niederlaga, Selhorez, Severiner
Thurm, Sidaz, Strechaja, Ursoja, Zinzerany, Zetrowez, Valjerea, Viama.
Hidrografie. Motrul A. şi alte râ uri nenominalizate care curg spre Dunăre.
Orografie. Partea nordică a judeţului este acoperită de munţi, restul teritoriului fiind figurat ca şes. De
remarcat, de asemenea, prezentarea zonei dintre localită�le Fontana Domnaska şi Baltawierde ca o adâncitură
însemnată, ocupată de un lac ce comunică c u Dunărea şi care este alimentat de un râu nenomina lizat.
Hotare. Nord, nord-est şi sud-est, hotar terestru către judeţele Gorj şi Dolj. Către vest, hotar
terestru şi fluvia l, cursul Dună rii sepa ră judeţul de Transilvania şi părţi ale teritotiului sârbesc.
Alte informaţii. Nu furnizează alte informaţii.
Distr(ict) Mustschiel. Are opt loca lităţi figurate, cu loca litatea Kimpulung ca târg, restul fiind sate.
Lista localităţilor. Bottăny, Dragoslavile, Gettineshty, Kimp ulung, Korby, Graman esty, Rukur,
Viereschty.
Hidrografie. Ma rcat distinct un singur curs de a pă: Rou Turgului.
Orografie. Două treimi din teritoriul judeţului sunt a coperite de mun�.
Hotare. Exclusiv terestre cu judeţele limitrofe: spre nord se învecinează cu Tra nsilvania, spre est
cu Dâmboviţa, spre sud-est cu Vlaşca şi spre vest cu Argeş.
Alte informaţii. Nu sunt oferite a lte informaţii.
Distr(ict) Oltul. Sunt menţionate 23 de loca lităţi. Slatina, Serba neschty, Burlize, Jsuara, Komanka
apar ca târguri, restul aşezărilor fiind sate.
Lista /ocalităţilor. Burlize, Csoreschty, Denesc hty, Fata, Jsuara, Karawanwschty, Kimpumare,
Koman, Kom a nka, Kriwa, Kurlisco ra, Linesc hty Milkow, Oboja, Poiana, Ostri, Olaja, Sc hoariza ,
Serbaneschy, Senoga, Slatina, Stoineschty, Veischora.
Hidrografie. Stimbul A şi Aluta A. şi a lte râ uri nenominalizate.
Orografie. Judeţ de câmpie, figurat ca ata re.
Hotare. Către nord, est şi sud are hota r terestru cu judeţele Argeş, Teleorman şi raiaua Nicopole
Turnu. La vest gra niţa este formată de c u rsul Oltului şi desparte terito riul judeţuilui de Romanaţi şi Vâlcea.
Alte informaţii. Harta nu furnizează a lte informaţii.
Distr(ict) Prahova. Sunt menţionate 18 loca lităţi, dintre c a re Ployest este oraş, Kimpina,
Fliresc hty, Phillip eschty sunt târguri, restul fiind sate. Patru localităţi: Lespes, Brebu, Zănoaga şi Sinai, apar
ca mănăstiri.
Lista /ocalităţilor. Botjan, B rebu, Dermonesc hty, Doba ny, Draga nesc hty, Flureschty, Glodja n,
Kimipna, Lespes, Ma rdisi nan, Mogurăny, Ployest, Phillip eschty, Radilou, Sinai, Tirgsohoara, U ngurăn,
Za noaga.
Hidrografie. Menţionat Prahova A. şi afluenţi ai a c estuia, nenomina lizaţi.
Orografie. Jum ătatea nordică a judeţului este muntoasă, cea sudică fiind prezentată ca o câmpie.
Hotare. La nord teritoriul a re hotar terestru cu Transilva nia, la est, hotar terestru cu j udeţele
Să cuieni, Buză u şi la lomiţa. Pe coordonata sud-vestică judeţul a re hota r mixt, terestru şi fluvial format de
Râul Pra hova, cu Dâmboviţa.
Alte informaţii. Drum amenajat din apropierea lo ca lităţii Timiş, situată în Transilva nia până în
estul mă năstirii Sinaia.
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Oisii(ICI} limnik. Sunl �l'lilte Tl. de loca� Rnrilr. Sarat este oraş. restU locailăţilor având

slatut de sate.

Lista localilăţilor. Bornbeschty, Bolt. Carolunga, Oornniza, Emir, Grabeneschty, Ghilimele,
Gorgusch, Kreslat. l.Dpalna, Manan, Maxininy, Marineschly, Oureschty, Paltschiazy, Popeschty, Rinnik
Sarat. Ribailschăny, Slereschty, sninilr.ul. ScNowan Schereneschty.
Hidroglilfie. Buseo IL, Buseo R. Patna IL, şi ale li uri ner.ooainalizate.
Orografle. Judeţ de câmpie.
Hotare. Hotarul nord, nord-esti c este fluvial in cea mai mare parte dar şi terestru. Desparte
judeţul de judeţul Putna şi teritoriul raialei Brăila. Către est cursul Ounări face demarcaţia faţă de
Dobrogea in �p ce, către sud-vest. hotar terestru il denitează de judeţele Buzău şi lalomiţa.
Me informaţii Nu sunt prezente alte informaţi.
,

Distr(ict} Rumanazy. Sunt trecute pe hartă un mmăr de 24 de localităţi Brankowan şi Karakal
sunt considerate oraşe. lzelei şi lzlas, târguri, restul fiind sate.
Lista locafilăţiJor. Brartlr.owan, Burslwwăny, Csiliany, Do ba, Gredinar, lzelei. lzlas, Janke, Kalujul,
IC.oteran, KarakaL Murta, Omer, Piatra, �en. Prapar, Potel Ori� Rosita, Run, Stojeneschty, Skitt, Slavăny,
Ur ez. Urzika.
Hidrografie. AJuta A. şi alte numeroase cursuri de apă nenominalizate.
Orografie. Judeţ de câmpie.
Hotare. La nord, hotarul este terestru, către judeţul Vâlcea. Către est,. cursul Oltului separă
teritoriul de judeţul Olt La sud hotarul este constituit de linia Ounări, in �p ce, către vest, hotar terestru
deimitează judeţul faţă de judeţul Do�
Alte informaţii. Nu sunt oferite alte informaţi.
Distrfict) Teleorman. Sunt menţionate 29 de localităţi, Ruschy de Wedea şi Simniza sunt figurate
ca târguri, restul !o calităţilor fiild sate.
Lista locafităţilor. Barbateschty, Bellitory, Borolonga, Fintinele, Formosa, Gurăny, Jappa,
Jsboieschty, Lazăny, Mikaleschty, Nekaleschty, Nowaz, Olpie, Pietros, Plaska, Potkova, Prasna, Puzintei,
Ruschy de Wedea, Serbi, smnitza, Skajesty, Stebore, Supara, Schindez. Tatareschty, Turkarschy,
Vaguany, Umeschty.
Hidrogr.die. Este m enţionat Wedea A. şi m.meroşi afluenţi ai acestuia, nenominalizaţi şi care
formează bazinul hidrografic al răului.
Orografie. Judeţ de câmpie şi. in consecinţă, este prezentat ca atare.
Hotare. Hotar terestru către vest şi nord-est cu judeţele Olt Argeş şi Vlaşca. Graniţa sudică este
constituită de cursul Ounări.
Alte informaţiî Două poduri peste râul Wedea in dreptul localităţilor Bellitory şi Plaska.
Distr{ict) Salwierry. Sunt menţionate nouă localităţi, două târg uri, Wolăny şi Corlegi, restul avănd
statut de sate.
Lista localităţilor. Apostolăny, Corlegi, Fonana Domnilor, Mureschu, Piutoblanka, Podăny, Ruska,
Urlat, Wolăny.
Hidrograr�e. Tolaschinul A. şi alte cursuri de apă, nenominalizate.
Orografie. Judeţ mic, muntos in proporţie de două treflti, partea sudică fiin d figurată drept
câmpie.
Hotare. Hotar terestru desparte judeţul de Transilvaria şi de judeţul Buzău. Către vest şi sud vest
hotaN este terestru câtre judeţul Prahova.
Ale informaţi Este figurat un drum amenajat prin pasul Buzău ce vine din Transilvania până in
-

dreptul localbţi Wolany.

Distr(ICI) Maschta. Sunt men!ionate 16 1ocalităţi. Odivoja, Greosch. Csiolr.oneschty, Corby, Coiani
tind târguri, restul samt sate. C�nana apare ca mănăstR.
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Lista localităţi/or. Albele, Bolta, Cojani, Comaneschty, Csiokoneschty, Corby, Cumana, Greosch,
Kabales, Moreschty, Odiveja, Paraoj, Petrieschty, Rakowek, Sirimba, Spinuly.
Hidrografie. Ardschisch A. şi Niaslow A. alături de care sunt figurate alte cursuri de apă,
nenomina lizate şi care fac parte din bazinele acestora. Este men�onat şi lacul Cumana.
Orografie. Este considerat un judeţ de câmpie, nici o altă formă d e relief nefiind m en�onată, cu
excep�a unei suprafeţe impădurite, situate in nord-estul teritoriului, către judeţul Ilfov.
Hotare. Hotarul de nord-vest este terestru şi d esparte judeţul de Teleorman, Argeş şi M uscel. la
sud se învecinează cu raiaua Giurgiu prin hotar terestru. Către nord-est hotarul este combinat, fluvial şi
terestru, către Ilfov, şi realizat in cea mai mare parte de cursul Argeşului.
Alte informaţii. Nu se oferă alte informaţii.
Distr(ict) Wultscha. Autorul re�ne 1 5 localităţi, dintre care Okna Mare şi Rimnik sunt oraşe,
Bobăny şi C setreja târguri, restul fiind sate.
Lista localităţilor. Bobăny, Csetreja, Dragazan, Gardeschty, Kelimaneschty, Kosia, Oha ba, Okna
Ma re, Pariă ny, Rimnik, Stoinits, Szeridăny, Schandul, Vedeschty, Uresz.
Hidrografie. Aluta A. şi afluenţi n enominalizaţi aparţinâ nd bazinului acestuia.
Orografie. Jumătatea nordică a judeţului este acoperită de munţi in timp ce jumătatea sudică
este prezentată ca zonă de câmpie.
Hotare. la nord, hotar terestru cu lovişte, la est Oltul sepa ră teritoriul de Argeş. Către sud şi vest
hotarul este terestru către Roma naţi şi respectiv Dolj şi Gorj.
Alte informaţii. Kosia este figurată atât ca loca litate cât şi ca mănăstire.
Raiale. Spre deosebire de Moldova, unde este m enţionată Raja von Chotin, raialele de pe linia
Dunării nu sunt denumite ca atare, fiecare dintre ele având, însă, un teritoriu pe care il controlau şi
administrau.
Raiaua Brăilei. Cuprinde localităţile Brăila, puternic fortificată în sistem Vauban, şi Tufeschty,
Odaya Visirului, Baldowinesc hty. Hotarul teritoriului începe, către est, pe râul Siret, în sudul localităţii
Maxinăny din judeţul Râmnic şi continuă terestru până la nordul loca lită�i Ca relunga din acelaşi judeţ.
Raiaua Giurgiu. Reprezentată ca fiind mai întinsă dintre toate teritoriile de acest fel. Cuprinde
loca lităţile: Giorgewe ader Dschurschui, Bona sa, Sinaili. Oraşul Giorgewe este prezentat ca fortificat însă
nu de amploarea Brăilei. Gran�a teritoriului începe pe Dunăre la est de loca litate Bona sa, cuprinde o pa rte
din teritorioul judeţului Vlaşca şi revine pe Dunăre la est de satul Schiudez din a c elaşi judeţ Vlaşca.
Raiaua Turnu-Nicopo/e. De dimensiuni mai mici, cuprinde doa r două localităţi: Turnul, nefortificat
şi Karalla. Teritoriul aparţinător este delimitat, către est, de cursul unui râu n enomina lizat ce trece în
apropierea loca lităţii Fântânele din judeţul Teleorman. Către nord, hotarul este terestru, incepe la nordul
loca lităţii Karalla şi atinge cursul Oltului la nord de loca litatea Gredinar din judeţul Romana�. În fine, către
vest şi sud, hotarul este format de cursul Oltului, respectiv al Dunării.
Orschowa. Situat la extremitatea vestică a Ţării Româneşti, extra teritoria l dar lipit de a c easta,
are un teritoriu distinct format de localităţile O rschowa şi Alt Orschowa. Orschowa este plasată pe o insulă
a Dunării şi este puternic fortificată in sistem Vauban, în timp ce Alt Orschowa este pe teritoriu continental.
Bukowina. Sunt meţionate 53 de loca lită�. Sireth, Sutzawa şi Czernowiz sunt oraşe, Wisnitze este
târg, restul loca lită�lor fiind sate. Apar numeroase mănă stiri: Jespasz, lukie, Misirufka, Mamajesty,
Mamornitze, Masirufka,Mmihatze, Mitek, Moldavitze, Negrilasza, Nihava, Opreszan, Ostrizew, Piatra
Dorny, Presoka reny, Purtinesty, Putilova, Raochesna, Robosin, Rotokany, Ruscu Moldavitze, Torosifze,
Vara nzi, Wamma, Wisnitze, Wolaku, Woronetz, Zac haristie.
Hidrografie. Dniester FI., Goldene Bistritz A., Pruth A., Sireth A., Moldova A., Sutzawa A.,
C ernomare A., Czeresmos Alba A. şi numeroşi afluen� ai acestora, nenominaliza�.
Orografie. Ţinut acoperit de mun� şi păduri, străbătu� de cursuri de apă. De-a lungul Prutului este
figurată o zonă de câmpie după care urmează, spre est, Bukowiner Wald.
Alte informaţii. Nu sunt furnizate alte informaţii.

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

Stelian D. Cosulet

302

Siebenburgen. Pentru Transilva nia este trasată numai graniţa faţă de vecinii ei: Bucovina şi
M oldova la est, Ţara Româ nească la sud şi Ungaria la nord şi nord-vest Graniţele sunt exclusiv terestre,
figurate pe creasta Carpaţilor faţă de Moldova, Bucovina şi Ţa ra Românească şi pe o linie ce incepe la vest
de loca litatea Kimpulung, continuă la est de localitatea Berkesz, pla sată in Ungaria, şi se sfârşeşte la
Eisennthor Pass. Nu sunt trecute unităţile teritorial-administrative proprii.
Lista localităţilor. Abrud Banya, Almas, Armenien Stadt, Aranyva r, Bethlen, Bistritz, Bergoer Pass,
Busa, Bikfalva, Bagyon, Birtha lmen, Beretzk, Blasendorf, Bra d, Bross, Clausenburg, Carlsburg, Csikfalva,
Csik Sereda, Csertes, Dees, Draas, Deva, Ebesfalva, Fogarasch, Fold, Gi:irging, Gr. Schenk, Gylau, Hatzeg,
Hermanstadt, Hokurasa Scha nze, Homorod, Hunyad, lllyefalva, lllyc, Kasseras, Kerestur, Kesdy S. Letek,
Ksedy Vasa rhely, Kisdemeter, Kosăr Var, Ki:ireapatak, Kori:is Ba nya, Kronstadt, Kuki:illvar, Li:ischkirch,
Marienburg, M a ros Vasa rhely, Medwisch, M eschen, Milcovar, Miklosva r, Mullenba ch, Nagy Enyed,
Nagyag, Nemeti, Offenburg, Papols, Răps, Reisma rkt, Reghan, Rodna, Rosina r, Rosenau, Ropot, Rotond, S.
Benedek, S. Kira ly, S. Miklos, Szamosfalva, S. Miha ly, S. Miklos, Somlye, Schesburg, S. Demeter, S. Pal, S.
Gyorgy, Sabola, Tarteln, Top loza, Torda, Ti:itfalu, Tovis, Uaslab, Udvaehely, Uaslab, Uzon, Varhely, Winz,
Zaiden, Zlatna.
Hidrografie. Sunt figurate pri ncipa lele cursuri de apă: G r.(oss) Scamos A., Kleine Scamos A.,
Marosch A., Alt oder Olt A., Gr(oss) Kokel A., Kl(ein) Kokel A. şi numeroase a lte râ uri nenomina lizate ce
formează bazinele acestora.
Orografie. Curbura Carpaţilor şi, schematic, Carpaţii Apuseni. Restul teritoriului este rep rezentat
nediferenţiat, ca o zonă de câmpie.
Alte informaţii. Ele au fost p reluate in legătură cu spa�ile adiacente ale Moldovei şi Ţării
Româneşti. Este vorba in primul rând de căi de comunica�i a menajate. (n.a .)
Land Dobrudsche. Sunt menţionate doar 1 7 localităţi. C hirrsc howa, Chinstange Praslowitscha,
Dristra eder Silistria, lsacza, Ma czin, Turtucay, Tulcza, Tschernawoda sunt oraşe, Baja, Maneala,
Rascowat sunt târg uri, restul localităţilor fiind sate.
Lista localităţilor. Chinsta nge Praslowitscha, Chirschowa, Daja, Dristra oder Silistria, Gischma,
lgliza, lsa cza, Maneala, Maczin, Nou, Rasc howat, Roseschty, Turtucay, Tulcza, Tusla, Tomiswa r Pargala,
Tschernawoda.
Hidrografie. Donau FI. şi a lte cursuri de ape nenomina lizate. Pontus Euxinus eder das Schwarze
M eer. În d reptul deltei Dunării este i nscripţionat .. Dir, v. Mundungen der Donau".
Orografie. Apar figuraţi, fără a fi numiţi însă, Munţii Măcin ului şi o zonă de pădure situată la
nordul şi estul ac estora. Restul teritoriului apare ca o câmpie.
Hotare. Numai hotarele naturale sunt desenate pe hartă: cursul Dunării şi litora lul Mării Negre.
Alte informaţii. Nu sunt oferite informa�i de a ltă factură .
=

=

=

Gesch ichtsgeographische daten enthalten in der
"
" Harta Moldovei şi a Va la hiei - " Karte der Moldau
und Wallachaei " 1 785 in Nurnberg herausgegeben
(Zusa mmenfassu ng )
Das Ende des XVII-ten Jh. bringt wesentliche Anderungen in dem politisch-teritoriellen Ausschen
des Zentral und Osteuropăischen Raumes. Das Streben des habsb urgischen Reiches, und spăter des
Za renreiches die tiirkische Herrschaft zu entfernen und diese entlang der Donau festzusetzen, wird in
grossen Masse a uch in dem folgenden Jahrhundert forgesetzt
In diesem Sinne, werden die von Rumănien bewohnten Vi:ilker: Tra nsilva nia-SiebenbOrgen,
Moldova - Moldau und Ţara Românească - Wa llachei versuchen eine Einheit zu bilden. Dieses geschah
durch diplomatische Verhandlungen und Vereinigung mit einer eder der anderen, im Konflikt einbezogenen
politischen Kraft im Sinne der Erzielung der U na bhă ngigkeit Anderseits ist die Rede um ein po litisches
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Spiel, in dem die europăischen Grossma chten derjenigen Zeit, die rumănischen Lă nder nicht niir als ein
Uisungsproblem der lokallen, teritoriellgebundenden Problem e betrachten sondern diese in eine
Krigsszene verwandeln Ausserdem, von der general politisc hen lage aus gesc hen, ka nn man eine
lnteresse fiir das Kennenlernen der geschichtichen, politischen, wirtschaftlichen und administrativen
Gesch ehnisse in den rumănischen Lăndern, festsellen. Unter a nderen ist diese Feststellung durch die
Kartogra phie konkretisiert. Dieses ist auch der Fali der ,. Hărţii Moldovei şi Valahiei" .. Karte der Moldau
und Wa llachei" die von F. L Giissefeld hergestellt wurde und 1 785, vo n der Druc kerei .. HOMAENNISCHE
ERBEN", Niirnberg herausg egeben wurde. Dieses geschah zehn Jahre nach dem Anschluss Bukowinien's
Teil der mittelalteric hen Moldau, an da s habsburgische Reich.
Der Autor dieses Artikels a nalysiert diese Karte von geographisch-gesc hichtlichen, sozialen und
administrativen Geschehnisse d ergengen Zeit bei siete Legend. Erwă hnugswert wăre dass die Arbeit dem
rumănischen Philologen Sextil Puşcariu angehorst, Arbeit die mit Hilfe seiner Nachkommen vom
Geschichtemuseum des Kreises Braşov-Kronstadt erworbenwurde. Semit wurde in die reichen Sammlung
der mittelalterlichen und modernen kartogra phischen Werke eingeord enet.
•

Titlul Hărţii Modovei şi a Ţării Româ neşti
Niirnberg, 1 785
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Budapest on the old maps 1 686-1 896

by Szilvia Andrea Holl6

The map collection of the Budapest Historical Museum and the Kiscelli Museum contains
incomparable pieces of Budapest-related maps. The core of the collection a re old and valuable maps
preserved in the Engineering Oftice of Budapest through to the end of the nineteenth century. Roman
numbers and letter signs appea ring on some maps today are reminders of the official registration system.
Due to a municipial decree at the turn of the century, the maps were partly moved to the Capital City
Museum. Considering the range of collection of the museum itself, maps preserved here originate from the
period 1686, the year Buda Castle was regained from the Turks, through to present day. 1 am mainly
specialize in the history of the city and therefore. 1 have to consider two major viewpoints: follow the
development of the city and cartography via pieces ofthe collection 1686 to the Millennium, the formulation
of modern European metropolieses. l will use a set of maps as illustration collected in my book written upon
the issue.
The first pla n·like ma ps for special purposes only outlined the city mainly with its defense lines.
These maps were completed as ana chments to war reports by engineers joining the army (e.g. Marsigli)
on the occasion of an unsuccessful attempt to recapture Buda in 16841 and then its reoccupation in 16862.
A western orientation layoutl by a person using the I.W. initials shows fortifications on the Pest and Buda
sides, equipment of besieging and defense, the trench (circumvallatio) and the externa! defense line
(contravallatio). lt is easy to notice the number of cannons, troops, the names of commanders, the services
and the movement of the army. At the same time, the sketch of cities is only roughly outlined while the map
of the castle is more ela borated. This unknown author presumably never visited tha pla ce which is
confirmed by the extremely inacc urate location of piers. (This work may have been compiled as summary
of maps completed through to 1 5 August 1686).
In 1 686 the victorious troops immediately sta rted to globally rebuild defense lines4• Ba sed o n
t h e instructions by t h e Wa r C o u n c i l in Vienna this wo rk o f reconstruction w a s a llowed t o be directed
by professio nal e ngin eers o n ly. Em pero r Leo pold 1 o rd ered to start technical o p erations with survey
of land & site. Downtown a rea of B uda used to integrate the Castle and the Vfzivăros (Water Ouarter)
at that time, a nd its outskirts, similarly to m edieva l villa ges nea rby the wa lls that en circled Pest, were
destroyed.
In 1 703 the Emp ero r confirmed priviliges of Buda and Pest as free royal cities and permitted
independent land registration. As a followup, some new types of maps appeared, closely related to taxing
(the amount of tax depended from the size of the site). Presumably the earliest known city map of Pest,
based on engineering surveys, has been ccimpiled for the Buda Chamber Managem ent, the official
authority responsa ble for distributing and selling land 5. This map was probably completed at the end of the
seventeenth century. This hypothesis is confirmed by the fact that the City Hali of Pest already existing in
1 7 1 0 is not indicated here. To supplement land registration, site numbers were registered on this map until
1 7456. Street names (27) in cartouches, of which many stili exist, were given by the first settlers, soldiers of
different nationa lities garrisoned here, religious orders, city gates and public institutions at the end of the
seventeenth century7• The map is unfortunately very ha rd to read and it probably had got drenched in the
oftice during the flood in 1838 since researchers of the nineteenth century described similar conditions. A
new and clear version completed in 1758 is preserved in the National Museum of Hunga ryB.
Borderline maps were necessary to help clearify unsettled estate conditions. For instance,
former crown lands Old Buda ( O buda)9 was acquired by the Zichy family in 1 659 but the Royal Treasurer
took legal actions against heirs to regain the estate. The Zichys completed maps 10 to justify their rights in
a way that they projected data of the charter of the 1355 1and survey over an eighteenth-century and partly
authentic drawing, thus trying to interpret the map as to their interests. (They failed). Case records were
supplemented with several more maps. In addition, we have knowledge about two other differently
elaborated maps with minor modifications in its details1 1 •
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Due to the increasing number of settlers and sites brea king into smaller and sma ller pieces,
residents of Pest applied for esta blishing a new outskirts a rea in 1 699. In the middle of the eighteenth
century fixed city borderlines accelerated the process of founding new settlements outside the city. The
first borderline map of Pest12 (presently in the National Archives) had beed completed by Matthey, officer
of the engineer corps, in 1 758. This was copied by Leonard Waczapur13, Servite monk in Pest, in 1764. Early
researchers of th e map, however, misread the expression H pa riata" (copied) as .. parata" (completed) and
therefore the work of Waczapur was taken as original. The map shows th e layout of Pest with border signs
and the entire borderline. The outskirts, officially formulated in 1777, a re only roughly sketched. Studying
the 49 point Latin legend, we can identify the major places in the outskirt of the old city; places of execution
a re shown by map signs. It is worth considering the compass rose in the upper side of the drawing. The
editor ofthe ma p drew a straight line indic ating the ratio the magnetic compass deviates from the direction
of geographical north 14•
I n 1752 the War Council ordered to establish a new defense a rea, thus p rohibiting building within
the dista nce of a gunshot from the d efense lines of the Castle. Due to the increasing number of wine
cultivating farmers in Buda, however, it was unavoia ble to distribute lands in the wineyards15. O n a map
completed by a n unknown author around 1770 the initiatives of the new Christine Qua rter ( Krisztinavâros)
as result of land distributions is obviously noticeable 1 6• This h elps us with defining the time of origin of the
map, regarding that the map is undated and the person completing it is a lso unknown 17• The specia lity of
the map is that it shows a rcheological sites (water pipeline of Aquincum, amphith eatres, former Pauline
monastery of Budaszentlorin c ).
1 784 to 1 7 87 Buda was the second, while Pest was the fifth most populated city in the country.
The residents of Pest quickly started to destroy city walls hindering the expansion of growing population.
The purpose was to esta blish a new a rea a round Neugebaude (New Building) built north to the city. Actual
classical city pla nning, directed by Bea utification Committee from 1 808, sta rted with Joseph, crown prin ce
of the Habsburg House and pa latine from 17961 8 •
The wa r map completed by lgnatius Hayek1 1, ensign of the Esterhazy foot regiment, shows part
of Pest based on his own survey around 1 81 0. As to the recommendation, it was a gift for the magistrale of
the city. The document is even more valuable since registres of site numbers 1 786 to 1 820 got lost.
However, it is questionable that the Leopold Quarter is still mentioned a s N ew Qua rter ( Ujvâ ros)2° though
it obtained the name of the Emperor as early as 1790. A training map of Egendorfer21, trainee officer of the
engineer corps, from the same period, 1 8 1 1 , provides important i nformation on the City Park22• The drawer
of the map located the ba se line of th e survey next to the artillery ammunition magazine. The work of Jânos
l.ipszky23, war cartographer, on Pest/Buda/Oid Buda copied in 1 810 is essential when researching city
structure and the direction of its expansion. However, a rt historians ca lled my attention that even detailed
sketches a re sometimes inaccurate! 24
The gala a lbum25 by the Spanish born engineer Carlo Pino Vasquez is part of the series that was
to present famous European cities. The G erman language map completed in Vienna by a Gema n master for
commercia l purposes is framed with pictures subtitled in Hungarian a nd justifying results of city planning.
An additional specia lity of the map is that it is a bie to grasp a mom ent in the growing city's life before the
flood in 1 838. The flood in the spring ruined 53,6% of the houses; Old Buda and the low outskirts of Pest
suffered the most. Donations for the benefit of flood victims26 was sta rted by the Emperor Ferdinand V. The
city of Vienna gave a good example of that. Two maps were p rinted for the benefit of the victims. The
spectacular map edited by the artilery regiment no. 5 garrisoned in Pest shows areas under water with a
starred line. Blocks of destroyed and saved buildings are indicated by different colors27•
Technical development, special equipment and level lines used are known from the tra ining maps
of students of lnstitutum Geometrico- Hydrotechnicum 28 esta blished in Buda in 1782. Joseph Petzelt, former
student of the IG, was appointed director of the school in 1841. He introduced compulsory land surveys in
practice29 next to cities. The survey of Svâ bhegylD was do ne in four parts and these were edited in o ne by
the assistant J6zsef Ja ncs6. Professiona 1 importance of the map lies in that the relief is indicated by stripes
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a n d level lin es, thus provi ding one of the first l evel lined m a ps. Numb ering used not to start at sea level.
The fo u r a quare lles in the framework look downhill31; in two of them little puttos p l ay with modern

m easuring equipment of the era. Down on the left a sitting putto lifts up a mirrored measuring telescope,

the invention of Petze lt, while its companion measures with the help of compa sses. The picture a lso shows
a theodo lit, a measuring chain and Kraft's measuring ta b l e 32•

The edition of litogra phs replacing old copperplate p ri nts in Hunga ry started i n the 1 830s, whi ch

made c h e a p selling of maps possible. Joseph Ha euffler33, a n Austrian ca rtogra pher, a c quired vast
knowl ed g e of cities as teacher of the pa latine Joseph. His work was first p u b lished in 1 854. The sketch of

the city shows how far the flood in 1838 expa nded, so m e city plans a nd the industrial a nd residential a reas

separated.

I n the 1860s Pest overcame its limitations and the inner city got too busy. Following the

Compromise in 1 867 the development of the city regained its strength. Meeting map demands of residents

happen ed to be th e responsibility of civil a uthorities; c a rtogra p hy became i nstitutional; in 1870 Layout
D epa rtm e nts of the Mi nistry of Transport a nd the C entral Statistic al Office34 were esta blished. To prepare

union of different quarters ofthe city a n d to b e a bie to manage this highly expensive enterprise in one h a nd,
Prime M i nister Gyula Andrăssy took th e l ea d and found the Ca pital City Public Works Council. The

expected a c c eleration of the development of tra nsp o rtation was linked to the requirement to create a rea l

Euro p ea n metropolis. Following the models of Paris a n d Vienna, new city plans forecasted the well-known

boulevard & avenue structure. Maps of rearrangement a nd modifications, som etimes executed differently,

were emphasized by th e red lines35.

U pon the suggestions of Alderman Mor Wa hrmann an i nternational invitations was issued 1 5

March 1 871 t o complete a general city rearrangement scheme a nd36 plan prior to the union of city q u a rters.

Proposals had to consider four areas: representative downtown area; commercia l/industrial a rea;

industria l area; and garden suburbs. Works of preparation a p p lied the most up-to-date p ro c e edings i.e.
tria ng ulation a n d survey of fali. So did Săndor Halăcsy when surveying Pest37• These eight downtown
profiles provide a fully a c c u rate description of site borders and b uilding layouts togeth er with site numbers.

Pla nned a rra ngements are indicated by yellow lin es, e.g. demolition of the New Building in th e Leopold

Qua rter38.

The union of Buda pest was ena cted

23 Dec ember 1 872. However, t h e arrangement plans of Buda

and O ld B uda were only completed by 1876 a nd 1 883. The rearrangement proposal had to fo c us on

representative o utlook. The Castle a rea kept the function of b eing the traditional center and developments

were planned to be realized along major railroads in th e south. This set of ma ps, an extremely important
part in the history of Hungari a n cartograp hy, may have been com piled by l m re Pechy. Works of leveling

were directed by Jănos M a rek39• The legend of the map additionally shows building materials, types of
g a rd e ns, qua lity of roads, signs of modern cartography (triangular point, height, l evel lin es),tra ditional
borderlines a nd lines of rea rra ngement40. It a lso shows the process of how the hillside got popu lated,
which owes m u c h to the sta rt of the ra c k railways esta blished here. C a stle walls were destroyed o n ly to

extent n ecessary and therefore the u n ion of different city qua rters was not as considera b i e here as in Pest.

When house num bers replaced site n um bers th e proc ess initiated a wide sca l e rearra ngement

of street names given spontaneiously through centuries - ca rtogra phers had to m a ke serious efforts to

sta nd the test but it obviously l ed to a rapid d ec r ea s e of administrative errors. In 1882 t h e ca pital city got

the structure of districts effective through to 1 935. The Natio n a l Exhibition41 in 1 885 saw the opening of The
Aven u e and the Great Boulevard constructions were l a u nched. Industrial a reas developed on the ground

of outskirts and m a ny of the largest factories were located north a nd south to the capita l city. Tho ugh the
Millennium C elebrations had been moved to a later date, the city was a bie to complete o n ly a part of the

trem endous amount of planned constructions. 2 May 1896 the Millennium exhibition was o p ened a nd

people interested had a c h a n c e to have a view of events held in th e City Park from a b a lloon flying above

the pla c e of programs. The persp ective ma p42 of B en edict gives the feeling as if we looked u pon the city
from a bal loon, too. This individual orientation m a p, however, was not completed d uring the course of
events, though its supplemented version was p u blished in 1 896. This m a p is on the dividing line between
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two

eras: the New Building is still there and the dernolition of the old m edieval Downtown is not started
either. Buildings erected at the end of the century changed the face of the city: the Vfgszfnhăz, the Opera
House, the Hali of Arts, several hospitals and universities were built, modern transportation was
esta blished and, fina lly, the Bisabeth Bridge43 constructions were there to sta rt right after the Celebrations
to ma ke a part of the medieval city disa ppear whithin a few months forever.
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Budapesta în hărţi vechi 1 686-1 896 Rezu mat
de Szilvia Andrea Holl6
Col ecţia de h ă rţi şi planuri a M uzeului Kiscelli (secţie a M uzeului de I storie a Buda p estei) con�ne

piese in estima bile, referitoa re la istoria Budapestei, în cepând c u anul 1 686, când c etatea B udei a fost

elibera.tă de sub ocu paţia turcească, pâ n ă în zilele noastre. Primul p l a n, având c a ra cter militar subliniază
îndeosebi sistemul liniilo r de a p ă ra re ( 1 ). În a n ul 1 686, Î mpăratul Leopold 1 a ordonat în ceperea
op era�unilor tehnice de măsu rare a ora şului şi a Ţării. Î n 1 703, împă ratul a co nfirmat privilegiile Budei şi
Pestei ca oraşe reg a l e.

Prima h a rtă cunoscută a oraşului Pesta datează de la sfârşitul secolului al XVI I -lea, fiind

necesară sta bilirii impozitelor (2). Hărţi le cu linii de hotar au fost nec esare c la rifi că rii condiţiilor de

prop rietate (in existentă p â n ă la a c ea dată ) (3). H a rta limitelor Pestei, co piată de Leonard Waczp a u r şi ce

a limitelor Budei indică procesul de colonizare desfăşurat la mijlocul secolului a l XVI I I -lea. Pa rti cula ritatea

h ă rţii de graniţă a Budei constă în indi c a rea a şezărilor arheologice; harta de g ra n iţă a Pestei este

valoroasă pentru că ţine seama de orientare (4, 5).

Pentru secolul al XIX-lea, ha rta completată de Hayek, p rezintă p ă rţi din Pesta, bazate pe p ro p riile

sale c ercetări, cu numerotarea locurilor (6). Harta unui ofiţer de instrucţie, Joseph Eg endorfer (7), ca şi
hărţi l e unui ca rtograf mi litar, Johann Liszky, sunt esenţia le p entru c ercetarea stru cturilor oraşului în

direcţia expansiunii sa le (8).

l n u n daţia cata strofa lă din 1 838 a ruinat casele din Obuda şi pe c e l e d e la periferiile

Pestei.Aibumul festiv a l lui Vasquez devine astfel u n doc ument c a re p rezintă dezvoltarea oraşului înainte

de inu nda�a din 1 838

(9). Vasquez, o perso a nă

foarte misterioasă a rea lizat şi a lte h ă rţi ale o ra şelor: Viena,

Praga, Triest şi Buda-P esta; ele se c a ra cterizează printr-o realizare artistică d e excep�e; h ă rţile şi
planurile sunt în conjurate de o mul�me d e p rivelişti şi clădiri reprezentative.

Două h ă rţi au fost tipă rite în b e n efic i u l victimelor evenimentului din a n ul 1838 ( 1 0).

D ezvoltarea tehnicii ca rtografice şi echipam entul folosit sunt c unosc ute din h ă rţile de instrucţie

ale studenţilor Institutului geometrica-hidrotehnic ( 1 1 ).

Folosirea tehnicii litografiei, către a nul 1 830 a determinat ieftinirea a c c entuată a producţiei de

h ă rţi şi planuri ( 1 2).

Pentru a pregăti unirea diferitelor ca rtiere ale oraşului, in anul 1 871 a fost publicată o nouă hartă (1 3).
Formarea în a n u l 1 872 a Buda p e stei, prin unirea Budei, Pestei şi ulterior a O b udei a fost ma rcată

in numeroase plan uri ( 1 4, 1 5).

Harta in perspectivă aparţi nâ nd l ui Ben edi ct este bazată pe liniil e de demarca�e dintre c el e două

a rii, infăţişând şi noile clădiri c a re a u schimbat aspectul oraşului

(16).
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Old map collections in Hu ngary
by Szilvia Andrea Holl6
Map collection in the National Szec h e ny Ubra ry

This libra ry was fo unded in 1 802. The 1 500 m a p s (212 m a n uscripts) were donated to the library by

its fo under, Ferenc Szecheny. The o rigi n a l holding con sisted p rimarily of 18th c entury m a p s, atlases, sin c e

t h i s time the holdings ha v e been co ntinuously s u p p l e m ented through donations ( e.g. L aj o s Kossuth, Ferenc

D eăk). For th e present day collection of a p p roximately 200 000 c a rtographic records. The map collection

b ecame an independ ent section of the library in 1 939. Today it possesses a p p roximately 85 000 p ri nted

m a ps, 4500 manu script ma ps, 5200 atlases, 52 g l o b es a nd a bout 93 500 cadastral su rveys a n d land
registers, first of ali a b out H ungary a nd the surrou nding cou ntries.

The collection of early manuscript maps i n c l udes m a ny important works as well. Of these,

mention should b e ma de of the Cartae M a ritimae, a sevenpa g e navigation map by Benincasa from 1 474
b e longing to the original Sz ech eny coliection, of two portelan maps drawn i n color o n parchm ent from 1 62 1

and 1 623, o f t h e work o f Hessel, a n d th e works o f two Italian c a rtogra p h ers: Stenghri and Spalla , whi c h

were drawn a n d painted with u n para l lelled precision. These foreign works a r e supplemented by the works

of Hungary's finest 1 8th c entury cartogra p her, Sa m u e l Mikovinyi and the outstanding works of oth er
engineers from the 1 8th and 1 9th c enturies who worked i n the a reas of p u b li c administration, regulation of
rivers. The most famous of whom are Antal Ba lla, J6zsef Beszed es, and so on. The map collection also

boasts the first spela eologic a l m a p in Euro p e, a m a p of the caves at Aggte lek drawn by J6szef Sa rtory i n

1 794.

Another of the m a p collection's most va luable treasures is the collection of 1 05 engravings

donated by Enea Lanfra nc oni. These engravings of Hungary and its regions are the works of such great
1 6th - 18th c entury ca rtogra p h ers: Lazi us, Coronelli, De Wit, Zsămboky, Mikovinyi. Of special i nterest i n the

history of cartogra p hy is th e large m a p of H u n ga ry, the work of Miil ier: this m a p was ba sed o n surveys of
th e first authentic m a p of H u n g a ry.

Some of the other spec ia lities: map -series a b o ut the English counties from the 18th century o r a

m a p a bout Suriname, the D utch p la ntati o n for sugar ca ne.

Valua b l e works c a n b e fo u nd among the coll ection of atlases a s well as th e foreign atla ses

include, among others Geogra p hia by Ptolemaios, the twelve pages of wood engravings by Fros c ha u e r
p ri nted i n Ziirich i n th e first h a lf o f t h e 1 6th century i s also a valuable addition t o t h e coll ection.

The golden age of atlases is well-re p resented by the work of O rtelius, Mercator, Blaeu in three

different editio ns, and by the large world atlases of Jansso nius, D e Wit, H o m a nn a nd so on. I m porta nt
h u ngarian atlases are also p reserved in the m a p collection. The fi rst, the work of G â bor Hevenesi p u b lished

in 1 689 under th e title Parvus Alias Hung ariae.

Specia l m ention deserves to be made of the atlas depicting th e copper mines in the Oravica

region (now in Roma nia) from 1 77 1 .

The collection o f g lobes c a n a lso boast o f o utsta nding m emb ers: the copper plated globe of

Matteo Greuter (made in 1 632, diameter 48 cm), the h a nd · drawn globe of Lâszl6 Perczel (ma d e in 1 862,

diameter 132 c m ). Perczel's globe is o n e of th e la rgest ever made in Hungary. The m a p collection strives

to coliect a l i ma nuscri pts a nd printed ma ps, atlases a nd globes p u b lished in H u ngary or those p u blished
a b road relating to H u n gary (e.g. a b o ut the p la n of draining Ba laton).

Card cata logues list not o n ly the titles of the individual works but p rovide information o n the

contents a s weli. Special catalogues a rra nged a c c ording to a uthor, title, p u b lisher a n d i n the case of the

manuscript maps and atlases a separate cata logue a rranged c h ro nologicaliy ali serve to fa cilitate the use
of the holding. And at the end of this year the collection will get i n th e l nternet- system.
Milita ry Historica l M a p s

This collection i s the la rgest one o f its kind i n H u ng a ry, a com p letely pu blic collection a nd it is

open for a ny type of scientific work.
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It was established after the World War 1 ba sed on the materials of the Military Archives in Vienna.
The collection of this archives was distributed among the successor states of the Austro-Hungarian
Mona rchy. There were more than 50 000 old maps concerning Hungary, their transfer was finished by 1930.
The domain of collection has extended sinc e 1 920, nowadays ali this kind of maps are collected.
After 1945 the map collection overtook a large collection from the Cartographic I nstitute of the Hungarian
People's Army (60.000 pieces).
The original structure of the collection remained intact. It means that the photocopies from the
materials left in Austria, the nomenclature correspond with the system of the Military Archives in Vienna.
The maps are preserved in a systematic division of great continents with a breakdown by
countries. The collection groupped according to countries is divided into 3 pa rts: political, physical and
scientific. Other parts of the collection a re: topographic, relief, wall maps, geogra p hical and historical
atlases, city maps covering Hungary from the 3 military surveys. This is the most studied section by
researchers. Military historical maps have great importa nce i n the collection: e.g. fortification maps. Aeria l
photographs and films have their separated group. Remains of military Reconnaissanse flight materials
which were ma de before or du ring the World War 11 - could and survived the stormy years - are a lso kept
here.
The cata logues a re up-to-date, in the different systems.

Hărţi vechi - în colecţii din Ungaria
de Szilvia Andrea Holl6
Colec�a de hă� a Bibliotecii Naţionale a Ungariei Szechenyi
Bazele a cestei biblioteci a u fost puse in anul 1802. Primele 1 500 de hă� (dintre care 212
manuscrise) a u fost donate de fondatorul acestei institu�i c u lturale, Ferenc Szechenyi. Patrimoniul
originalelor constă in principal din hă� şi atlase a pa�nând in g eneral secolului al XVIII-lea; până in zilele
noastre colec�ile cartografice a u fost completate permanent prin dona�i. cum a r fi cele ale lui Lajos
Kossuth, Ferenc Deak si a ltii.
În prezent. n �mă �ul documentelor cartografice se ridică la aproximativ 200.000.
Începând cu anul 1 939, colec�a de hărţi s-a constituit intr-o secţie sepa rată, cuprinzând
aproximativ 85.000 hărţi tipărite, 4.500 hă� manuscris, 5.200 atlase, 52 globuri şi in jur de 93.000 planşe
cadastrale şi registre agricole din Ung a ria şi din ţările învecinate.
Colec�a hă�lor timpurii, in manuscris cuprinde o serie de lucrări importa nte. Dintre acestea
trebuie menţionată nCartae Maritima e", o hartă de navigaţie in 7 pagini, datată 1 474 şi aparţinând lui
Benincasa, care a făcut parte din colec�a iniţială a lui Szechenyi, două hărţi portulan, desenate pe
pergament ( 1621 şi 1 623) cu mare precizie de doi cartografi italienei: Stenghri şi Spalla.
Autorii străini se completează cu opera renumitului cartograf maghiar al secolului al XVIII-lea,
Samuel Mikovinyi şi cu operele altor ingineri din secolele XVII I -XIX, care a u lucrat in domeniul
administraţiei publice şi in regularizarea cursurilor unor râuri. Pri ntre cei mai renumiţi se numără: Antal
Balla, Joszef Beszedes şi a �ii.
Colec�a de hărţi se mândreşte, de asemenea şi cu prima ha rtă speologică a Europei, trasată de
Joszef Sartory in anul 1 794 şi dedicată peşterilor din Aggtelek.
O a ltă colecţie extrem de valoroasă constă in 105 gravuri donate de Enea Lanfranconi. Aceste
planşe, conţinând imagini ale diferitelor regiuni ale Ungariei sunt semnate de marii ca rtografi ai secolelor
XVI-XVIII: Lazius, Coronelli, De Wit. Sambucus, Mikovinyi.
De un interes aparte se bucură marea hartă a Unga riei, operă a lui Miiller, bazată pe măsurători
efectuate pe teren (primul document cartografic de a c est fel).
Mai pot fi a mintite hărţile speciale, cum ar fi harta ţinuturilor engleze (secolul al XVIII-lea) sau
harta Surinamului, cuprinzând plantaţiile olandeze de trestie de zahăr.
Opere valoroase mai pot fi găsite şi printre colecţiile de atlase (străine şi a utohtone), cum ar fi:
Geografia lui Ptolemeu, ediţiile Froschauer, tipărite la Ziirich in prima jumătate a secolului a l XVI-lea.
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.Vârsta de a ur· a atlaselor este bine reprezentată prin crea�ile lui: M ercator, Ortelius şi Blaeu,
in trei ed�ii diferite şi de marile atlase ale lumii aparţinând lui Jamssonius, D e Wrt, Homann şi al�i. cărora
li s e ada ugă şi creaţii similare din Ungaria. Primul atlas maghiar este cel al lui Gabor Hevenesi, publicat in
anul 1689 sub titlul .. Parvus Atlas Hungariae".
O men�une specială merită să fie fă cută atlasului infă�şând minele de c upru din ţinutul Oraviţei
( 1 771 ).
Colecţia de globuri se poate mâ ndri de asemenea cu creaţii remarcabile: globul placat cu a ramă
a l lui Matteo Greuter (executat in 1 632 şi având un diametru de 48 cm). globul trasat de mână a l lui L.ăszl6
Perczel şi datat 1 862, al cărui diametru măsoară 1 32 cm. Această din u rmă crea�e se situează printre cele
mai m a ri opere de a c est gen făurite in Ungaria .
Specia liştii secţiei de cartografie se străduiesc in prezent să a chiziţioneze atlase şi globuri
autohto ne cât şi străine, dar cu referiri la teritoriul Ungariei.
Din punctul de vedere al evidenţei, apar nu numai titlurile operelor păstrate, ci şi informaţii asupra
conţinutului.
Cata loagele sunt aranjate după: a utor, titlu, editor, iar pentru hărţile manuscris există un catalog
sepa rat, pe criterii cronologice, facilitând utilizarea acestui va loros patrimoniu.
În prezent se depun eforturi pentru introducerea colec�ilor pe sistem Internet.
Colecţia de hărţi istorice şi militare
Această colecţie este cea mai mare d e a c est gen in Ungaria, complet publică şi deschisă orică rui
tip de cercetare ştiinţifică.
A fost fondată d upă primul război mondial, bazâ ndu-se pe materia lele a rhivelor Militare din Viena.
Colecţiile au fost împărţite intre statele succesoare a le Monarhiei Austro-Ungare, transferul realizându-se
in a n ul 1 930. Ungariei i-au revenit mai mult d e 50.000 d e hă� vechi. Cu timpul, colec�a iniţială a fost
îmbogăţită, existând in prezent toate tipurile de hărţi. După 1 945 piesele compo nente a u depăşit pe cele
aflate la l nstitultul Cartografic a l armatei maghiare.
Hărţile sunt împărţite sistematic, pe continente şi acestea la râ ndul lor, pe ţări; din punct de
vedere tematic se divid in: politic, fizic şi ştiinţific. Alte pă� ale colec�ei sunt raportate la: topografie, relief,
.. hă� m urale, atlase g eografiei şi istorice, pla n uri de ora ş e şi de bătălii".
De o mare importanţă sunt hă�le topografice, a coperind Ungaria, hă�le istorice-geografice şi
planurile de fortifica�i; de a ltfel a cest sector cunoaşte o afluenţă mare d e cercetători.
O grupă distinctă este a lcătuită din filme şi fotografii a eriene.
Tot aici se mai păstrează, supravieţuind unor perioade deosebit d e furtunoase fotog rafii cu
caracter militar, făcute din avion inainte şi in timpul celui de-al l i-lea război mondial.
Cataloagele de colecţie sunt modernizate p e diferite sisteme, in vederea regăsirii fa cile a
informaţiei.
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Capitolul IV
Valori ale patrimoniului cultural naţional in
judeţul BrafOV
Biserica Ortodoxă şi Biserica Evanghelică din
Cristian
de George M itran

1. Biserica Evanghelică
Născut in B u rgundia, ordinul cistercian a de butat c u un program de viaţă religioasă şi d e
c onstrucţii c l a r ş i sobru. Constituit iniţial ca o disidenţă a ordinului benedictin, ordinul cistercian s-a format
intre anii 1 098 - 1 1 30, fiind organizat ca un ordin de călugări şi constructori.
Cistercienii au desfăşurat un program de c onstrucţii pe un areal neatins de nici un alt ordin. Peste
1 800 de mănăstiri au a coperit cistercienii in intreaga Europă. Preocupat de soarta diocezelor catolice din
spaţiul carpatic, scaunul papal a trimis misionari cistercieni in ..Terra Blachorum", promiţând meşterilor
străini o activitate îndel ungată in a cest spaţiu. Printr-un privilegiu regal, călugării cisterieni de la IGRIS
(Banat) - abaţie fondată in 1 1 79 - au primit dreptul să intemeieze mănăstirea C â rţa intre anii 1 202 - 1 209,
in ..Terra Blachorum" şi să o reconstruiască după invazia tătarilor din 1 241 - 1 242, cunoscută, la acea
vreme, sub numele d e .. Beata Maria Virginis de Candelis" - 1 250.
Arhitectura Transilvaniei se afla sub amprenta stilului romanic, col portat prin intermediul
călugărilor benedictini şi al coloniştilor saşi.
În căutarea unor forme arhite cturale noi, proprii, cistercienii au găsit şi optat pentru o dispoziţie
planimetrică, simplă, ca racte rizată prin planul in c ruce al bisericii, in fapt bazilici cu transept, in locul
absidelor semicirculare fiind preferate sanctuarele d reptunghiulare. Ei au adoptat bolta în cruce pe ogive,
element fundamental pentru definirea stilului gotic, a rcul frânt, profil ele uşoare, vii, nervoase; chei de bollă
cu dec or, flori de măceş, ferestre circulare polilobe, a bsidă poligonală.
Burgundia a devenit marele centru de iradiere a inovaţiilor goticului in intreg spaţiul european,
până in Transilvania. Acest gotic timpuriu, ..semigotic" sau .,gotic burgund" s-a răspândit in timp relativ
scurt, călugării cistercieni promovând principiile sf. Bernard de Cla irvaux. Opera lor a avut un profund
cara cter innoitor.
Şantierul c istercian de la Cârţa a exercitat o puternică influenţă asupra arhitecturii din S E
Transilvaniei ( Biserica Bartolomeu-Bra şov, Hălmeag, D răuşeni, Prejmer, S i c , Bistriţa şi Cristian) deşi in
sec. al Xl i i - lea constanta a rhitecturală o reprezenta tradiţia romanică.
Biserica evanghelică din Cristian, datată in jurul anului 1 270, este un edificiu de tip bazilica! c u
trei nave şi un turn vestic, fiind opera u n u i şantier de filiaţie ciste rciană, prezenţă marcată i n special prin
frumosul portal vestic surmontat d e rozasă şi cheile de boltă. În prima jumătate a sec. al XVI-lea a fost
construită in jurul bisericii, legată probabil de pericolul otoman, o puternică cetate ţă rănească cu două
rând uri de ziduri întărite de tunuri.
Ansa mblul de la Cristian se încadrează tipologie in faza de tranziţie intre romanic şi gotic, sub
influenţa şantierului cistercian din secolul a l XIII - lea.
Iniţial a fost o biserică catolică având ca Sf. patron pe SI. N icolae. În 1 839, biserica a fost
demantelată şi construită in a ctuala configuraţie ce a parţine stilului neoclasic, fără valoare artistică
deosebită. Cele mai importante elemente de arhitectură arhaică care ni s-au transmis le constituie portalul
şi rozasa. Portalul, cu o înălţime d e 6 m şi o lăţime de 4 m, este compoziţional, format d intr-un fronton
semicircular, marcat de nervuri şi perechi de câte trei coloane surmontate de ca piteluri.
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Frontonul portalului poartă o bordură amplă, in câmpul căreia apar urmele unor trasee grafice ale
unei inscripţii săpată, ilizibilă, probabil caractere majuscule gotice, legate ·de conţinutul patronatului
bisericii. in continuare, frontonul este parcurs de traseul a 4 nervuri semicirculare, ample. demarcate d e
profilele mai puţin pronunţate care le accentuează relieful. Baza nervurilor a fost d ecorată c u o sculptură
simplă in piatră, o floare stilizată dispusă in volută d in care se mai păstrează doar un martor. restul fiind
martelate.
intregu l fronton pare să se sprijine pe câte trei coloane de piatră, stânga, dreapta, reprezentate
in basorelief. marcând intrarea, dema rcate de profile unghiul a re care le subliniază verticalitatea. Baza
coloanelor este ma rcată de profile inelare de tip ionic, de inspiraţie cisterciană.
La origini. coloanele. 6 1a număr, au fost pictate. Registrul pictural, abia vizibil, in opinia noastră
era reprezentat printr-un vrej cu flori stilizata, involutate de culoare brun-roşcat pe fond ocru Siena arsă,
dispus in torsadă-spirală care în ascensiunea inflorescenţei se împlinea in dezvoltarea aparatului
ornamental al ca pitelurilor.
Capitelurile coloanelor din stânga sunt surmontate, ca şi ale celor din d reapta, de acoperişuri
unghiulare plate. in zig-zag. Ca pitel urile din stânga prezintă o mai mare unitate compoziţională decât cele
din dreapta. Piatra sculptată etalează frunze d e crin cu frunze d e stejar, care iniţial şi ele a u fost pictate.
Capitel urile coloanelor din d reapta au fiecare o identitate decorativă . Primul capitel poartă o
frunză de c rin dublată de o palmetă vegetală. Capitelul din mijloc etalează, foarte interesant, o frunza d e
crin înfăşurată d e motivul viţei de vie cu ciorchini de struguri, frunzele de viţă fiind înclinate cu vârful i n jos.
Simbolistica a cestui tip de capitel incumbă aspecte proprii concepţiei teologice din perioada de tranziţie
roma nică-gotică a secolului al Xlii-lea cu analogiile bisericilor din Hălmeag, Prejmer, Orăuşeni. Frunza de
crin, proprie dinastiei angevine şi emblematicii heraldice a Ţării Bârsei. constituie un element decorativ
semnificativ pentru această zonă.
Implementarea lui c u motivul viţei de vie, cu ciorchini de struguri, constituie un ansamblu
compoziţional simbolic.
Semnificaţia motivului viţei de vie cu struguri poate avea două accepţiuni în opinia noastră.
Simbolul sacrificiului suprem al lui Crist sau simbolul eschatologic preluat din lumea antichităţii şi apoi
precreştină in scenele picturilor murale ale ipogeelor, când frunza de viţă desenată cu vârful în jos avea
semnificaţia morţii sau a ospăţului funebru.
În această combinaţie, sensul conotativ al compoziţiei nu poate fi decât implementarea autorităţii
locale cu spiritul bisericii intr-o leg ătură infailibilă.
Ultimul capitel al coloanei din interior este reprezentat printr-o frunză de crin sculptată în piatră,
incolăcită de un vrej innodat cu frunze de iederă. in plastica nonfigurativă acest motiv are. de asemenea,
semnificaţii arhaice. Motivul iedere i apare pentru prima dată menţionat în mitul caucazian al lui Amirani,
ca simbol al forţelor malefice ale incătuşării, a rhetip care stă la baza mitului lui Prometeu. Transferarea
motivului cu semnificaţiile sale pe diverse paliere istorica-- c ulturale până in evul mediu, ca şi a altor
arhetipuri ornamentale, par a-şi fi schimbat sensurile conotative sub hegemonia diverselor presiuni
ideologice. Sub presiunea ideologiei bisericii catolice, goticul preia motive arhetipale antice, dar le
schimbă sensurile conform cadrului dogmelor. Astfel, conotaţia acestui motiv se inscrie in interesul
acestor dogme, sensul incolăcirii vrejurilor de iederă, motiv constant al epocii, pare a semnifica trăinicia
bisericii catolice, a spiritului c reştin in jurul bisericii catolice. Trebuie subliniat că spiritul mentalităţilor
epocii era d ominat de mistere. scene apocaliptice, esoterism. fantasmagorii, personaje şi animale
fantastice, apoteoze şi grotesc, în a ceastă atmosferă d e incertitudine amplificate de consecinţele
războaielor. oamenii nu-şi puteau găsi echilibrul decât in umbra şi liniştea bisericilor şi catedralelor.
Un alt element arhetipal de filiaţie cisterciană il reprezintă rozasa.
Com poziţional, apare compusă dintr-o lunetă centrală polilobată, înconjurată d e B ochiuri
circulare şi totul marcat de un chenar de B ferestre circulare polilobe din piatră sculptată. Acest element
arhitectural, c u un diametru d e 3 m, se întâlneşte in Transilvania la bisericile din H ălmeag, Prejmer,
Bartolomeu-Braşov, Bistr�a. dar şi in centrul şi vestul Europei, el având destinaţia de a focaliza şi filtra
lumina in spaţiul Sanctuarului.
in a nsamblu. portalul şi rozasa bisericii evanghelice C ristian sunt elemente arhitecturale de
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excepţie in patrimoniul n ostru. Compoziţional, ele sunt unita re şi exponente ale creaţiei de vârf a epocii. În
această zonă in secolul al Xlii-lea s-a construit in spiritul european, s-a gândit şi s-a calculat in valori
matematice şi arhitecturale la cel mai inalt nivel.
Cert este că dimensiunile portalului şi ale rozasei demonstrează că in secolul al Xlii-lea in
Cristian exista un ansamblu spaţial important care indica o sumă demografică semnificativă şi un potenţial
e conomic şi spiritual remarcabil pentru această perioadă.

11 Biserica O rtodoxă
Stilul are un caracter istoric şi unul normativ. El desemnează o unitate in diversitate, însă
marchează şi nota individuală; este stabil şi universal, mai presus d e ondulaţiile istorice, de local şi
particular. Stilul transilvănean este un fenomen artistic retardatar in raport cu manifestările culturale
europene.
În acest context trebuie studiată arhitectura Bisericii ortodoxe din Cristian, in raportul particular,
local-universal, european, surprinzând atât elemente comune, cât şi diferenţele specifice.
După cum se cunoaşte, documentele menţionează construcţia unei bisericuţe din lemn in
Cristian la anul 1 752, ridicată prin contribuţia negustorului braşovean Hagi Radu Ciurcu. O altă menţiune,
din anul 1 732, pomeneşte d e o biserică din lemn lungă d e 10 m şi lată de 4 m. Din păcate, memoria acestei
imagini nu s-a păstrat; totuşi, ea se poate reconstitui după tipologia bisericilor din lemn din Transilvania.
Primele biserici din lemn sunt cunoscute doc umentar in această provincie românească începând din
secolul al XVI-lea şi continuă să se construiască până in secolul al XIX-lea. Ele prezintă o ţinută
remarcabilă, respectând structura tradiţională: pronaos, naos, altar, in care naosul şi pronaosul formează
un corp comun d reptunghiular, iar altarul o încăpere mică, decroşată. Intrarea se făcea pe faţada d e apus
sau pe latura sudică, in majoritatea cazurilor precedată de un pridvor.
La interior, pronaosul era acoperit cu un tavan drept, deasupra c ă ruia este construit
turnul-clopotniţă. Naosul şi absida sunt boltite. Construcţia este rea lizată din bârne sau scânduri g roase.
dispuse in lung şi întărite cu a rce-dublouri, acoperişul din şindrilă, fixată pe şarpantă din lemn cu pante
repezi şi streşini proeminente. În acest tipic s-a incadrat, probabil, şi configuraţia Bisericii ortodoxe din
Cristian.
În anul 1 795, d ocumentele menţionează inaugurarea construcţiei din piatră a Bisericii ortodoxe
din Cristian, cu următoarea pisanie: ,.Această Sf biserică sau făcut in zilele inălţatului împărat Francisc 11
ş i arhiereului noului principat al Ardealului Gherasim Popovici c u cheltuiala d umnealui Niculae Ciurcu cu
soţia d umisale Despa la anul 1 795 Cristian şi hramul Adormirea Născătoarei d e Dumnezeu".
Biserica etalează un plan de tip romana-gotic, cu navă dreptunghiulară cu absidă poligonală,
împă rţită in naos, pronaos, altar şi un mic portic in faţă. N ava prezintă bolţi cilindrice cu Junete in dreptul
ferestrelor, descărcându-se pe stâlpii care delimitează traveele. Fundaţia este din piatră, pereţii din
cărămidă, învelitoarea din ţiglă. În general, edificiile din piatră aparţinând cultului greco-oriental din
Transilvania sunt construite in spiritul tradiţiei romanicului şi goticului, cu planuri mici compuse din trei
părţi distincte: o navă centrală - naosul, o absidă pătrată sau poligonală spre răsărit. d estinată altarului, şi
u n vestibul-pronaos, amenajat sub turnul clopotniţă alipit faţadei d e a pus. Turnul-clopotniţă are forma
unei prisme cu baza pătrată, se înalţă pe 3-4 caturi, cu 1-2 ferestre grupate, de factură romanică. În
secolul al XVI II-lea, alături de formele arhaice tradiţionale romanice, gotice, sau de cele ale Renaşterii, se
impun formele specifice stilului baroc, sub presiunea administraţiei habsburgice. Reinnoirea arhitecturii
religioase a pare ca o consecinţă a pătrunderii elementelor plastice,-barocizante, de factură austriacă, şi a
sprijinului pe care Biserica catolică sau unită a primit-o din partea imperiului, luată ca asociat pentru
asigurarea dominaţiei habsburgice. Astfel de forme se regăsesc in pilaştrii neocorintieni. Mijloacele
materiale de care au dispus românii ortodocşi şi piedicile pe care le-a pus stăpânirea a u determinat
construirea unor biserici ortodoxe modeste, austere, care s-au impus mai rar ca valoare arhitecturală in
lumea satelor.
În anul 1 821, biserica a fost pictată la iniţiativa şi pe cheltuiala preotului Stoica Popovici al cărui
chip, împreună c u al soţiei sale Bucura, s-au păstrat pe peretele din spate al paracliserului, cu următoarea
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ins,;(pţie: n24 Oct. 1 821 - in zilele împăratului Franciscus şi Arhiereu V. Moga s-au zugrăvit bis Cristianului
cu toată cheltuiala părintelui Stoica Popovici."
in anul 1 864 s-a efectuat prima reparaţie a edificiului, cheltuiala fiind suportată de comună. in
anul 1 933 se ret1.1şează pictura cu pisania in altar -"paroh Ioan Micu şi epitrop N. Coşuleţ." in anul 1 987,
cu ajutorul c redincioşilor din sat, preotul-paroh Floroiu întocmeşte documentaţia de restaurare a bisericii,
in u rma căreia se efectuează reparaţii la învelitoarea de ţiglă-solzi, jgheaburi şi burlane, la tencuielile
exterioare d rişcuite pe zidăria de cărămidă. Totodată, se refac profilele la cornişele exterioare, ca şi
zugrăvelile de pe acee aşi parte.
Pictura murală interioară, executată c u mult talent şi sensibilitate, vădeşte o bună cunoaştere a
Vechiului şi N oului Testament, un simţ artistic deosebit, cu alte cuvinte indemânarea unui zugrav
profesionist. Pridvorul înfăţişează temele: Judecata de apoi, lad ul, Adormirea Maicii Domnului, Arhanghelii
Mihail şi Gavriil, Sfinţii împăraţi Constantin şi Elena, Sf. Petru şi Pavel susţinând chivotul bisericii, pisania.
Pronaosul are un tavan plan pe care apare, in medalion central, 1. C. Emanuel inconjurat de
serafimi. Pereţii de N, S, E, şi V sunt zug răviţi c u Sf. Sava, Arh. Gavriil, Sf. Aleksie, Mazim, c uv. Teodosie,
cuv. Ma carie şi Antonie.
Tavanul chorului: central apar Maria cu Iisus in varianta Platitera, înconjurată de serafimi şi
temele minunilor înfăptuite de Iisus: Duminica slăbănogului, Duminica orbului, Duminica Tomii, D uminica
Mironosiţelor, Duminica Samaritencei, invierea lui lazăr. Pereţii de N şi S sunt pictaţi c u Sf. Paraschiva,
Măicuţa Mariana, Marta, Varvara, Ecaterina.
Pe arcul c are desparte naosul d e pronaos sunt înfăţişate medalioane c u cei zece mucenici.
Naosul-tavan: medalion c u Sf. Ioan c u serafimi, Iisus legat pe stâlp şi inconjurat d e soldaţi, in
peisaj oriental.
Tavanul nordic
- Aducerea l ui I isus in faţa lui Pilat.
Batjocorirea lui Iisus.
Tavanul sudic
- Iisus c u apostolii pe Muntele Măslinilor (Grădina Getsimani)
Aducerea l ui Iisus legat de mâini in faţa l ui Kaiafa.
Prinderea l ui Iisus in Grădina Getsimani.
Aducerea lui Iisus in faţa lui Isaia, legat de mâini.
Peretele sudic
Sf. M. Mihail, Mercurie in veştminte militare.
Peretele nordic
- Sf. M . Kristofor, cu două chipuri in profil.
- Sf. M. Dimitrie, militar, ca şi Sf. M. Kristofor.
- Arcul central este pictat cu cei zece mucenici înscrişi in medalioane.
- Naos-tavan: medalion cu Iisus Pantocrator inconjurat de serafimi; în cele patru colţuri,
evangheliştii M a rcu, luca, Ioan şi Matei, plasaţi in peisaje antice orientale şi gotice occidentale, case c u
acoperişuri ascuţite, specifice Transilvaniei. Aici, în compoziţia cea m a i importantă, s e pot identifica
sinteza bizantino-gotică in concepţia artistică transilvăneană, miracolul divin adus in acelaşi areal; a utorul
imagisticii era, cu certitudine, un meşter transilvănean.
Deasupra ferestrelor, pe tavan apar: Iisus pe cruce intre c ei doi tâlhari crucificaţi, invierea l ui
Iisus in timpul somnului soldaţilor romani; uri singur soldat, în picioare, a răta cu mâna spre Iisus, semn al
receptării credinţei creştine în rândul romanilor.
Deasupra ferestrei sudice sunt înfăţişate Cina cea de Taină şi Spălarea picioarelor. Pe pereţii de
V şi de S sunt zug răviţi Sf. Arh. Mihail şi Teodor Tiron, în timp ce pe pereţii de V şi de N apar Sf. M.
Gheorghe şi Arh. Gavriil.
- Ferestrele sunt zug răvite c u chipurile Sf. Mucenici Pantelimon, Foka, Nikita, Trifon, Vasilie,
Nistor, Haralambie şi Teodor Stratiliot.
- Arcul triumfal, care desparte naosul de altar, este zugrăvit cu 1 5 medalioane ce înfăţişează
prooroci.
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- l c onostasul, pictat la nivelul registrului icoanelor împărăteşti, înfăţişează de la stânga la
dreapta pe împă raţii Constantin şi Elena c u crucea ortodoxiei şi pe Sf. M. militar Dimitrie, în c asete.
- I coane de lemn, împărăteşti: Sf. Nicolae, Hodighitrie sau Maria Îndrumătoare cu pruncul.
Semnate de Spaid omie zugrav, 1 770; Iisus împărat şi mare arhiereu Sf intercesari Maria şi Ioan; Adormirea
Maicii Domnului, compoziţie extraordinară, cu multe personaje biblice.
Cele patru icoane, c u valoare de patrimoniu cultural naţional, datând din anul 1 770, provin din
vechea biserică de lemn şi transmit peste timp unitatea spirituală a comunităţii romăneşti din Cristian.
Pictura c onţine în casete-frescă imaginile Sf. M Gheorghe şi ale Sf. Ana şi Ioachim cu Maria în braţe.
Registrul 2 al iconostasului. Sub arce susţinute de colonete picturale apar temele: Petru şi Pavel
cu chivotul, Naşterea lui Iisus, Botezul lui Iisus, Bunavestire, Înfăţişarea Mariei la Templu, Stretenia, Sf.
Treime, D uminica ologului, invierea lui Iisus, Adormirea Maicii Domnului, Naşterea Fecioarei, Schimbarea
la Faţă.
in registrul 3, superior, sunt zugrăvite 13 casete în care apar Sf. apostoli Filip, Andrei, Simion,
Marcu, M atei, Pavel, Iisus pe tron cu Maria şi Ioan intercesori, Petru, Luca, Ioan, Vartolomei, la kov, Toma.
Arcul Triumfal, între naos şi a ltar, c uprinde 8 medalioane c u apostoli şi 6 medalioane pe bolta
arc uită, cu Sf. Părinţi cu mitră.
Spatele altarului prezintă jertfa lui Avraam, în peisaj de deal-vale mioritic, specific Transilvaniei,
şi un ţăran român în haine specifice, alături de un cal.
Tavanul altarului Îl înfăţişează pe Dumnezeu-Tatăl. Tot a c ol o sunt pictate două registre c u trei
medalioane înfăţişându-i pe Sf. Antim, Kiril, Nikifor, lustin, Haralambie şi Elefterie. Pe peretele sudic apar
Sf. Silvestru, Spiridon, un arhidiacon, în timp ce pe peretele nordic întâlnim portretele Sf. Vasilie cel Mare,
Grigorie Bogoslav şi loin Slataus. Lângă proscomidie a pare scena îngropării lui Iisus, cu Maria şi Ioan şi
Iisus in potir (.. pâinea vieţii"). Pe hemiciclu sau bolta de răsă rit - tema Mariei cu pruncul pe tron gotic,
încad rată de Sf. Arh. Mihail şi Gavriil protectori. Jos, in genunchi, Sf. Dionisie şi I strati, cu filactere în mâini,
c u inscripţii specifice goticului transilvănean al secolului al XIV - lea.
Trăsăturile personajelor biblice vădesc personalitate, individualitate,expresii optimiste in
c redinţă, a devăr, morală (ochii mari şi alungiţi), proprii lumii mediteraneene transmisă nouă prin ereditate
bizantină, relict cultural şi religios c opleşitor şi in imaginea portretului mural din biserica ortodoxă din
Cristian. Gestica reţinută, nobilă, determinată de forţa încrederii în a devărul suprem, este plurivalent
reprezentată. Peisajul arhitectural este singurul element, conjunctural dar nu rupt de tematică, ce i-a
permis pictorului-zugrav o notă de contribuţie personală la interpretarea compoziţiilor. Din a ceastă
contribuţie se întrevăd eticheta loc ală, matricea spirituală, inconfundabilă, a spaţiului geografic
transilvănean. Elementul local este conjugat fericit cu cel bizantin tradiţional, ancorând canoanele şi
erminiile ortodoxe în matricea transilvană, c u casele, cu oamenii şi c u animalele, cu dealul şi valea cu
arborii cărora a cestea sunt innobilate de o dimensiune cosmică.
Temele importante din Vec hiul şi Noul Testament, toate de sorginte bizantină, transpar în acest
modest şi a uster lăcaş de cult din fond ul cultural-artistic muntenesc, mai mult ca sigur prin filiera Ţării
Oltului. Surprinde aici cerul de basm, acoperit de imensitatea steluţelor.
Din a ceastă analiză sumară, ca şi din alte considerente pe care nu le-am menţionat, suntem
înclinaţi să atribuim pictura bisericii ortodoxe din Cristian unui meşter din Ţara Oltului, inzestrat cu inalte
şi profunde c alităţi şi a bilităţi artistice cu care a înnobilat cu peste două secole in urmă lăcaşul de spirit
al cristolovenilor.
Nu trebuie să uităm nici un moment că resta urarea, înfăţişarea de azi a bisericii ortodoxe din
Cristian, se datorează aportului preotului-paroh Floroiu şi Consiliului parohial local, cum nu trebuie omis
nici faptul c ă fără o c omuniune de idei şi fără respectul faţă de monumentele de spirit ale românilor
ortodocşi manifestate de echipa de restauratori c ondusă de Mihai Stinghe (Pia, Gheorghe, Daniel,
Constantin, Petre) restaurarea sus-amintitului monument nu a r fi căpătat înfăţişarea dorită şi dată de
ctitori, săvâ rşită la anul Domnului 1 987.
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DIE ORTODOXE UND DIE EVANGELISCHE KIRCHE
AUS CRISTIAN (Zusamenfassung)
1. Die evangelische Kirche aus Cristian (Neustadt) wurde in der zweiten Hălfte des XIII. Jh.,
wahrscheinlich um 1 270, erbaut. Sie gehiirt zu dem Basilliken-Typ und hat drei Schiffe zusammen mit
einem westlichen Turm. Es ist das Werk einer zysterzinischen Bruderschaft die van typologischem
Standpunkt a us. den Obergang vom riimischen zum gotischen Stil bildet. lm XVI. Jh., wurde diese van einer
starken Burgmauer umgeben, die zwei Mauerreihen und Verstărkungstiirme umfasste. Heutzutage ist die
evangelische Kirche aus Neustadt (Cristian) eines von den wertvollsten und am besten erhaltenen
Denkmăler dieser Art, die van den Siebenbiirgen Sa chsen erbaut wurden.
2. Der Autor beschreibt die ortodoxe Kirche, die in der selben Ortschaft vorhanden ist und im
Jahre 1795, aus Stein wieder aufgebaut wurde. Vorher gab es Jahrhunderte lang zahlreiche H olzkirchen
van denen die letztere 1 732 erwăhnt wurde. Die neue, 1 795 gebaut. verfiigt iiber einen riimisch-gotischen
Baustil, mit einem rechteckigem Schiff, eingeteilt in Vorschiff, H a u ptschiff, Altar und ein kleines
Eintrittsportal. Ausserdem fehlen auch die barocken Elemente nicht, angetroffen vor allem bei den
neukorinthischen Pilastren. Die Kirche wurde 1 821 neu gemalt und es werden Themen aus dem neuen und
alten Testament dargeboten. D ieses deutet auf sehr enge Bezieh ungen mit Ţara Rom ânească,
Beziehungen die durch Ţara Făgăraşului" weiter gegeben wurden. Die Malerei wurde im J a h re 1 933
wiedermacht
Das ganze Denkmal wurde im Jahre 1 987 mit Hilfe der Ortodoxen aus Cristian, d urch die I nitiative
des Pfarrers Floroiu, restauriert. Die ganze Arbeit wurde von Mihai Stinghe geleitet.
•
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Un posibil model vienez pentru Braşovul celei de-a
doua ju mătăţi a secolului a l XIX-lea
de Anca Maria Zamfir
.. Braşovul are posiţia cea mai frum6să, cea mai romantică dintre t6te oraşele ţerii n6stre.
El e aşe�at la p61ele munţilor Ţerii Bârsei, în o vale îngustă, care e înconjurată de trei părţi c u
deluri, ce s e na�ă imediat la marginile oraşului, . . . în t6te părţile s e estind frum6se căi d e primblare,
înălţându-se în serpentine până la culmile delurilor, de unde ni se deschid cele mai înc ântăt6re privelişti.
in a cest cadru frumos se estinde jos în vale oraşul, cu remăşiţe de tu rnuri şi vechi întărituri din vremile
resboinice, "cu palatele sale moderne, cu turnurile bisericilor şi c u u rl6iele d e fabrici, c u mulţime de case
ve chi şi n6ue, c u coperişul lor d e ţigle şi tinichea strălucit6re; t6te ac este alcătuiri măreţe ale naturii şi ale
mânilor omenesci împreunându-se în un tablou pitoresc şi admirabil...
Braşovul c onstă din patru părţi deosebite şi anume din ..Cetate", aşe�ată în valea principală, la
p61ele Tempei, apoi din trei suburbii, cari sunt despărţite de Cetate prin spaţiuri g61e, în parte prefăcute în
locuri de primblare. Spre me�ă�i-apus se află Scheiul, spre me�ăn6pte suburbiul Braşov-vechiu şi spre
me�ăn6pte-resărit suburbiul Blumena (Biumenau)"1•
Acesta era Braşovul la sfârşitul secolului al XIX-lea, oraş în acelaşi timp al trecutului şi al
prezentului. Asemeni multor oraşe din Europa epocii, Braşovul a în ceput în secolul a l XIX-lea
transformarea dintr-un oraş medieval într-un oraş modern, adaptat timpului său. S chimbarea a început la
mijlocul secolului, odată cu demantelarea parţială a vechilor fortificaţii. Acesta este momentul de
.. ruptură", în primul rând în plan mental. Braşovenii au început să dă râme ceea ce construiseră timp de
generaţii. Noile timpuri c ereau imperios a cest lucru şi astfel vechea cetate a saşilor, atât de iubită,
păstrată cu atâta grijă în integritatea ei, a început să cadă pentru a da naştere noului oraş. Desigur,
căderea vechilor ziduri a adus tristeţe în sufletele multora dintre locuitorii săi, asemeni despărţirii d e
cineva drag, d a r spiritul l o r practic a ieşit învingător î n lupta dintre sentiment şi raţiune. Despărţirea era
necesară. Nostalgia a rămas în suflete, in câteva romane şi, poate, in scrisori şi jurnale.
Structura urbană a Braşovului la mijlocul secolului al XIX-lea, când a început demantelarea
fortificaţiilor sale, era constituită din Cetatea propriu-zisă şi suburbiile aflate la o oarecare distanţă d e ea:
Braşovul vechi, Scheiul şi Blumăna.
Cetatea/Die lnnere Stadt2 (Fig. 1 .21 aşezată la adăpost intre munţi şi dealuri, constituia oraşul
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medieval. având c a nucleu Piaţa/Piatz (Piaţa Statului) in zona care1a se aflau Biserica
Neagră/Marienkirche şi Casa Sfatului/Rathaus, cei doi poli ai vieţii oraşului: cel spiritual şi cel
comercial-administrativ. Produs tipic al arhitecturii de apărare orăşeneşti medievale, ea era înconjurată
de o centură de ziduri d ublă sau triplă, prevăzută cu porţi şi bastioane puternice, şanţuri cu apă şi pod uri
mobile şi era separată de suburbii, pe laturile de nord-est şi de sud, unde nu era apărată de munţi, prin
mlaştini şi heleştee3• Cu o structură stradală determinată de această incintă şi de configuraţia reliefului4,
ea era un spaţiu inchis, care delimita spaţiul de locuit al unei comunităţi multă vreme închisă la rândul ei,
cea a saşilor. Aceştia trăiseră aici, in oraşul pe care il ridicaseră, o viaţă social-economică intensă al cărei
contact cu lumea exterioară se întrerupea odinioară seara, când porţile oraşului se încuiau, nici unui străin
nemaifiindu-i permis accesul in Cetate.
În afara zidurilor Cetăţii erau suburbiile ( Fig. 3), locuite in majoritate de români, despărţite d e
Cetate prin g la cisul a cesteia ş i prin spaţii largi c u bălţi ş i heleştee in care se creşteau peşti ş i c a re
îngreunau accesul in Cetate. Printre ele şerpuiau poteci înguste care făceau legătura suburbiilor c u
Cetatea5.
Braşovechiui/Die Altstadt (Braşovul Vechi), aflat in partea de nord a cetăţii, era vechiul Braşov
locuit de saşi inainte ca a ceştia să se retragă spre munţi, ridicându-şi Cetatea la adăpost de năvălirile de
tot soiul. Biserica Sf. Bartolomeu (sec. al Xlii-lea) stă mărturie in acest sens. locuit acum de români, veniţi
mai ales din satele din Ţara Oltului, in general meşteşugari, a cesta se intindea în valea dintre Dealul
Cetăţuii/Schlossberg şi dealul Warthe, având c a arteră principală Strada lungă/langgasse, c a re
comunica cu Cetatea prin Poarta Vămii/Kiostergiisser Tor.
Suburbiul de Sus/ Die O bere Vorstadt (Scheiul), aflat in partea de sud a Cetăţii, intre munţi, era
locuit de români care se îndeletniceau cu negoţul, cărăuşia, meşteşugurile şi pomicultura. Accesul
scheienilor in Cetate se fă cea in prima j umătate a secolului al XIX-lea prin trei porţi: Poarta Ecaterinei
(până in anul 1 820, când a fost inchisă6), Poarta Schei (ridicată intre anii 1 827 - 1 828, care există şi astăzi)
şi Poarta Târgui Cailor, ridicată in anul 1 820.
Blumăna/Die Blumenau - suburbie a oraşului a proape nelocuită inainte de dărâmarea zid u rilor
Cetăţii şi d e extind erea oraşului. Aici erau vii, grădini, lacuri şi bălţi, locuri de execuţie, locuri d e târg şi de
exerciţii militare şi Ţigănia. Accesul in Cetate se făcea prin Poarta Străzii Porţii/ Purzengiisser Tor şi Poa rta
Străzii Negre/ Schwartzg iisser Tor. (Fig. 4,5,6)
Activitatea comercială şi industrială tot mai intensă a oraşului, care a determinat şi o sporire
considera bilă a populaţiei7, a impus, ca în cazul multor oraşe de tip medieval d in Europa secolului al
XIX-lea, extinderea spaţiului vital al Cetăţii. Acest l ucru s-a făcut pe laturile de nord-est (între Braşovul
vechi şi Blumăna) şi sud (înspre Schei), unde configuraţia terenului o permitea. Începutul s-a făcut p rin
înlăturarea ba rierelor a rtificiale care sugrumau Cetatea. adică prin demolarea pe aceste laturi a centurii
fortificate a oraşului, care îşi pierduse demult funcţia strate gică şi suferise de-a lungul timpului nu meroase
avarii datorită incendiilor şi c utremurelor, si prin astuparea şanţurilor aferente. Pe parcursul celei d e-a
doua jumătăţi a secolului al XIX - lea au fost demolate zid uri, porţi şi bastioane, unele dintre ele devenite
chiar pericole publice dato rită stării precare de conserva re8, după cum urmează:
În anul 1 857 se demolează Poarta Străzii Porţii/Purzengiisser Tor şi fortificaţiile aferente bastionul porţii şi turnul interior9. Această poartă (Fig. 7,8) se găsea la capătul de nord al Străzii
Porţii/Purzengasse (apoi Căldărarilor, astăzi Republic ii), aproximativ între hotelul .. Coroana" şi clădirea
actualei Agenţii de voiaj CFR.
În anul 1 873 sunt demolate Poarta Străzii Negre/ Schwartzgiisser Tor şi fortificaţiile sale bastionul pielarilor şi turnul interior10 - aflate la c a pătul nordic al Străzii Negre/Schwartzgasse
(N. Bălcescu), înspre Ţigănie (Fig. 9).
in anul 1874 este demolată Poarta Târgui Cailor ( Fig. 10) aflată in partea de sud a oraşului, la
c apătul dinspre Schei a l Străzii Târg ui Cailor/Rossmarkt (Gh. B ariţiu)11•
În anul 1 886 se demolează Bastionul Aurarilor/Goldschmiedbastei şi spaţiul de apărare anex 
centura dublă de ziduri care cuprindea Zwinge rul Aurarilor12. Acesta se afla pe latura de nord a oraşului,
între Poarta Vămii/Kiostergiisser Tor şi Poarta Străzii Porţii, aproximativ paralel cu actualul Bulevard al
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Eroilor. Bastionul Aurarilor se afla aproximativ pe locul a ctualului c orp T al Universităţii Transilvania, alături
de a ctuala clădire a Telefoanelor.
Spre sfârşitul secolului al XIX-lea se demolează şi fortificaţiile colţului de nord a l Cetăţii:
Bastionul Curelarilor/Riemerbastei - în anul 1 887 (Fig. 1 1 ) şi centura triplă de ziduri c a re c uprindea
Zwingerul C u relarilor/Riemerzwinger (spre sud-vest, paralel cu pârâul G raft) şi Zwingeru l
Blănarilor/KOrschnerzwinger, (între Bastionul Curelarilor şi Poarta Străzii Vămii)13.
in anul 1 891 14 se demolează Poarta Străzii Vămii/Kiosterg asser Tor (Fig. 12,1 3), aflată la c apătul
de nord al Străzii Vămii/ Klostergasse (Mureşenilor), aproximativ între a ctuala clădire a Rectoratului
Universităţii ..Transilvania" şi Palatul Wilhelm Czell, pentru a face loc tramvaiului c u aburi, care nu în c ă pea
pe sub ea15.
Spaţiul vital al Cetăţii a înghiţit totodată şi zona din afara fostelor zidu ri. Vechile şanţuri ale
oraşului, precum şi iazu rile şi bălţile care despărţeau c etatea de suburbii, a u fost astupate şi asanate, iar
terenul obţinut s-a folosit succesiv pentru exerciţii militare, depozite de lemne, loc de târg, parcuri şi
p romenada. S-au obţinut astfel spaţii largi, care a u fost valorificata în scopuri edilitare.
Pe locul fostelor fortificaţii s-au ridicat clădirile noilor vremuri, modernizarea Braşovului în a
doua jumătate a secolului al XIX-lea urmând modelul european al timpul ui, timp al modernizării
urbanismului. Dacă din punct de vedere stilistic secolul a l XIX-lea este pentru arhitectura europeană o
epocă de reflux în c reaţie, prin apelul pe care îl face la stilurile istorice şi la eclectism, revanşa lui constă,
aşa c u m remarcă Bruno Zevi, în spaţiile exterioare, adică în urbanism . .. Ţinând piept importantelor
fenomene care a u rezultat din revoluţia industria lă,mai ales mig raţia spre oraş şi apariţia noilor mijloace
de locomoţie, secolul al XIX-lea se loveşte d e problemele spaţiului c itadin, iese în afara vechilor zid uri ale
oraşului, fă ureşte noi c a rtiere periferice, formulează temele sociale ale urbanismului în sensul modern al
cuvântului, construieşte oraşele grădini. Importanţa acestui aport este atât de hotărâtoare încât acest
dispreţuit secol XIX. împotriva căruia se înverşunează istoricii şi c riticii, ar forma poate, cel mai important
capitol al spaţiilor exterioare"16.
Amenajarea zonei de pe brâul din jurul Cetăţii în a doua j umătate a secolului al XIX-lea, la în ceput
aparent la întâmplare, fără un plan de urbanism clar, apoi conform planului de sistematizare a oraşului
ela bo rat în 1 881 de către inginerul oraşului, Peter Bartesch17 ( 1 842 - 1 91 4), trădează, cel puţin pe latura de
nord, un posibil model vienez cu ră spând ire central-eu ropeană, care se înscrie într-un proces firesc de
raportare cronologică a oraşului la timpul său, dar şi mentală, a provinciei la centru - în cazul Braşovului,
la Viena, capitala Imperiului.
Ba rtesch va împărţi vec hile zwingere şi o bucată din şanţurile oraşului în 24 1ocuri de casă, iar în
faţa ac estui nou şir de case va amenaja, între pârâul G raft şi Strada Neagră (N. Băl cescu), pe locul fostelor
şanţu ri, Strada Rudolf/Rudolfstrasse sau Rudolfsring (aproximativ actualul Bulevard al Eroilor). Această
stra dă, lată de 1 5m şi mărginită pe ambele părţi de un drum pietonal lat de 3m, la ca pătul căruia s-a
amenajat un parc, a însem nat de fapt modernizarea vechii Promenade de Jos18, locul de plimbare al
Braşovenilor. (Fi g . 26, 27, 28). Ea va deveni până la sfârşitul secolului al XIX-lea coloana vertebrală a
a cestei noi zone ed ilitare.
Soluţia urbanistică adoptată la Braşov, oraş al Imperiului H a bsburgic, este asemăn ătoare şi
a proape contemporană ( c u d e calajul temporal necesar şi firesc de circ ulaţie şi aplicare a mod elelor) c u
soluţia modernizării urbane adoptată l a Viena î n de ceniile 6-8 ale se colului al XIX-lea în cazul Ringstrasse.
Ea constă, în ambele cazuri, în modernizarea oraşulu i prin demantelarea parţială a vechilor fortificaţii şi
c rearea pe locul lor a unei zone ed ilitare de re prezentare, constituită din c lăd iri publice (şcoli, spitale,
cazărmi, instituţii ale statului) a cărei coloană verte brală va fi Promenada, alee menită loisirului şi, mai ales,
p u nerii în va loare a a rhitecturii şi, implicit. a instituţiilor statul ui democratic pe care le găzduieşte.
Pentru a vedea în ce constă această asemănare, vom fa ce o paranteză în care vom prezenta, pe
sc urt, modelul vienez19. Fortifi caţiile cetăţii Vienei, care constau din masive sisteme de apărare şi un glacis
larg, făc eau, ca şi în cazul Braşovului, ca parte a interioară a oraşului să fie izolată de suburbii prin uriaşa
centură de pământ liber care o înconjura (Fig. 1 4a). Aceasta va fi valorific ată de Iosif a l l i-lea ca spaţiu de
agrement. Rapida dezvoltare economică a oraşului în anii 50 ai secolului al XIX-lea a avut ca efect o
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masivă afluenţă de populaţie către oraş şi o agravare a deficitului de locuinţe, care a determinat
necesitatea utilizării zonei de apă rare in scopuri edilitare. in anul 1 857, impăratul Franz losef pune zona
fortificaţiilor la dispoziţia trebuinţelor utilitare. Între 1 85720 şi 1 860, prioritatea va fi acordată construcţiilor
monumentale ca expresie a valorilor neo-absolutismului monarhie. Aici se vor ridica Votivkirche, arsenale
şi cazărmi. O mare arteră, Ringstrasse, înconjoară acum vechiul burg răspunzând unor considerente
militare (deplasarea rapidă de trupe şi arsenal de război) şi asfjiraţiilor populaţiei de a avea un mare
bulevard. Transformarea regimului a bsolutist in monarhie constituţională va impune. prin noua putere
politică, liberală, inlocuirea sistemului de valori a ristocratice cu sistemul de valori al clasei de mijloc.
Acesta se va concretiza din punct de vedere urbanistic in remodelarea oraşului conform necesităţilor
ac estei clase. Centrul acestei reconstrucţii urbane 1-a constituit Ringstrasse, care va deveni un complex
uriaş de edificii publice şi locuinţe private, intinzându-;,� pe o fâşie vastă de teren ce separa Cetatea de
suburbiile sale. Conţinutul şi semnificaţia programului său au fost schimbate pentru a răspunde voinţei noii
clase aflată la putere. Arhitectura va deveni proprietate comună a cetăţenilor, evocând diverse aspecte
ale idealului c ultural burghez. M odul de structurare a tuturor elementelor a fost raportat la centralitatea
unui mare bulevard sau corso. lipsit de conţinut arhitehtonic şi fără o d estinaţie vădită. Mărginit de copaci,
care aveau rolul de a-i accentua supremaţia, acesta se constituia in una dintre cele mai grandioase
promenade, despărţind oraşul vechi de zonele sale periferice. Pe vasta intindere a Ring ului au fost ridicate
edificii publice grandioase, aşa-numitele . Prachtbauten" (..edificii ale splendorii'l intr-o multitudine de
stil uri istorice, centre ale g uvernării constituţionale şi lăcaş uri de cult: Primăria, B u rgtheater,
Universitatea, Parlamentul. Funcţiile reprezentate de aceste clădiri (politică, educaţională, culturală)
având o însemnătate egală, amplasarea lor in spaţiu s-a făcut in aşa fel încât fiecare să constituie
alternativ centrul atenţiei vizuale. În acest scop, ele au fost amplasate in aşa fel încât să nu intre in dialog
unele cu altele, ci să fie orientate spre Ringstrasse, unicul principiu coordonator care asigură coe renţa
ansamblului. Rolul lor era a cela de a conferi amplitudine suprafeţelor orizontale. volumele verticale fiind
subordonate d inamicii orizontale. (Fig. 14 a, b)
Situaţia Braşovului la mijlocul secolului al XIX-lea şi felul in care a fost soluţionată problema
modernizării sale până la sfârşitul secolului ne indreptăţesc să observăm o influenţă evidentă a
urbanismului modern de tip vienez.
in ambele cazuri avem de a fa ce cu structura anacronică a unei cetăţi care strângea intre zidurile
sale o viaţă social-economică din ce in ce mai trepidantă, devenind a stfel incompatibilă cu necesităţile
noilor vremuri (Fig. 1, 2). Dărâmarea zidurilor. porţilor şi bastioanelor şi umplerea şanţurilor şi a iazurilor
dintre Cetate şi suburbii cu materialul acestora au creat şi la Braşov spaţii la rgi, propice extinderii structurii
urbane şi valorificării raţionale a spaţiului in funcţie de un proiect utilitar in concordanţă cu necesităţile
unui oraş modern, deschis, d iferit de tipul de urbanism anterior, medieval, care se dezvoltase intr-un spaţiu
inchis� determinat de configuraţia reliefului şi de necesităţile de apăra re. Pe brâul din jurul Cetăţii, pe locul
fostelor zid uri şi zwingere se vor ridica, in perioada 1 857 (anul inceputului demantelării) - 1 902 clădiri
publice şi administrative. şcoli, cazărmi şi vile, se vor a menaja parcuri şi promenade care să corespundă
sistemului de valori burghez: reprezenta re, confort şi loisir.
Soluţia urbanistică pe latura de nord-est a oraşului, intre fostele fortificaţii şi Dealul Cetăţuii, va
aborda, după model vienez şi atât cât ii permitea relieful, perspective ample. spaţii largi in care noile
clădiri, grandioase. sunt puse in valoare prin amplasarea lor .aerisită " . Toată această zonă se raportează
din punct de vedere urbanistic şi spiritual la Promenada de jos/Untere Promenade21, amenajată lângă
fostele şanţuri ale oraşului şi reamenajată periodic până la sfârşitul secolului22, care, mărginită cu tei,
decorată cu fântâni arteziene şi dublată de Rudolfsring va deveni, in a doua jumătate a secolului al XIX-lea,
păstrând proporţiile. bineinţeles, un echivalent cel puţin spiritual al Ring ului vienez. Ea devine corso şi zonă
de reprezentare in care se vor ridica noile clădiri publice şi particulare, satisfăcând nevoile de
reprezentare şi loisir ale locuitorilor oraşului şi concretizând urbanismul modern. Însăşi denumirea de
.Ring·. care la Viena va da numele ei intregului proiect urbanistic (Ringstrasse = Strada Ring), iar la Braşov
numele coloanei vertebrale a acestei zone, demonstrează, o dată in plus, preluarea modelului vienez23•
in această parte a oraşului, după ce a inceput demantelarea .au rămas locuri virane şi ţarcuri
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(zwingere, n.a.) neîngrădite, la care speculanţii s-au repezit cum se reped lupii la oi24" Prada bogată" era
mai ales in jurul Porţii Străzii Porţii (Republicii) unde, d upă 1 857 - anul demolării ei, s-au construit
următoarele25:
Pe locul Porţii Străzii Porţii, intre a ctuala strad ă M. Sadoveanu şi clădirea . Modarom·, s-au
construit patru case de tip nou, vienez, cu spaţii pentru birouri la parter şi locuinţe la etajele superioare
(fig. 1 5). Casa magistratului oraşului construită in 1 877n8, sediul administraţiei oraşului, unde se m ută
primăria din Casa Sfatului26, se află la colţul dintre actualele străzi Republicii şi M. Sadoveanu şi
adăposteşte astăzi Agenţia de voiaj C.F.R. Lângă ea sunt casa l ui Bachmeyer, construită in anul 1 857, şi
casa lui Gyerthanyfy27• Acest şir de case se termină cu Vila Kertsch (Fig.16), construită in anul 1 887 de către
inginerul şef al oraşului, Christian Kertsch ( 1 839 - 1 908). Aceasta a fost demolată in anul 1 970, pe locul ei
construindu-se clădirea .. Mod arom".
Pe locul unde se afla casa portarului, la Promenadă, se construieşte in anul 1 858 Casa Societăţii
lnd ustriaşilor/Gewerbeverein28 (Fig. 1 7), astăzi clădirea M uzeului de Artă. Clădirea a fost renovată in anul
1 902, primind o nouă faţadă.
Mai departe, spre Poarta Vămii, se construieşte, in anul 1 889, vila Maurer29 (Fig. 1 7), .vilă
luxoasă" pe locul căreia se va ridica mai târziu clădirea Telefoanelor. Aceste două clădiri au fost
construite pe terenul zwingerului lăcătuşilor.
Lângă vila Maurer, pe terenul fostului bastion şi zwinger al a urarilor, s-a construit, intre anii
1 888-1889, Şcoala Reală Superioară de Stat (Fig. 1 8). devenită mai târziu Liceul Meşotă. Astăzi clădire a ,
adăposteşte corpul T al Universităţii Transilvania. inainte de a fi construită această clădire, aici era unul
dintre locurile de patinat ale braşovenilor-30.
Lângă Şcoala Reală Superioară de Stat s-a construit intre anii 1 890-1891 Biserica Reformată (Fig.
18), după planurile inginerului Alpar, de către constructorul Szalay din Sibiu31. Aceasta a fost demolată in
anul 1 965, iar pe locul ei s-a construit aripa nouă a hotelului .Aro".
La intretăierea Promenadei cu Strada Vămii (Mureşenilor) s-a construit clădirea care, renovată
in 1 90 1 , adăpostea la sfârşitul secolului al XIX-lea Palatul Czell (Fig. 1 9, 20, 2 1 , 22). Vis-ă-vis de aceasta, in
continuarea Promenadei, pe Rudolfsring nr. 13, s-a construit intre anii 1 881-1885, pe terenul fostului
zwinger al blănarilor, Palatul Institutului G eneral de Pensii/Kronstădter allgemeinen Pensionsanstalt (Fig.
1 9, 20, 21, 23). Aici a fost o vreme şi Prefectura oraşului32, iar astăzi este Rectoratul Universităţii
..Transilvania".
Lângă el se construieşte, in anul 1 887, pe locul Bastionului Curelarilor, vila Baiulescu33. Astăzi
clădirea adăposteşte secţia de artă a Bibliotecii Judeţene (Fig. 24).
in spatele vilei Baiulescu, pe terenul fostului zwinger al curelarilor, se va construi, in anul 1 900,
Liceul Romane-Catolic de Băieţi34 (Fig. 25), a ctualul liceu ..Aprily Lajos".
in partea cea laltă a Străzii Porţii/Purzengasse (Republicii), intre a c easta şi Strad a
Neagră/Schwarzgasse ( N . Bălcescu). p e locul fostului zwinger al lăcătuşilor ş i cismarilor 1 Schuster 1
Tschismenmacherzwinger, lung de 1 70m, s-au construit, in deceniul 9 al secolului al XIX-lea, şcolile
ung ureşti d e statl5. in 1891 s-a construit Academia Comercială Regală Maghiară, cu faţa spre Rudolfsring
(Fig. 32), astăzi parte a corpului N al Universităţii ..Transilvania". Lângă ea, pe terenul cumpărat de către
Ministerul Instrucţiunii Publice de la oraş, s-au construit, câţiva ani mai târziu, o şcoală de băieţi cu faţa da
spre Strad a Cismarilor (Politehnicii) şi o şcoală de fete cu faţa da spre Rudolfsring. Ambele constituie astăzi
clădirea liceului .. Unirea" (Fig. 30). În 1 897 s-a construit, la colţul dintre Strad a Porţii şi Strada Cismarilor,
Şcoala de Meserii. Clădirea adăposteşte astăzi Regionala C.F.R. (Fig. 3 1 )
N u departe de acestea, l a inceputul Blumănii ş i Curmăturii, s e construise, in anul 1 887, .Spitalul
trupei", a ctualul Spital Militar. pe locul cimitirului din Tigănie36 (Fig. 29).
În parte a cealaltă a Promenadei, pe terenul dintre fostele fortificaţii, Ţigănie şi Dealul Cetăţuii,
a colo unde fuseseră inainte mlaştini şi bă�i. locuri de exec uţie şi, mai târziu, de exerciţii militare37, se vor
ridica, in ultimul deceniu al secolului al XIX-lea şi primul d eceniu al secolului XX. clădiri oficiale
monumentale. Între anii 1 897-1 898 se construieşte Palatul Finanţelor (actuala Primărie) .cu caraghioasele
• •
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obelisc uri la colţurile acoperişului"38 (Fig. 33), iar lângă el, in anul 1 906, Palatul Poştelor (Fig. 33). P e locul
fostului iaz dintre Strada Porţii, Strada Neagră şi Blumăna, in care se arun cau inainte hoiturile vrăjitoarelor,
devenit in secolul al XIX-lea, după asanarea sa, loc de exerc�ii militare, se va ridica in anul 1 900 Palatul
de J ust�ie39, care adăposteşte astăzi Consiliul J udeţean Braşov .. c u nelipsita cupolă, podoaba celor mai
multe palate din Budapesta"40 (Fig. 34). În spatele său se va construi, în a nul 1 902, Jnc hisoarea
criminalilor" (Fig. 35).
Din punct de vedere stilistic, aceste clădiri nu diferă de clădirile contemporane lor din Europa.
Stilul lor se dovedeşte a fi tributar istorismului d e sorginte vieneză trecut, în unele cazuri, prin filiera
buda pestană. Ca şi în c azul Ringstrasse, unde se aplicase un principiu ca racteristic arhitecturii secolului
al XIX-lea, acela de a opera selecţia stilului istoric în fun cţie de finalitatea construcţiei, în zona
Promenadei stilul c lădirilor va fi adecvat funcţiilor lor, adică instituţiilor pe care le găzduiesc, îndeplinind o
misiune ideatică. Astfel, clădirile care au un rol strict utilitar ( ..închisoarea criminalilor", şcolile) adoptă
tipul vienez de .. Mietkaserne", clădire amplă de formă dreptunghiulară, cu aspect monoton, de bloc, cu mai
multe etaje, a l cărei model este cazarma armatei imperiale41• Cele patru case da la ca pătul Străzii Porţii
urmează modelul vienez al blocului de locuinţe de tip .. Mietpalast" ( palat cu locuinţe de închiriat) de formă
dreptunghiulară şi dimensiuni ample, care reuneşte spaţii comerciale sau birouri la parter şi apartamente
la etaj42. Pentru Biserica reformată se va prefera un anumit aspect neogotic, trimitere romantică la marea
epocă a catedralelor. Palatul Institutului d e Pensii şi vila Baiulescu. prin stilul lor neorenascentist, fa c apel
. la c almul echilibrat al palatului şi vilei Renaşterii italiene. În schimb, clădirile publice care adăpostesc
instituţii ale statului, cu caracter de reprezentare a puterii sale - Palatul Finanţelor, Palatul d e Justiţie,
Palatul Poştelor şi vila Maurer (Maurer fiind prefect al oraşului pe vremea Austro-Ungariei, deci
reprezentant al statului) - fac apel la pompoşenia eclectismului, care serveşte cel mai bine pompoşenia
Statului şi a menta lităţii colective. Chiar şi clădirile de la Promenadă, ridicate anterior ac estora, primesc
faţade noi, eclectice, c are să le integreze din punct de vedere stilistc ansamblului (vezi clădirea Asociaţiei
Meseriaşilor, renovată în anul 1 902; Palatul Wilhelm Czell, renovat în anul 1 901; Şcoala Reală Superioară
de Stat). Toate clădirile de pe latura de nord-est a Cetăţii urmăresc prin dimensiuni (care le de păşesc pe
cele ale clădirilor mai vechi) şi decoraţie o an umită măreţie şi o an umită somptuozitate, destinate să
marcheze importanţa socială a instituţiilor pe care le găzduiesc sau a proprietarilor lor. Luat în totalitate,
ansa mblul este, prin excelenţă, ec lectic. El este o creaţie a epocii sale, care răspunde cerinţelor societăţii
epocii.
Dacă luăm în considerare funcţiile pe care le îndeplinesc ac este clădiri, vom remarca faptul că,
exceptând cele două vile, Maurer şi Baiulescu, toate celelalte clădiri din zona Promenadei adă postesc
instituţii publice: Biserica, Şcoala, Justiţia, Finanţele. Împreună, ele sunt, din punct de vedere simbolic,
Puterea statului democratic şi cheia soc ietăţii europene a epocii. Proporţiile lor g randioase, în comparaţie
cu ale vechii arhitecturi, ilustrează proporţiile acestei pute ri. Zona capătă astfel un caracter de
reprezentare a forţei şi g randorii statului exercitate prin instituţiile sale. Promenada, coloană vertebrală a
ansamblului rezervată pietonilor, îndeplineşte, poate, mai mult decât o cerinţă estetică. Ea are o i mportantă
funcţie de manipulare ideologică. Grandoarea şi forţa ansamblului reprezintă grandoarea şi forţa statului.
Plimbându-se de-a lungul ei, locuitorii oraşului trebuie să perceapă, conştient sau inconştient, mesajul
transmis de către arhitectură. Ei trebuie să se simtă parte componentă a acestei forţe. Mai m ult de cât un
loc de plimbare, Promenada este un loc de subtil ă manipulare ideologică, îmbrăcat într-o haină frumoasă.
Şi din acest punct de vedere raportarea Braşovul u i la modelul vienez este evidentă. În ambele cazuri
ansamblul urbanistic a re, în primul râ nd, o funcţie ideologică, realizarea estetică nefă când altceva decât
să i se subordoneze. Un plan de urbanism, al cărui program este înfrumuseţarea oraşului, devine expresia
iconografică a valorilor unei clase sociale, obiectivele sale fiind subordonate funcţiei simbolice a
reprezentării, nu funcţiona lităţii. Pentru că, dincolo de valoarea lui utilitară, a cest ansamblu are o valoare
socială, prin faptul că in cită oamenii să comunice într-o unitate, datorită puterii sale de a-i seduce. Utilizat
şi contemplat în fiecare zi, în afară de încântarea pe care o stârneşte, el doreşte să le inoculeze
braşovenilor respectul pentru Oraş şi Stat şi, în a celaşi timp, pentru Ei înşişi, Cetăţeni ai acestora.
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Tabel cronologic:

1 857 - Demolarea Porţii Străzii Porţii şi a fortificaţiilor aferente. Construcţia casei lui Bachmayr.
1 858 - Construcţia clădirii Asociaţiei Meseriaşilor (astăzi Muzeul de Artăl.
1 871 - 1 873 - Construcţia Cazărmii Negre.
1 873 - Demolarea Porţii Străzii Negre şi a fortificaţiilor sale.
1 874 - Demolarea Porţii Târgui Cailor.
1 876 - 1 878 - Construcţia casei magistratului oraşului (astăzi Agenţia de Voiaj C.F.R.I.
1 881 - 1 885 - Construc�a Palatului Institutului General de Pensii (astăzi Rectoratul Universităţii ,.Transilvania"l.
1 886 - Demolarea Bastion ului Aurarilor şi a fortificaţiilor anexe.
1 887 - Demolarea Bastionului Curelarilor şi a zwingerelor c u relarilor şi blănarilor.
Construcţia Vilei Kertsch.
Construcţia Vilei Ba iulescu (astăzi secţia de a rtă a Bibliotecii Judeţenel.
Construcţia .. Spitalului Trupei" (Spitalul Militari.
1 888 - 1 889 - Construcţia Şcolii Reale Superioare de Stat (astăzi corpul T al Universităţii .. Transilvania"l.
1 889 - Construcţia Vilei Maurer.
1 890 - 1 891 - Construcţia Bisericii Reformate.
1 891 - Demolarea Porţii Vămii.
1 891 - 1 892 - Construcţia Academiei Comerciale Regale Mag hiare (astăzi corpul N al Universităţii
..Transilvania''!.
1 893 după - Construcţia şcolilor de băieţi şi de fete (astăzi clădirea liceului .. Unirea 'l
1897 - Construcţia Şcolii de Meserii (astăzi regionala C.F.R.I.
1 897 - 1 898 - Construcţia Palatului Finanţelor (astăzi Primăria Braşovl.
1 900 - Construcţia Palatului de Justiţie (astăzi Consiliul Judeţean Braşovl.
1 900 - 1 901 - Construcţia Liceului Roma na-Catolic de Băieţi (astăzi Liceul ..Aprily Lajos'l
1 902 - Construcţia ..inchisorii crimina lilor".
1 906 - Construcţia Palatului Paştelor.
Denumiri de cartiere străzi si monumente·
'

Denumirea a ctu a l ă

Denumirea in ejl_OC ă
n 1m a romana

n 1mba qermană

- Blumăna

Die Blumenau

- Brasovechiul

Die Altstadt

- Cetatea

Die lnnere Stadt

- Po a rta Străzii N e q re

Schwarzqasser Tor

- Poarta Străzii Portii

Purzenqasser Tor

- Poarta Vă mii

Klostergăsser Tor

- Strad a N e agră

Schwa rzgasse

- Stra d a Porţii/

Purzengasse

Blumăna
Brasovul Vechi

N. B ă l c escu
Republicii

C ă l d ă r a rilor
- Stra d a Rudolf

Rudolfsstrasse/Rudolfsring

- Str. Văm ii/Mâ n ă stirii

Klostergasse

- Stra d a Târgui Cailor

Rossmarkt

- Subu rbiul de Sus

Die D b ere Vorstadt

Bul. Eroilor
Muresenilor

G . B a ritiu
Sc hei

Note:
1 . Silvestru Moldovan, Ţara Nostră, 1 894, apud Elisa beta M a rin, Mihai lacomir ( coordonatoril.
Braşov 1 900, Ed. Schei, Braşov, 1 996, p. 1 1 -17,
2. Denumirile străzilor şi ale celorlalte locuri menţionate sunt denumirile din epoca la care facem
referire în text. Ele sunt date în limbile română şi germană, aşa cum erau cunoscute în epocă, iar
denumirea a ctuală este dată între paranteze O. Deşi denumirea în limba română este o traduc ere ulterioară
a denumirii germane, ea este dată prima, în scopul fa cilitării lecturii.
3. in legătură cu Cetatea Braşovului, monumentele şi suburbiile sale, s-au utilizat următoarele
surse:
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Das Burzenland, III, Kronstadt. 1 Te il, Verlag Burzenliinder Sachs. Museum, Kronstsdt. 1 928: Erich
Jekelius, Kronstadt im Wandel der Jahrhunderte, p. 7-19; Erich Jekelius, Kronstadts Gaasen und Plătze, p.
20--46; Gustav Treiber, Die Anlage der Befestigungswerke, p. 59-76; Hans Goos, Die Bausgeschichte der
Befestigungswerke, p. 77-106.
Gemot Nussbiicher, Din cronici şi hrisoave, Ed. Kriterion, Bucureşti, 1 987, cap. Monumente
braşovene, p.104-1 19
Minerva Ni stor, Braşovul in izvoare cartografice şi iconografice, in Cumidava, IX-1, Braşov, 1 976,
p. 35--67 (cu o bogată ilustraţie).
4. Străzile principale (Kiostergasse, Purzengasse. Schwarzgasse. Burggasse) au fost trasate pe
lângă cursul pâraielor care veneau din Schei. Celelalte străzi sunt străzi de legătură între ele.
5. E. Jekelius, Kronstadts Gassen... , p. 43; H. Goos, op. cit., p. 103.
6. Pentru porţile din această zonă, vezi: E. Jekelius, op. cit., p. 43; H. Goos. op. cit., p. 87; G.
Nussbii cher, op. cit., p. 1 05-106; M. Nistor, op. cit., p. 44-45.
7. Pentru dezvoltarea industriei şi pentru comerţul din Braşov vezi Victor Jinga, Probleme
Fundamentale ale Transilvaniei, ediţia a 1 1-a, îngrijită de Mihai D. Drecin şi M argareta Susana Spânu,
Braşov, 1995.
8. Vezi cazul Porţii Străzii Porţii afectată de repetate incendii şi cutremure, încât a meninţa să se
d ă râme de la sine.
9. Cf. Erich Jekelius, Kronstadts Gassen..., p. 31; G. Nussbacher, op. cit. p. 1 1 6
1 0. E . Jekelius, Kronstadts Gassen... , p. 32; G . Nussbacher, op. cit, p. 1 17; M . Nistor, op. cit., p. 45.
1 1 . Vezi nota 4.
1 2. G. Nussbiicher, op. cit. p. 1 1 5, cf. Dr. Eduard Gusbeth, Das Sanitătswesen in Kronstadt in
Jahre 1888, Braşov, 1 889, p. 1 1-12
1 3. H. Goos, op. cit. p. 98-99; G. Nussbacher, op. cit., p. 1 1 1 ; M. Nistor, op. cit., p. 59.
14. Este vorba de noua poartă, construită in anul 1 838 pe locul vechii porţi demolată in 1 835-1836.
Cf. G. Treiber, op. cit. p. 75; H. Goos, op. cit. p. 85; E. Jekelius, Kronstadts Gassen. .., p. 30.
1 5. Sextil Puşcariu, Braşovul de altă dată, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1 977, p.66.
1 6. Bruno Zevi, Cum să înţelegem arhitectura, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1 969, p. 1 45
17. H. Goos, op. cit. p. 1 05
1 8. În legătură c u Promenada şi amenajarea ei, vezi E. Jekelius, Kronstadts Gassen... , p. 39; H.
Goos, op. cit. p. 1 05-106.
1 9. În legătură cu Viena şi modernizarea ei, vezi Cari E. Schorske, Viena fifHie-siecle. Politică
şi cultură, Ed. Polirom, laşi, 1 998, cap. Ringstrasse, contestatarii şi naşterea modernismului urban, p.
23-1 1 2.
20. De remarcat faptul că in 1 857 incepe şi la Braşov demantelarea fortificaţiilor, odată c u
dărâmarea Porţii Străzii Porţii.
21. Denumirea Promenadei de pe latura de nord-est. spre a o diferenţia de Promena d a de Sus,
de sub Tâmpa.
22. Vezi nota 1 8.
23. Înainte de a menajarea a cestei zone, denumirea de .Ring· era purtată de Piaţa Statului; vezi
E. Jekelius, Kronstadts Gassen..., p. 27.
24. S. Puşca riu, op. cit., p. 63
25. Pentru clădirile d in a ceastă zonă, vezi H. Goos, op. cit, p. 94-95.
26. H . Goos, op. cit. p. 95; G . Nussbacher, op. cit, p. 1 02.
27. S. Puşca riu, op. cit., p. 63.
28. H. Goos, op. cit, p. 95; G. Nussbăcher, op. cit, p. 1 04.
29. S. Puşcari u, op. cit., p. 63.
30. H. Goos, op. cit, p. 94.
3 1 . Braşov 1900, p. 58.
32. H. Goos, op. cit, p. 104; G. Nussbăcher, op. cit, p. 1 1 1 .
33. G . Nussbăcher, op. cit, p . 1 1 1 .
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34. Ibidem, p. 1 1 1 .
35. Pentru şcolile din această zonă, vezi H . Goos, op. cit, p. 96.
36. Ibidem, n ota 33.
37. E. Jekelius, Kronstadts Gassen... , p. 42; H. Goos, op. cit. p. 96.
38. S. Puşca riu, op. cit, p. 63.
39. E. Jekelius, Kronstadts Gassen p. 42
40. S. Puşca riu, op. cit, p. 63.
4 1 . Vezi Cari E. Schorske, op. cit, p. 45.
42. Ibidem, p. 45.
. . .•

Ein mogliches Wiener modell fur Bra;;ov
( Kronstadt) in der 2-ten Hălfte des XIX-ten
Jahrhunderts
(Zusammenfassung)
Kronstadt war bis Ende des XIX Jahrhunderts eine Stadt. die aus urbanistischen Standpunct. die
a lte Strucktur der mittelalterlichen Stadt bewahrte. Den Kern bildete die alte Burg ein typisches Produkt
der stădtishen mittelalterlichen Verteidigungs a rchitektur. Zwischen Hiigeln und Bergen gelegen,
umgeben von einem d oppelten oder d reifachen Befestigungsgiirtel- versehen mit starken Toren und
Basteien, mit Wassergrăben und beweglichen Briicken, war sie von ihren Vororten d urch Siimpfe und
Weiher a bg etrennt.
Die immer intensivere geschăftliche und industrielle Tătigkeit der Stadt, die eine bedeutende
Zunahme der Beviilkerung bewirkte, hat die Verwandlung der Stadt- aus einer typische mittelalter1ichen,
in eine moderne, ihrer Zeit angepassten Stadt- d urchgesetzt. Die Veranderung hat in der Mitte des XIX.
Jahrhunderts, g leichzeitig mit der partiellen Einreissung der alten Befestigungen, die seit langem ihre
strategische Funktion verloren haben, begonnen. Wăhrend der zweiten Hălfte des XIX. Jahrhunderts, ab
1857, wurden Mauern, Tore und Basteien eingerissen, vor allem a uf den nord-iistlichen und siidlichen
Seiten, dort wo die Bodengestallt die Ausweitung der Burg erla ubte. Die dazugehiirigen Graben und
Teiche, zwischen der Burg und den Vororten gelegen, wurden zugeschiittet und als Milită riibungsplătze,
Parktplătze, Parks und Promenaden beniitzt.
Es wurden a uf diese Weise weite G ebiete erreicht. die die Ausdehnung des Vitalraumes der
Stadt erlau bten. Die Modernisierung verlief vor allem a uf der nord-iistlichen Seite, anfangs ohne einen
klaren Urbanităţsplan, spăter aber g emăss dem vom Stadtingineur Peter Bartesch im Jahre 1 881
a usgearbeiteten Systematisierungsplan .
Die Art in der diese Modemisierung verliet. berechtigt uns eine Hypothese zu beriicksichtigen:
und zwa r die, eines miiglichen Wiener Modells, mit zentral-europăischer Ausbreitung, welches sich in
einen natiirlichen Prozess einzeichnet: der mentale Vergleich der Provinz mit dem Mittelpunkt. Die in
Kronstadt- eine Stadt des Habsburgischen Reiches- angenommene urbanistische Liisung ist ăhnlich und
fast zeitgeniissisch (mit dem niitigen und natiirlichen zeitunterschied zum Verkehr und zur O bertragung der
Modelle) mit der fiir d ie Modernisierung Wiens angenommenen Liisung in den Jahrzehnten 6-8 des XIX.
Jahrhunderts, im Falle de Ringstrasse. Sie besteht in beiden Făllen aus der partiellen Einreissung der alten
Befstigungent und die Errichtung an dere r Stelle einer ădilităren Reprăsentationszone, gebildet a us
iiffentlichen G e băuden- Schulen, Krankenhăuser, Kasernen, Staatsinstitutionen. Die Wirbelsăule dieser
Zone wird die Promenade sein- eine weite Alee fiir Spazierg ănge bestimmt und vor allem fiir das
Hervorheben der Architektur und implizit der lnstitutionen des demokratischen Staates. Das Ensemble, d as
aus stilistischen Standpunkt in beiden Făllen elektisch ist. wird die Auswahl des historischen Stils jedes
Gebăudes abhăngig von ihrer Finalit (Neugotik. Neurenaissance, Eklektizismus) vornehmen und derart eine
ideatische Funktion d urchfiiren. Wenn wir die lnstitutionen, die diese Gebăude unterbringen (Schule,
Kirche, Rechtswesen, Finanzen - die zusammen symbolisch die Staatsmacht d arstellenl beriicksichtigen
·
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und auch ihre gewaltigen Ausmasse komparativ mit denen der alten Architektur, die die Ausdehnung
dieser Macht veranscha ulichen, dann erhălt die Zone einen Repră sentationscharakter der Kraft und der
Grtisse des Staates durch seine lnstitutionen. Die Promenade-Wirbelsăule dieses Ensembles, die den
Fussgăngern reserviert ist, fiihrt vielleicht in dieser Situation mehr als eine ăstethische Anforderung a us.
Sie erhălt ei ne wichtige Funktion subtiler ideologischer Manipulation. Wăhrend die Stadtbewohner entlang
der Promenade spazieren, mussen sie die von der Architektur ubertragenen Botschaft wahrnehmen. Auf
diese Weise wird ein Stădtebauplan, dessen Program die Vers chtinerung der Stadt ist, der
ikonographische Ausdruck der Werte einer sozialen Klasse. Die Ziele dieses Plans sind der symbolischen
Reprăsentationsfunktion, nicht der Funktionalităt, untergeordnet. Die ăsthetische Verwirklichung macht
nichts anderes, als sich dieser Funktion unterzuordnen.
Obersetzung: Gina Salvan
lista ilustratiilor:
Fig. 1. Vede �e generală a cetăţii Braşovului, cu fortificaţiile şi glacisul. În prim plan, latura de
nord-est (de la stânga la dreapta ) Bastionul Postăvarilor, Poarta Străzii Negre (demolată 1 873), Poarta
Străzii Porţii (demolată 1 857), Bastionul Aurarilor ( demolat 1 886), Poarta Străzii Vămii (demolată 1 891 ) şi
Bastionul Curelarilor (demolat 1 886).
Fig. 2. Planul cetăţii Braşovului in secolul al XVII-lea
Fig. 3. Planul Braşovului cu suburbiile sale, in anul 1 886 (după .. Das Burzenland", I I I, fig. 1 07).
Fig. 4. latura de nord-est a cetăţii Braşovului. De la stânga la dreapta: Poarta Străzii Porţii,
Promenada de Jos, Poarta Vămii, Bastionul Curelarilor. În dreapta jos, Strad a lungă. În plan depărtat,
Promenada de Sus, de sub Tâmpa. litografie executată in atelierul lui Nic. Serelmei, Budapesta, 1 847.
(După M. Nistor, op. cit., fig. 40.).
Fig. 5. Promenada de Jos cu balustrada şi chioşcul; in dreapta, Poarta Vămii. Desen de lan
Gregus, Budapesta, 1 873. (După M. N istor, op. cit., fig. 53.).
Fig. 6. Panorama Braşovului văzut de pe Dealul Cetăţuii. Se observă complexul de case ridicate
pe locul Porţii Străzii Porţii. Între a cestea şi Poarta Străzii Vămii este Promenada de Jos prelungită până la
Bastionul Curelarilor. Fototipie de Rtimler Jonas din Dresda, cea 1 875. (După .. Braşov 1900", p. 1 2)
Fig. 7. Poarta Străzii Porţii in 1 857, anul demolării sale; in stânga, bastionul porţii; in dreapta, turnul
interior; in spate se vede zidul de pe latura de sud a cetăţii, sub Tâmpa, iar deasupra lui Promenada de Sus,
amenajată in anul 1 820. (După M. Nistor, op. cit., 64).
Fig. 8. Planul Porţii Străzii Porţii şi al fortificaţiilor sale exterioare, in anul 1 847; 1 -poarta, 2-turn, 3strada Porţii ( Republicii), 4-val de pământ, 5--ş anţuri, 6--zwingerul lăcătuşilor, 7-zwingerul cismarilor,
8-locuinţă, 9--p ârâu ( După Das Burzenland ", III, fig.26).
Fig. 9. a, b - Turnul şi planul Porţii Străzii Negre deschisă circulaţiei in 1 785, demolată in 1 873.
Fotografie 1 873, Cari Btimches. (După Das Burzenland ", I I I, fig.28; . Braşov 190U', p. 1 1 1 ).
Fig. 1 0. a, b - Poarta Târgui Cailor ( 1 8 1 9/20-1 874) văzută dinspre interiorul oraşului - a şi dinspre
exterior - b. (După Das Burzenland'', l ll; .. Braşov 1 900", p. 1 1 9).
Fig. 1 1 . Bastionul Curelarilor, in colţul de nord al cetăţii, demolat 1 887. in partea stângă, liceul
Romana-Catolic. Fotografie 1 886, Cari Muschalek. (După . Braşov 19()(J', p. 1 22).
Fig. 1 2. Colţul de nord al cetăţii, cu noua Poartă a Vămii ridicată in 1 838 in stil neoclasic, d upă
modelul Porţii Brandemburg. În dreapta porţii, o parte din zidul Cetăţii, iar în stânga ei Bastionul Curelarilor;
in spate Promenada de Sus; in prim plan, locul de târg şi Strada lungă.
Fig. 13. a, b - Poarta Străzii Vă mii ( 1 836/38-1 891 ): a - văzută dinspre interiorul oraşului - in stânga
imaginii, Institutul General de Pensii; b - văzută dinspre exteriorul oraşului - in prim plan, locul de târg şi
teii de la Promenadă. Foto Cari Muschalek, 1 891. (După Braşov 190U', p. 1 1 6, 1 1 5).
Fig. 14. a - Planul cetăţii Vienei in anul 1 848, inainte de inceputul demolării fortificaţiilor;
Ringstrasse
Fig. 1 5. Cele patru case de pe Strada Porţii (Republicii) ridicate pe locul Porţii Străzii Porţii; la
capătul lor era Vila Kertsch
Fig. 1 6. Vila Kertsch construită in 1 886/87, la capătul Străzii Porţii (Republicii), de către inginerul
..

..

..

..
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oraşului, Christian Kertsch. in stânga ei, clădirea Asociaţiei Meseriaşilor - astăzi Muzeul de Artă. in
dreapta ei, ca pătul de nord al Străzii Porţii cu d ouă dintre casele ridicate pe locul Porţii Străzii Porţii. Vila
a fost demolată în 1 970, iar pe locul ei s-a construit clăd irea .. Moda rom".
Fig. 1 7. Bulevard ul Rudolf. in dreapta Vila Maurer, iar lângă ea, clădirea Asociaţiei M eseriaşilor
( 1 858) şi Vila Kertsch; în ultimul plan, Palatul de J ustiţie. Imagine din anul 1 91 9.
Fig . 1 8. Şcoala Reală de Stat, construită în 1 888/89, astăzi corpul T al universităţii ..Transilvania",
şi Biserica reformată de la Promenadă, c onstruită în 1 890/9 1 . Imagine din anul 1902.
Fig. 1 9. a, b - Capătul de nord al Străzii Vămii, înainte şi după dărâma rea Porţii Vămii. Intrarea în
Strada Vămii este flancată de viitorul Palat Wilhelm Czell si de Palatul I nstitutului de Pensii, c onstruit în
1 881/85, lângă care se observă Vila Baiulescu, ridicată în � nul 1 887. in faţa lor, Promenada de Jos, iar în
prim plan locul de târg (stg.) şi Parcul Rudolf (dr.). Imagini din 1 884 şi după 1 89 1 .
Fig. 20. Capătul de nord al Străzii Vămii î n anul 1907. i n stânga se observă una dintre anexele
fostei Porţi a Vămii şi Palatul Wilhelm Czell, renovat în anul 1 901, iar în dreapta, Palatul Institutului de
Pensii.
Fig . 21 . Panorama zonei din faţa fostei Porţi a Vămii, cu linia tramvaiului instalat în 1 89 1 , care
mergea din Piaţa Statului spre Bartolomeu şi Satulung.
Fig. 22. Palatul Wilhelm Czell de la capătul nordic al Străzii Vămii.
Fig. 23. Palatul Institutului d e Pensii d e pe Aleea Rudolf nr. 1 3, construit între anii 1 884-1885 pe
locul Zwingerului Blănarilor, astăzi Rectoratul Universităţii ..Transilvania".
Fig. 24. Vila Baiulescu, ridicată în anul 1 887 pe locul Bastion ului Curelarilor. lma gine din anul 1 914.
Fig. 25. Liceul Maghiar, construit în anul 1 900 pe terenul fostului Zwinger al Curelarilor, astăzi
liceul Aprily lajos.
Fig. 26. a, b - Capătul de vest al Promenadei şi al Străzii Rudolf, văzut dinspre pârâul G raft (zona
fostului Bastion a l Curelarilor şi Zwingerul Blăna rilor); Palatul Czell, Biserica Reformată, Şcoala Reală de
Stat.
Fig. 27. a, b - Parcul Rudolf de la capătul vestic al Promenadei la sfârşitul secolului al XIX-lea, c u
fântâna care există şi astăzi, mutilată (După . Braşov 190U', p . 177, 1 24).
Fig. 28. Aleea şi Parcul Rudolf c u fântâna arteziană. Pe locul lui s-a construit, ulterior, Casa
Armatei.
Fig. 29. .. Spitalul trupei", actualul Spital Militar, construit în anul 1 887, văzut din fata Academiei
Comerciale. in prim plan, Aleea Rudolf; între ea şi spital, uzina de gaz aerian ( 1 864). Fotogr�fie cea 1 890,
Cari Muschalek (După . Brasov 190U', p. 1 69).
Fig. 30. Vedere a c � pătului d e est al Străzii Rudolf. in stânga, Palatul d e J ustiţie, construit în anul
1 900. in dreapta, pe locul fostului Zwinger al lăcătuşilor şi Cismarilor, Academia Comercială Regală
M aghiară, astăzi corpul N al Universităţii ..Transilvania", şi Şcoala de fete, astăzi corp al liceului .. Unirea",
Fig. 3 1 . Şcoala de meserii, construită în anul 1 897 la colţul dintre Strada Porţii ( Republicii) şi
Strada Cismarilor ( Politehnicii), astăzi Regionala C.F.R.
Fig. 32. Academia Comercială Regală Maghiară, construită în anul 1 891, astăzi parte a corpului N
al Universităţii ..Transilvania".
Fig. 33. Palatul Finanţelor, actuala Primărie, construit între anii 1 897-1898; lângă el, Palatul
Paştelor.
Fig. 34. Palatul de Justiţie, construit în anul 1 900, astăzi Consiliul Judeţean Braşov.
Fig. 35. Vedere a laturii de est a fostelor fortificaţii: în prim plan stg. Bastionul Postăva rilor şi, în
spatele lui, Şcoala de fete, Academia Comercială şi Vila Kertsch; pe partea c ealaltă a Aleii Rudolf, între
Ţigănie şi Dealul Cetăţuii, pe locul fostelor iazuri şi terenuri de exerciţii militare, ..inchisoarea criminalilor",
Palatul de Justiţie, Palatul Paştelor şi Palatul Finanţelor.
Fig . 36. Vedere panoramică a laturii de nord-est a fostelor fortificaţii în anul 1 892, d inspre Dealul
Melcilor. Se observă clădirile ridicate pe brâul din jurul Cetăţii: în prim plan ..Spitalul trupei" şi Ţigănia, apoi
Academia Comercială Regală Maghiară, cele patru case de la capătul Străzii Porţii, Vila Kertsch, clădirea
Asociaţiei Meseriaşilor, Şcoala Reală de Stat, Biserica Reformată, Palatul Institutului de Pensii. Între ele şi
Dealul Cetăţuii, Aleea Rudolf şi Promenada c u cele patru şiruri de pomi şi locul de târg de pe locul
.

.
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actualului p a rc. Pe terenul dintre locul de târg şi ftSpitalul trupei· se vor construi Palatul de Justiţie şi
.inchisoarea criminalilor·. Palatul Finanţelor şi Palatul Paştelor.
Fig. 37. Aceeaşi zonă, după 1 902: pe ftmaidanul· dintre Ţigănie şi Dealul Cetăţuii s-au construit
intre timp Palatul Finanţelor (1 897-1898), Palatul Paştelor, Palatul de J ustiţie ( 1900) şi .închisoarea
criminalilor· ( 1 902).
Fig. 38. Partea de nord a cetăţii in anul 1 887. Se observă Aleea Rudolf/Rudolfsring, Parcul
Rudolf/Rudolfspark şi Promenada prelungită până la Strada Neagră/Schwarzgasse. Vechile fortifica�i
există încă aproape in totalitate, la fel şi Poarta Vămii/Kiostertor de la capătul de nord al Străzii
Vămii/Kiostergasse. Singurele construcţii noi sunt cele patru case de la capătul nordic al Străzii
Porţii/Purzengasse şi Palatul Institutului de Pensii de la capătul de nord al Străzii Vămii. Pe partea cealaltă
a Promenadei se observă depozitul de lemne/Holzplatz ( pe locul actualului Parc Centrali. Ţigănia/Ziganie
şi terenul de exerc�ii militare/Uebungsplatz unde se vor ridica Palatul Finanţelor (actuala Primărie), Palatul
Paştelor, Palatul de Just�ie (actualul Consiliu Judeţean) şi Jnchisoarea criminalilor·. Fragment din . Plan
des koniglichen Freistadt Kronstadt", Stern & Hafferl, Wien, 1 887 - ha rtă din colec�a M uzeului J udeţean
de Istorie Braşov.
Fig. 39. Latura de nord-est a Cetăţii din planul oraşului. (După ft Beitrage zu einer Monographie
der k6nigl. Freien Stadt Kronstadf', Kronstadt, 1 892).
Fig. 40. Latura de nord-est a cetăţii (detaliu al hărţii de la fig. 39):
1 - Aleea Rudolf; 2 - Parcul Rudolf; 3 - Vila Baiulescu, ( 1 887); 4 - Palatul Institutului General de
Pensii; 5 - Palatul Czell; 6 - Biserica Reformată ( 1 890-1 891 ), demolată 1 !1>5; 7 - Şcoala Reală Superioară
de Stat; 8 - Vila Maurer ( 1889) demolată la inceputul sec. XX; 9 - Clădirea Asociaţiei Meseriaşilor (1 858);
1 0 - Vila Kertsch ( 1 887), demolată 1 970; 1 1 - Academia Comercială Regală Maghiară ( 1 891-1 892); 1 2 Palatul Paştelor ( 1 906); 1 3 - Palatul de Justiţie ( 1 900); 14 - Uzina de Gaz Aerian; 1 5 - nSpitalul trupei" (1 897);
Sursele ilustraţiior:
.. Das Burzenland"', I I I : 3, 8, 9a, 1 0b
Minerva Nistor, op. cit.: 4, 5, 7
.. Braşov 190U': 6, 9b, 10a, 1 1 , 13 a-b, 29
Colec�a autoarei: 1 , 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 , 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 , 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38.
Abbildungen:
1. Allgemeine Ansicht liber die ..Cetatea Braşovului· ( Kronstadter Burg), mit Verstărkungsmauern
und Abdachungen. l m Vorderplan, die Nord-Ost Seite (van links nach rechts); Bastionul Postăvarilor Filzarbeiterbastei; Poarta Străzii N egre - Schwarzgassentor ( 1 873 zersti:irt); Poarta Străzii Porţii Purzengassentor ( 1 875 zersti:irtl; Bastionul Aurarilor - Goldschmiederbastei ( 1886 zersti:irt); Poarta Străzii
Vămii - Klostertor ( 1 891 zersti:irt) und Bastionul Curelarilor - Riemerbastei ( 1 886 zerstortl.
2. Plan von .. Cetatea Braşovului" - nKronstadter Burg " - XVI I I Jh.
3. Plan von Braşov-Kronstadt zusammen mit Vorstădten, 1 886 (nach nDas Burzenland", l ll, Abb. 107)
4. Nord-Ost Seite der .. Cetatea Braşovului - Kronstădter Burg. Von links nach rechts: Poarta
Străzii Porţii - Purzengassentor, Promenada de Jos - Untere Promenade; Poarta Vămii - Klostertor;
Bastionul C urelarilor - Riemerbastei; Unten rechts: Strada Lungă - Langgasse. In weiterem Plan:
Promenada de Sus - Oberpromenade. l m Attelier des Nic. Serelmei, Budapest, 1847 hergestellte
Litographie (nach M. Nistor, gen. W. Abb. 40)
5. Promenada de Jos - Untere Promenade mit Planke und Kiosk: Poarta Vă mii - Klostertor; rechts:
Poarta Vămii - Klostertor Zeichnung von Jan Gregus, Budapest, 1 873 (nach M. Nistor, gen. W. Abb. 53)
6. Gesamtansicht der Stadt Braşov-Kronstadt gesehen von Dealul Cetăţuii - Schlossberg. Man
kann d ie Anhaufung der Ha user auf dem gewesenen Poarta Străzii Porţii - Purzengassentor bemerken
zwischen diesen und dem Poarta Străzii Vămii - Klostergassentor befindet sich die Untere Promenade,
verlangernt bis zum Bastionul Curelarilor - Riemerbastei. Photografie von Ri:imler Jonas, Dresden, ugf. 1 875
(Nach. n Braşov 19()(]' s. 12)
7. Purzengassentor im Jahre 1 857 Jahr der Zersti:irtung; links der Torturm; rechts der innere Turm,
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im Hintergrund sieht man die siidliche Burgmauer, unter der Zinne und dariiber die im Jahre 1 820
angerichtete Burg Promendae (Nach M. Nistor gen. w.)
8. Plan des Poartas Străzii Porţii - Purzengassentor und dessen ăusseren Verstărkungen, 1847:
1. Tor; 2. Turm; 3. Purzengasse (Republicii); 4. Erdwall; 5. Grăben; 6. Schlosserzwinger; 7.
Schusterzwinger; 8. eine Wohnung
9. Bach (nach ..Das Burzenlantf' I I I, Abb. 26)
9.a,b. Turm und Plan des Poarta Străzii Negre - Schwarzgassentor, fiir den Verkehr 1 785 und 1 873
zerstort, Cari Bomches (nach Oas Burzenland" III, Abb. 28; .. Braşov 19()(]' s. 1 1 1 ).
1 0. a,b. Poarta Târgui Cailor - Rossmarkttor ( 1 8 1 9/20 - 1 874) aus der Stadt (a) und ausserhalb der
Stadt (b) gesehen. (Nach .. Das Burzenland", l l l; .. Braşov 1900", s. 1 1 9)
1 1 . Riemerbastei io der Nordecke der Burg., zerstărt 1 886. Links die romisch-katholische Schulle.
Photo 1 886 Cari Muschalek (nach .. Braşov 1 900", s. 1 22).
1 2. Nordliche Burgecke, mit dem, im Jahre 1 838, in neoklassischen Stiei nach Modell des
Brandemburger Tores, neuen Klostergassentor. Rechts des Tores sieht man einen Te il der Burgmauer und
links die Rieme rbastei, im Hintergrund, die Burgpromenade und im Vordergrund der Ma rkt und die str.
Lungă - Langgasse.
1 3. a,b. Poarta Străzii Vămii - Klostergassentor ( 1 836/38 - 1 891 ): a aus der lnnenstadt gesehen 
links Institutul General de Pensii - Kronstădter allgemeine Pensionsanstalt; b ausserhalb der Stadt
gesehen-im Vordergrund der Markt und die Promenadenlinden. Photo Cari Muschalek, 1 891 (nach .. Braşov
1900" ' s. 1 1 5, 1 1 5).
1 4. a ) Wiener Stadtplan 1 848, vor der Zerstorung der Festungsmauern;
b) Ringstrasse.
1 5. Die vier, auf dem gewesen Purzengassentor erbauten H ă user an de ren Ende die Villa Kertsch
vorhanden war.
1 6. Villa Kertsch, am Ende der Strada Porţii (Republicii) - Purzengasse in den Jahren 1 886/87 van
dem Stadtbaumeister Christian Kertsch errichtet. Links davon, das Gebăude der Gewerbeverein heute
Kunstmuseum. Rechts, Nordende der Purzengasse mit zwei von den a uf dem gewesen Purzengassentor
erric hteten Hăusern. 1 970 wurde die Villa zersti:irt und das .. Modaromu Gebăude errichtet.
1 7. Rudolfsring: Rechts, die Maurer Villa und daneben das Gebăude der Gewerbeverien (1 858)
und die Villa Kertsch: im Hintergrund der Justizpalast. Bild des Jahres 1919.
1 8. Şcoala reală de Stat - Staatsrealschule, 1 888/89 errichtet, heutzutage T-Gebăude der
Universităt ..Transilvaniau und die Reformierten Kirche neben der Promenade, errichtet 1 890/91 . Bild des
Jahres 1 902.
1 9. a, b, Nordende der Klostergasse, vor und nach der Zersti:irung des Klostertores. Der Eingang
in die Klostergasse ist von dem werdenden Wilhelm Czeii-Palast und die Kronstădter allgemeinen
Pesnionsanstalt, errichtet 1 881/85, begrenzt. Neben diesem sieht man die Villa Baiulescu, 1 887 errichtet.
Vor ihnen ist die untere Promenade und im vorderen d en Rudolfspark (rechts). Bilder des Jahres 1 884 und
nach 1 89 1 .
20. Nordende der Klostergasse i m Jahre 1 907. Links bemerkt man ein Nebengebăude des
gewesenen Klostertores und den Wilhelm Czell Palast, 1 901 neugebaut, wăhrend rechts der Palast des
Rentnerinstitutes sichtbar ist.
2 1 . Ansicht a uf die, vor dem gewesenen Klostertor gelegene Zone, mit der im Jahre 1 89 1
gelegenen Strassenbahnlinie d i e v o m Rathausplatz n a c h Bartholomău u n d Satulung fiihrte.
22. Wilhelm Czell Palast, am Nordende der Klostergasse gelegen.
23. Palast der Kronstădter allgemeinen Pensionsanstalt gelegen auf der Rudolf Allee nr. 13,
errichtet 1 884-1 885 a uf der Stelle des Gerberzwingers, heutzutage Rektorat der Universităt ..Transilvania".
24. Villa Baiulescu 1 887 a uf der Stelle der gewesenen Riemerbastei errichtet. Bild des
Jahres 1 91 4.
25. Ungarisches Gymnasium 1 900 a uf der Stelle der Riemerzwingers errichtet, heutzutage ..Aprily
lajos· - lyceum.
26. a, b. Westende der Promenade und der Rudolfstrasse van der Graft aus gesehen (Gegend der
..

·
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gewesenen Riemerbastei und des Gerberzwingers); die Baiulescu Villa im Vordergrund. Kirche, Reai
Staatschule.
27. a, b. Rudolfspark, am Westende der Promenade. Ende des XIX-ten J ahrhundert mit dem auch
heute, vorhandenem Brunnen (nach . Braşov 1900", s. 1 77, 1 24).
28. Allee und Rudolfspark mit Springbrunnen auf der Stelle des gewesenen Parks wurde das
Casa Armatei - Armeehaus errichtet.
29 Truppenkrankenhaus", heutzutage Spitalul Militar - .Krankenhaus der ArmeeM - 1 887
errichtet, gesehen von der Academia Comercială - Handelsakademie. lm Vordergrund der Rudolfsring
zwischen dieser und dem Spital die Luftgasfabrik ( 1 864). Photo ugf. 1 890, Cari Muschalek (nach . Braşov
190(1', s. 1 69).
30. Ostende der Rudolfsring; Links der Justizpalast 1 900 errichtet rechts, die auf der Stelle des
gewesenen Schlosser-und Schusterzwingers errichtete Kiinigliche Ungarische Handelsakademie, heute
das N-Gebăude der Universităt Transilvania und die Madchenschule, heute Gebaude des .Unirea"
Lyceum.
31 . Handwerkerschule, 1 897 errichtet, Eck zwischen Purzengasse (Republicii) und Schustergasse
(Politehnicii) heute Regionala CFR.
32. Kiinigliche Ungarische Handelsaka demie, 1 891 errichtet. heute N-Gebăude der Universitat
.Transilvania".
33. Finanzpalast, das heutige Rathaus. zwischen 1 897-1898 errichtet; dane ben Postpalast.
34. Justizpala st. errichtet 1 900, heute Consiliul Judeţean Braşov - Kronstădter Kreisrat.
35. Ansicht auf die gewesenen iistlichen Festungsma uern; im Vordergrund, links die
Filzarbeiterbastei und dahinter die M a dchenschule. Handelsakademie und Villa Kertsch; a uf der anderen
Seite der Rudolfsring, zwischen Ţigănie - Zigeunerviertel und Dealul Cetăţuii - Schlossberg auf der Stelle
der gewesenen Tiimpel und militărischen Trainingsplatze. das . Kriminellengefăngnis", der Justizpalast,
Postpalast und Finanzpalast.
36. Allgemeines Bild der nord-iistlichen Festungsmauern im Jahre 1 892, vom Schneckenberg
gesehen. Man beme rkt, die entlang der B urgmauern errichteten Gebaude: im Vord ergrund das
.Truppenkrankenhaus" und das Zigeunerviertel, nachher die Kiinigliche Ungarische Handel sakademie, die
vier Hăuser am Ende der Purzengasse Villa Kertsch, Gebăude der Gewerbeverein, staatliche Rea lschule
Reformatenkirche, Palast der Kronstădter allgemeinen Pensionsanstalt. Zwischen diesen und dem
Schlossberg ist die Rudolfallee und die Promenade mit den vier Baumreihen zusammen mit dem M arktplatz
gelegen auf der Stelle des heutigen Parks zwischen ma rktplatz und .Truppenkrankenhaus" werden spăter
Justizpalast, .. Kriminellengefăngris", Finanzpalast und Postpalast gebaut.
37. Die selbe Gegend. nach 1 902: a uf dem leerstehenden Platz zwischen Zigeunerviertel und
Schlossberg wurden inzwischen Finanzpala st ( 1 897- 1 898). Postpalast, Justizpalast ( 1 900) und
..Kriminellengefăngris" ( 1 902) gebaut.
38. Der niirdliche Teil der Burg im Jahre 1 887. Man bemerkt den Rudolfsring, den Rud olfspark und
die Promenade - verlăng ert bis zur Schwarzgasse. Die a lten Festungen existieren fast noch ganz, gena uso
auch das Klostertor. van dem niirdlichen Ende der Klostergasse. Die einzigen neuen Gebăude sind die vier
H auser vom niirdlichen Ende der Purzengasse und die Kronstădter allgemeine Pensionsanstalt vom
niirdlichen Ende der Klostergasse. Auf der a nderen Seite der Promenade beoba chtet man den Holzplatz
(auf der Stelle des heutigen Zentralparks). die Ziganie und den Uebungsplatz. wo man spater den
Finanzpalast (das heutige Rathaus). den Postpalast, den Justizpalast und das Gefăngnis. Frag ment aus
.. Plan des ktiniglichen Freistadt Kronstadt", Stern Hafferl, Wien, 1 887 Karte aus der Kollektion des
Historischen Museums Kronstadt=M uzeul Judeţean de Istorie d in Braşov.
39. Nord-Ost Seite der Burg aui dem Stadtplan (nach .. Beitrăge zu einer Monogra phie der
Koniglichen Freien Stadt Kronstadt". Kronstadt. 1 892).
40. Der nordiistliche Teil der Burg ( Detail der Karte van Figur 39; 1 . - Rudolfsallee; 2. Rudolfspark;
3. Villa Baiulescu ( 1 887); 4 Kronstădter a llgemeine Pensionsanstalt ( 1 88 1 - 1 885); 5. Palast Czell; 6.
Reformatenkirche ( 1 8890-1891 ), 1 965 a bgerissen; 7. Rea lschule ( 1 888-1889); 8. Villa Maurer (1 889), Anfang
des XX. Jahrhundert abgerissen; 9. Gewerbeverein ( 1 858);10. Villa Kertsch ( 1887). 1970 abgerissen; 1 1 .
.
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Ungarisc h e Ki:inigl iche H andelsakademie
G a sfabrik;

1 5. Militărkra nkenhaus ( 1 887).

( 1 89 1 - 1 892); 1 2. Postpalast ( 1 906); 1 3. Justizpalast (1 900); 1 4.

Abbildungsquellen:

- .. Das Burzenland", I I I , 3, 8, Sa, 10b.
W: 4, 5, 7.
- .. Braşov 1900": 6, 9b, 1 0a, 1 1 , 1 3a, b, 29.
- Eigene Samm lung: 1 , 1 2, 1 4, 1 5, 1 6, 17, 1 8, 1 9, 20, 2 1 , 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 3 1 , 32, 33, 34, 35,
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O piesă unică în România: Epitaful de la Bran
de Titus N. H a şdeu
În 1 970 o piesă de excepţie întregea patrimoniul Muzeului Bran. Broderia, remarcabilă din p unct
de vedere artistic, un epitaf, a fost descoperită în casa descendenţilor lui Sextil Puşcariu şi achiziţionată
de muzeu după demersuri anevoioase pe lângă a utorităţile din acea vreme. Lucrarea prezintă un interes
deosebit prin particularităţile iconog rafice, nemaiîntâlnite în broderiile din Transilvania. Un număr limitat
de piese de tradiţie bizantină din zona Banatului sunt comparabile. Dacă a cestea datează din secolele
XVII I-XIX, cea de la Bran este c u sig uranţă mai veche. Prin valoare şi importanţă este unicat în patrimoniul
artistic al Transilvaniei.
Intervenţiile târzii asupra piesei - ca în atâtea alte cazuri - îngreunează descrierea şi datarea
piesei precum şi stabilirea provenienţei. Studiul de faţă încearcă să dea un răspuns la aceste întrebări.
Piesa, c u lungimea de 1 64 c m şi lăţimea de 1 03 cm este încadrată c u o bordură de satin cafeniu,
adăugată în secolul trecut, pe c a re a fost aplicată o inscripţie liturgică, brodată la maşină, în limba rusă.
Compoziţia centrală reprezintă . Piângerea lui Cristos" . Simbolurile evangheliştilor şi scenele
marginale au fost decupate din fondul originar de mătase galbenă şi aplicate ulterior pe o tafta de c uloare
zmeurie !azi gălbuie prin decolorare!. Părţile componente ale vechii broderii au fost tivite cu fir de bumbac
răsucit pentru consolidare în vederea prinderii de tafta. Suportul iniţial era din pânză ţesută în două �e.
Ulterior a fost dublat, pe suprafeţe mari, cu o pânză albă mai g roasă, în patru iţe. in câteva pun cte,
porţiunile lipsă din vechiul fond albastru, au fost completate cu puncte păşite, din mătase. Reparaţiile
amintite sunt clar vizibile în fond u l inscripţiei slave care indică titlul scenei, precum şi în partea de jos a
epitafului unde este reprezentată ..Învierea ".
Această metodă de resta urae a vechilor broderii a fost frecventă în ţările române la sfârşitul sec.
al XVIII-lea şi începutul sec. al XIX-lea. Epitafele şi aerele de la mănăstirile Neamţ, Moldov�a. Putna ş.a.,
de a cest tip. Într-un studiu consacrat epitafului dăruit de egumenul Silvan în 1 437 Mănăstirii Neamţ, ne-am
ocupat de a ceste aspecte. Ca şi în cazul epitafului de la Bran, înlocuirea fondului original c u o tafta de altă
culoare, chiar dacă a modificat gama cromatică, nu a condus la alterarea desenu lui. Compoziţia, realizarea
artistică a figurilor şi a d raperiilor nu au fost afectate .
.. Punerea în mormânt" este brodată pe un fond de mătase de nuanţa levănţicăi, amintind de
valurile liturgice de la Voroneţ şi Rădăuţi. lnsc ripţiaîn limba slavă 1toA.o EVKE �cr rpofll TAHroro II: �o
este decupată şi c usută deasupra pietrei pe care zace trupul lui Iisus. Lespedea, numită piatra ungerii sau
piatra roşie din Efes este lucrată în fir argintiu, încadrată de o margine cusută c u aur, c u ornamente în
miniaturi şi broderii în partea inferioară. Motivul se regăseşte pe scaunul M a riei. Fecioara, uşor a plecată
peste chipul lui Iisus, îi mângâie chipul cu duioşie. Poartă o mantie verde şi maforion roşu-vişiniu peste
năframa albastru de cer. Ioan Evanghelistul, cu mâinile înfăşurate în mantie, ţine picioarele lui Iisus. De o
parte şi de alta, căte un arhanghel, înveşmântaţi în stih ar şi loros imperial, a u în mână câte o ripidă pe care
este c usut în greceşte tcrall'f.Lro�". Stiharele îngerilor, luc rate cu fir argintiu, sunt conturata cu mătase de
c uloare vişinie. Părul figu rilor, cusut c u mătase de culoare cafeniu închis, este modelat în manieră proprie
tradiţiei helenistice. in colţurile câmpului central sunt simbolurile evangheliştilor, respectând ordinea
ştiută, dar fără inscripţiile greceşti sau slavone care, în a lte epitafe, reproduc numele lor sau aclamaţia
liturgică. in stânga se află vulturul !susl şi leul Uosl. in dreapta, îngerul şi boul.
La mijlocul laturii superioare a epitafului a fost cusută scena .Adormirea Maicii Domnului".
Compoz�ia este bogată; în afara grupului de apostoli apar în prim plan doi îngeri cu câte două femei în
spate; totul pe un fundal alcătuit din monumente orientale. Draperia catafalcului şi maforionul Mariei sunt
cusute cu mătase zmeurie. Iisus, în picioare, poartă un prunc înfăşat, simbol al sufletului Maicii sale; este
inconjurat de lumină în formă de mandorlă albastră. Compoziţia aminteşte, prin amploare, prin eleganţa
siluetelor d rapate, de picturile m u rale din sec. al XIV-lea din Serbia sau de la Biserica Domnească din
Curtea de Argeş.
Scena este încadrată de două medalioane reprezentând personaje încoronate, din gura cărora
se desfac tascicole de raze argintii şi a urii. Sunt personificări ale Soarelui şi Lunii ce nu lipsesc din scenele
..
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Răstignirii şi Punerii in mormânt din picturile murale, icoanele şi broderiile moldoveneşti. Doi ingeri, cu
mâinile acoperite de stihare albastre, vin in sobor spre câmpul presărat. la întâmplare, cu stele decupate.
Simetric faţă de Adormirea Maicii Domnului a fost cusută, in partea de jos a epitafului, scena
Învierii. Conform tradiţiei bizantine timpurii, un inger aşezat la capătul sarcofagului gol (in care se vede
giulgiu!) face un gest discret cu capul celor trei femei mironos�e.
La finele cercetării iconografice, a tehnicilor şi concepţiei artistice, obţinem suficiente indicii
pentru datare şi provenienţă. Ne aflăm in faţa unui produs al şcolii ruseşti de broderie sau al unui atelier
influenţat de arta rusă.
Studiul a cea 50 de epitafe şi aere, începând cu epitaful monumental de la Cozia ( 1395) până la
cele din sec. al XVII-lea, puternic influenţate de barocul vienez sau rusesc, ne-a oferit prilejul de a u rmări
evoluţia compoziţiei Plângerea lui Cristos pe parcursul a peste trei secole. Comparaţia cu epitafele
existente in România şi cu altele proprii artei bizantine, ruseşti şi sârbeşti, permite d atarea tipului
iconografie al epitafului d e la Bran in sec. al XVI-lea.
Astfel, prezenţa Mariei şi a evanghelistului Ioan dă sens istoric subiectului originar de conţinut
liturgic, ilustrând jertfa lui Iisus. in epitaful d e la Chilandar, contemporan cu cel d e la Cozia, elementele de
ordin istoric şi-au găsit, încă mai larg, locul in cadrul compoziţiei. Maria este însoţită de femeile mironosiţe
iar crucea răstignirii domină fundalul scenei. in colţurile epitafului apar evanghelişti p u rtând in mâini câte
o carte deschisă. Pe epitaful dăruit Mănăstirii Neamţ de egumenul Silvan in 1 437, M a ria M a gdalena i-a
luat locul evanghelistului Ioan. Or epitaful de la Bran este legat de acest tip iconografie, caracteristic sec.
al XIV-lea, când se produce contaminarea temei de conţinut liturgic de aer c u Plâ ngere a lui Cristos sau
Punerea in mormânt. Prezenţa Mariei, a evanghelistului Ioan sau a femeilor mironosiţe aminteşte d e un
episod istoric, acela al Răstignirii şi al invierii, raportate la pasaje din O rthos şi din Prohod. Participarea
arhanghelilor purtând ripide se leagă d e imnul ce se cântă la Vahodul Mare. Soarele şi Luna, motive
simbolice străve chi transmise a rtei c reştine, apar pe epitafele ruseşti şi se regăsesc in arta din ţările
române, c u deosebire în Moldova. Prezenţa motivelor astrale se explică prin pasajele din Prohod în care
Iisus este comparat cu Soarele la asfinţit pentru a renaşte mai strălucitor a doua zi. Tot in Prohod, Soarele
şi Luna pălesc, se întunecă şi se înveştmântează in negru, la moartea lui Iisus.
Cu totul particular, epitaful d e la Bran conţine scenele Adormirea Maicii Domnului şi a invierii.
Astfel de compoziţii sunt proprii aerelor cu conţinut strict liturgic, purtate de oficianţi la p rocesiunea
darurilor la Vahodul Mare. Tema principală ilustrează jertfa şi este legată de anaforaua liturgică. Exemple
de a cest gen sunt rare în arta bizantină.
Încadrarea compoziţiei centrale c u scene marginale este mai frecventă in văi urile de tâmplă şi in
epitaturile ruseşti. Cazuri izolate apar in broderia sărbă dar şi in ţările române (vălul d ă ruit de Alexandru
Lă puşneanu M ănăstirii Slatina in 1 560). În cazul epitafului d e la Bran, cele două scene par să fi aparţinut
unui ansamblu ilustrând praznicile. Astfel, Învierea îşi găsea locul potrivit in ciclul vieţii şi patimilor lui Iisus
iar Adormirea Maicii Domnului incheia cronologia marilor sărbători in calendarul ortodox.
Alte elemente plasează epitaful de la Bran in sec. al XVI-lea, având un model din sec. al XIV-lea.
in ceea ce priveşte tehnica, broderia este executată pe un suport de cânepă peste care s-a aşternut
mătasea subţire şi puţin rezistentă a fondului. M od elarea draperiilor şi arhitecturilor s-a realizat printr-o
reţea din fire groase de bumbac, dispuse regulat, peste care s-a brodat cu fir metalic de argint curat sau
argint aurit. răsucit pe miez d e borangic galben sau a lb.
Capetele personajelor şi nudul lui Iisus sunt lucrate c u mătase tildeşie, d irect pe fond. Fineţea
remarca bilă a execuţiei aminteşte de broderiile bizantine din sec. al XIV-lea. Se detaşează chipurile Mariei
şi al lui Iisus. Ovalul fin, gâtui zvelt, nasul alungit, marcat prin două linii uşoare arc uite ce se prelungesc c u
conturul sprâncenelor, ochii subliniaţi prin linii, g ura precis conturată. Această manieră d e a interpreta
chipurile iconografie se deosebeşte sensibil de stilul broderiilor din Moldova. Chipul Mariei se a propie mai
degra bă de reprezentarea similară de pe epitrahilul d e la Tismana.
În sta diul a ctual a l cercetă rii este încă prematur să ne pronunţăm asupra atelierului.
lnscripţionarea în slavonă a titlurilor d e scenă este contrară tradiţiei din moldova şi Ţara Românească
unde se uzita inscripţionarea in greceşte până în sec. al XVI I I-lea. Interpretarea anatomică a lui Iisus şi
rep rezentarea elementelor astraie ne trimit la broderiile ruseşti din acea vreme. Coloritul viu, cu preferinţă
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pentru zmeuriu şi albastru de cer este propriu Rusiei şi Moldovei in sec. al XVI-lea. in schimb, modelarea
trupurilor inalte şi a nasului sunt mai degrabă proprii broderiilor bizantine şi sârbeşti. Faptul că epitaful de
la Bran este singurul de acest tip din România face cercetarea si mai dificilă. Sigură este datarea in sec.
al XVI-lea. in ceea ce priveşte provenienţa putem presupune un �telier din Moldova (mai pu�n probabil din
Ţara Românească) unde au existat cond�ii de interferenţă a artei ruse cu arta bizantină.
SUMMARY
in 1970 a remarkable tapestry carne to complet the cultural heritage of Bran Castle, the famous
museum, known as Dracula's Castle among the tourists from abroad. The ..Epitaphu, a wonderful piece,
carried by ortodoxiens in The Good Friday, around the church, was discovered in the heir's house of Sextil
Puşcariu, one of the most important Romanian scholars, President of Academy. There are not so many
pieces, so valuable, in whole Romania. Moreover, i n Transylvania there are not so frequent. Just in the
north of Moldavie, the monasteries of Neamţ, Putna, Moldoviţa, stil! preserve such pieces.
The present study tries to answer two ma in questions: when and where this ..Epitaph" was ma de.
The description of the piece, the interpretation of the elements, the compared analysis of tehnics allowed
some conclusions. The research was rendered more difficult beca use of subsequent interventions which
modified the original. In spite of them, is possible to assert that the .. Epitaph" continues the Byzantine and
Russian traditions of 1 4th century. Anyway, it is unique in Romania.
1 999
Titus N. Haşdeu
Lista ilustraţiilor:
Foto 1 . Epitaful de la Bran - detaliu.
Foto 2. Epitaful de la Bran - ansamblu.
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Pictori braşoveni din perioada interbelică
de Veronica Bodea Tătulea
..Arta se prezintă ca o divinitate cu triplu c hip pe c a re se reflectă rând pe rând realitatea
exterioa ră, c reaţia plastică, realitatea interioară" (Rene Huyghe).
intr-adevăr, arta pune în joc trei parteneri: natura, suma de materie şi emoţie; mijloacele de
expresie şi a rtistul, c reatorul însuşi, cel care inspirat şi sensibil, caută să exprime pentru a comunica
celorlalţi ceea ce simte că a găsit şi a posedat. Arta este deci în esenţă un limbaj şi comunică c u noi prin
semne şi simboluri, aluzii la o realitate recognoscibilă, în care u n rol esenţial îl are spaţiul natural în c a re
a fost zămislită opera de artă. Nu întâmplător mari momente ale evoluţiei istorice a artei au fost legate d e
u n spaţiu geografic a nume, care a primit o semnificaţie spirituală copleşitoare pentru creaţia multo r artişti.
Orizontul geografic a fost întotdeauna determinat ca sursă de inspiraţie, dar şi ca element formativ al
artistului, care simte c u mai multă intensitate, c u mai multă aptitudine şi originalitate şi care solicită atenţia
noastră spre a ne îmbogăţi cu ecoul propriei sale vieţi interioare. Dincolo de destinul artistic al fiecărui
c reator, unic şi ired uctibil, rămâne relaţia d e apartenenţă la universul d in care facem parte care depăşeşte
simplul domeniu al eului, al personalităţii individuale, oferindu-ne o realitate nouă, cele două realităţi care
ne sfâşie fiind oferite în mod miraculos de artă într-o imagine unică.
Realitatea geografică este deci un element determinant în prezentarea şi analizarea destinului
artistic al oricărui c reator, în cazul de faţă spaţiul natural oferit d e B raşov, care a fost locul de naştere sau
doar adoptiv pentru un mare număr de artişti, ce a u dobândit o personalitate distinctă în contextul artei
plastice româneşti. Plasat într-o ambianţă naturală de excepţie, Braşovul a constituit un câmp de atracţie
în general, da r - paradoxal - nu a fost un centru pentru grupări artistice, c olonii de vară şi nici pentru o
a cademie de a rtă, deşi aici au trăit şi creat m ulte nume care au devenit valori ale artei naţionale şi chiar a
celei e u ropene, personalităţi care au căutat cu neodihna drumul lor în artă pornind din acest spaţiu
g eografic unic şi distinct. Rolul Braşovul u i ca centru artistic poate surprinde prin paradoxuri, căci deşi din
punct de vedere spiritual el n u s-a afirmat în mod deosebit, istoricul de a rtă poate descoperi c ă în perioada
interbelică s-a afirmat aici u n nucleu de avangarda, aici manifestând u-se cel mai va loros grup d e artişti
de naţional itate germană, la care au ad erat şi români şi maghiari. Evoluţia artei în acest centru al
Transilvaniei, firesc lagată de mutaţiile petrecute în c limatul social şi politic de la începutul secolului a
cunoscut o nesincronizare cu avântul din celelalte princi pate, dar d eşi într-un ritm mai puţin evident, ea a
fost ritmică şi în cele din urmă clară, bazată pe tradiţii şi valori serioa se, pictura maeştrilor iconari şi a
zugravilor de biserici, filosofia artistică a unor mari creatori populari fiind identificabila în m işcarea
c ulturală care se încropeşte, a rtiştii de diverse naţionalităţi reîntâlnind u-se pe poziţiile respectului comun
faţă de valorile tradiţionale. În mod constant, idealurile noilor generaţii de artişti, fie ei români, maghiari sau
g ermani, vor fi susţin ute, prin întemeierea de societăţi culturale şi prin presă, care şi-au cucerit mari
me rite prin investig area fenomenului cultural în Transilvania. Deci, deşi la Braşov nu s-a format o şcoală
sau mişcare a rtisti că specifică, similară celei de la Baia Mare, de exemplu, caracterul excepţional al
operei multor a rtişti a fost evident şi remarcabil, personalitatea lor fiind un cumul de influenţe, sensibilităţi
specifice lor, concretizare a spiritu alităţii mediului şi poporului în mijlocul căruia trăiau suprapunându-se
formarea lor în şcoli de renume din Bucureşti sau Buda pesta, Viena, M unchen, Paris, Roma, în care şi-au
d obândit conştiinţa răspund erii artistice proprii.
Perioada luată acum în discuţie, cea dintre cele două războaie mondiale, oferă cercetatorului un
material de ose bit, fiind cea în care s-a conc retizat o orientare spiritual - artstică, materializata prin
g ru parea din 1 945, sub eg ida Sindicatului Mixt al Artiştilor lnstrumentişti şi Artiştilor Plastici din Braşov, şi
c rearea unei şcoli de desen şi pictură: Academia Liberă, care-I va consacra drept profesor pe chiar
iniţiatorul ei, Hans Mattis Teutsch. Fără a contura în mod decisiv o mişcare a rtistică unitară şi specifică,
ace astă manifestare a materializat o seamă de tend inţe mai m ult sau mai puţin ratificate public şi a
evidenţiat nume de c reatori, a căror a ctivitate s-a desfăşurat nu c u nec esitate în acest spaţiu temporal,
dar care corespund spiritualităţii manifestate în ac est context Friedrich Miess ( 1 854 - 1 935), Hans Mattis
Teutsch ( 1 884 - 1 960). Hans Eder ( 1 883 - 1 960). Joseph Strobach ( 1 893 - ?). Schachl Waldemar ( 1 893 -
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1957), Walter Teutsch ( 1 883 - 1 004), Elena Popea ( 1 885 - 1 94 1 ), Margarete Depner (1889 - 1 970), Emst
Honigberger ( 1 883 ?), Eduard Morres (1884 - 1980), Henri Nouveau (Henrik Neugeboren: 1!ll1 - 1 !159),
Aurel Bordenache ( 1 !ll2 - 1 987), Nicolae Popp ( 1 883 - 1 952), D. G. Teodoresc u - Badia (1881 - 1 958), Artur
Leiter ( 1 !Jl4 - 1 987), Ştefan Mironescu (1904 - 1985), Valeriu Maximilian ( 1 895 - 1 945), Heinrich Schunn
( 1 897 - ?), Gustav Kollar ( 1 878 - 1 965), Fritz Kimm (18!ll ?), Mihail Petrescu ( 1 915 - 1897), Harald
Meschendorfer ( 1 909 -1 984). Helfried Weiss (191 1 - ?), Irina Lukas;: (1902 - 1 985), Iacob Brujan (1898 - ?),
Mattis Ioan ( 1 913 - 1 988), precum şi încă contemporanii noştri Zina Blanuţă (n. 1913), Friedrich Bomches
(n. 1 91 6), Dinu Vasiu (n. 1 9 1 4).
Numele evocate corespund unor personalităţi care fie că au trăit şi creat in acea stă perioadă, fie
că a u rămas prezenţi in spiritul acestei generaţii sau s-au format in atmosfera ei specifică, termenii limită
fiind conven�onali şi continuitatea spirituală depăşin _ înţelesul strict temporal. Se poate vorbi de o
anumită specificitate in practicarea unui anumit gen: portretistica sau peisajul, sau a unei anumite tehnici
cu predilecţie: acuarela, d e aderarea fără rigiditate la anumite curente, aspecte care dau o notă distinctivă
creaţiei a rtiştilor a mintiţi.
Atelierul lui Friedrich Miess. pictor cultivat. rămas fidel unei concepţii a cademiste, dar cu o
viziune estetică largă, a fost locul de întâlnire al unor artişti foarte diferiţi care vor juca, fiecare in felul său,
un rol important in viaţa a rtistică şi a căror creaţie expresionistă la arta de tip estetizant a constituit mobilul
notorietăţii. Artist laborios, exprimându-se obiectiv şi chiar distant dar in acord u ri coloristice foarte
rafinate, chiar dacă in spirit tradiţional Miess a lăsat câteva excepţionale portrete, dar şi compoziţii
echilibrate in care se remarcă şi ca peisagist şi regizor al unor cadre de decor adecvate funcţiei poetice
a tablourilor. Spiritul de seriozitate şi răspundere din atelierul său a stimulat dezvoltarea conştiinţei de sine
a numeroşi pictori care I-au frecventat şi doar menţionarea a două d intre ele ne pune in faţa unor
personalităţi deosebite a căror influenţă in contextul evoluţiei artei plastice din ţară a fost intensă: Hans
Mattis Teutsch şi Hans Eder, participanţi la procesul emancipării expresiei plastice la nivelul viziunii
estetice şi al concepţiei filosofice care o generează pe linia expresionismului.
Marcat in mod clar de mediul g eografic in care s-a născut, destinul artistic al lui Mattis Teutsch,
care a cunoscut perioade de postimpresionism sintetic, expresionism muzical şi realism constructiv,
exprimă filosofia activismului reprezentat prin dominaţia verticalei (teoretizată in lucrarea
<Kunstideologie> - 1 93 1 ) şi nu va fi expresia unică a unei experienţe in cercurile avangardei, ci însăşi
manifestarea convingerilor profunde ale unui artist care a fost considerat drept �o figură proeminentă a
expresionismului european". Obsedat d e funcţia socială nemijlocită a a rtei, de dorinţa de a o restitui
marelui public, cel despre care Benanuy Sandor spunea: Jn timp ce a�i pictori au rămas la expresionism,
crezând că aceasta este formula ultimă, el defineşte perspective noi, caută tipul Omului intr-o proporţie
nouă·, Mattis Teutsch şi-a susţinut cu orgoliu creaţia plastică in expoziţii prestigioase, iulie - august 1 921
la cea de-a 29-a expoziţie sub egida grupării �Der Sturm·, împreună cu Paul Klee sau intr-o alta împreună
cu Chagall, precum şi in a p rilie 1 925 1a galeria Visconti• din Paris sau in expoziţii din Bucureşti, Budapesta
şi Braşov, iar atelierul său era deschis generos pentru confraţi, pentru c are, fără a le deveni propriu-zis
mentor, a constituit stimul unor evoluţii artistice cu totul remarcabile: tinzând spre semnificaţia filosofică a
ideii d e dinamism ca reflex al d in amismului existenţei şi nu al teoriilor, a a plicat principiul
plastico-cromatic al diluă rilor succesive ale aceluiaşi ton pentru sugerarea perspectivei picturale,
diluarea şi comprimarea a rmonică aplicată in perioada .Aorilor sufleteşti• şi a figurativului de tip
constructivist perm�ându-i obţinerea unor efecte optice extrem de eficiente in comunicarea substratului
tematic. Depăşind zona gândirii lucide, arta dezvăluie natura umană in toată profunzimea ei, inconştientul
dar şi vocaţia care impinge orice fiinţă spre realizare, spre implinirea unui destin şi chiar la autodepăşire
pentru a atinge ceea ce scapă controlului inteligenţei. Aventura lui Mattis-Teutsch implică toate acestea,
precum şi un angajament social fără rezerve, el având meritul şi de a fi reuşit să-şi impună convingerile şi
pe plan teoretic. Reprezentativ in circuitul internaţional de valori, numele lui H ans Eder este poate şi mai
mult citat. fiind cel care a determinat d e stinul unor a rtişti atât ca profesor, cât şi ca promotor al unui ideal
estetic al expresionismului ponderat Remarcabil portretist. dar şi excepţional colorist. eliberat de limitele
la care I-ar fi oprit expresionismul german sau nordic, in contact cu o sensibilitate de o altă structură şi-a
creat o gamă proprie de culori, intr-o armonie şi căldură specifice. Paleta sa cromatică, care a impresionat
-

-
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mulţi comentatori, se supune însă liniei şi formei şi, mai ales, tensiunii lăuntrice, creaţia sa trecând, de-a
lungul vieţii, printr-o evoluţie firească, de la acceptarea lumii aşa cum este, la virulenţa celui care
descoperă degradarea spirituală a vieţii cotidiene cu dramaticele ei contraste şi la convertirea spre
sfârşitul vieţii l a un puternic realism, existând însă continuitatea preocupării pentru figura umană, care
domină sau se mulţumeşte cu rolul de element în peisaj, in funcţie de perioadă. Fără efort, dar complex şi
torturant. a investigat umanitatea modelelor sale, cu o .. privire halucinantă şi mai degrabă introspectă
decât agresivă, care echilibrează violenţa pensulaţiei şi a desenului" (Anca Pop - catalog expoziţie, 1 983).
Patetic, dar şi echilibrat, Hans Eder mărturiseşte prin creaţia sa participarea fără ezitare la epoca
frământată pe care a trăit-o, definindu-se intr-un umanism de mare ţinută racordat l a bogatul conţinut de
sentimente şi idei a l a rtei universale de inceput de secol XX. Format la Munchen, cu un popas la Paris şi o
şedere de doi ani la Brugge, şi-a descoperit locul in lume odată cu izbucnirea războiului, când a rta sa a
dobândit acea dezlănţuire expresionistă in cadrul căreia a evoluat pe tot parc ursul vieţii intr-o evoluţie lină
şi sigură. Repetatele sale expoziţii l a Munchen, Paris, Viena, ecourile presei stră ine, reprodu ce rile şi
numeroasele comentarii referitoare la arta sa I-au făc ut notoriu şi s-a rema rcat ca o personalitate care
şi-a lăsat puternic amprenta asupra vieţii artistice in marele proces al emancipării viziunii estetice şi
filosofice.
Beneficiari a i personalităţii sale au fost numeroşi a rtişti mai tineri, cel mai remarcat fiind Friedrich
Bomches, artist autodidact care a lucrat o perioadă pe lângă Hans Eder. Continuator a l tradiţiei portretul ui,
excepţional portretist, fascinant in puterea sa de a fixa cu apa rentă dezinvoltură in materia vopselelor
personalitatea unică a modelelor sale, Bomches demonstrează .. o admirabilă plasticitate interioară,
niciodată lipsită de luciditate. Iar a ceastă plastic itate interioară îl pune rapid în situaţia de vase
comunicante cu modelul din realitatea obiectivă: personaj, privelişte, ansamblu de obiecte care au
acumulat o anumită atmosferă afectivă şi pot oricând să o pună din nou in libertate." (Walter Biemel
1 966). Modern prin aspiraţii şi comunicând cu eternitatea, Bomches îşi desfăşoară cu succes a ctivitatea
in Europa contemporană unde nu mai este de mult un necunosc ut, rămânând un punct de referinţă pentru
universul spiritual al oraşului nata l.
Deşi împlinirea carierei lor a rtistice nu s-a petrecut în locurile de baştină, a rtişti precum Elena
Popea şi Henri Nouveau sunt persona lităţi remarca bile ce n u pot fi omise din studiul asupra vieţii artistice
braşovene.
Provenită dintr-o familie braşoveană prestigioasă, cu studii la Leipzig, Munchen, Berlin şi Paris,
Elena Popea a exeritat o influenţă directă asupra climatului creaţiei din oraşul natal, personalitatea sa
artistică remarcându-se prin combinarea sensibilităţii de structură specific românească cu tendinţele
artei europene din primele decenii ale acestui secol, peisajul natal pe care 1-a redat cu rafinament fiind un
leit-motiv în creaţia sa care coincide cu influenţe din impresionismul nordic şi expresionism, transfigurate
intr-o creaţie tulburătoare in sinceritatea şi spontaneitatea ei.
Caz mai aparte, cum îl consideră criticul Mihai Nadin, artistul cunoscut sub numele de Henri
Nouveau a devenit o personalitate internaţională recunoscută, care pornind de sub aripa lui Mattis
Teutsch şi având ca formaţie de bază pe aceea de muzician, s-a dedicat artelor plastice considerând u-se
.. desenator", nu pictor, tocmai intr-un moment de exaltare a funcţiilor culorii. Nefăcând niciodată pictură
figurativă, a încercat să demonstreze echivalenţe m uzicale apelând la limbajul formei, la volume şi ritmuri,
fiind interesat de compoziţie, construcţie, dar construind ca un ..sentimental" cum afirmă colegii lui.
Prezenţă semnificativă in mişcarea de innoire a artei ce a cuprins pentru o lungă perioadă de timp Europa,
c reaţia sa nu a avut o inrâurire directă asupra evoluţiei artistice din Braşov, dar încercările sale, deşi
destinate unui alt mediu decât cel natal, aparţin prin datele lor esenţiale structurii acestuia.
Personalităţile de vârf pomenite până acum nu epuizează prezenţele remarcabile ale artiştilor
legaţi cu numele de Braşov, orizontul geografic de rea l interes care şi-a exercitat înrâurirea prin
elementele specifice ale peisajului natural, dar şi ale climatului social, politic sau naţional. Născuţi sau
veniţi la Braşov, după experienţe mai mult sau mai puţin fericite in contactul lor cu şcoli prestigioase,
profesori remarcabili sau curente artistice importante, artişti ca:
AUREL BORDENACHE - şcolit la laşi, Bucureşti şi Paris cu profesori importanţi, .. multilateral dar
c u o viziune neaşteptat de ingustăM (Mihai Nadin) şi totuşi plăcut in maniera sa luminoasă de a picta;
-
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STAVRU TARASOV - cu studii la laşi, Munchen, Paris şi la Bruxelles, cu experienţa decorării unui
teatru la Rosario Santa Fe-Argentina şi cu cea de profesor în ţară, aparţinând tipului d e artist a cărui
evoluţie a fost determinată de revelaţia impresionism ului;
NICOLAE POPP - credincios în primii ani de activitate picturii bisericeşti, practicând o pictură
inspirat pusă în pagină, cu o gamă cromatică restrânsă, însă fericită în redarea poetică a subiectului;
D. G. TEODORESCU-BAD IA - care a pictat cu predilecţie naturi statice şi peisaje într-o manieră
plină de un realism clasic plin de căldură;
ŞTEFAN MIRONESCU - definit ca pictorul Scheiului pentru pasiunea cu care a redat întreaga
viaţă imagini plastice din acest vechi cartier de tradiţie românească a Braşovului, rămas un artist al
peisajului, pictura sa ..poem şi document totodată" purtând amprenta înnoirilor aduse de impresionism;
VALERIU MAXIMILIAN - excelent creator într-un gen deosebit de greu ca cel al acuarelei, într-o
tehnică impeca bilă rezultată din diferenţe de umiditate şi de d epuneri succesive de culoare de la deschis
la închis, un cântăreţ al peisajului natural din jurul Braşovului, imaginile sale reluate în toate anotimpurile
dobândind aproape valoare de document, n u numai a rtistic;
HEINRICH SCHUNN - peisagist in tehnica ulei ului, transfigurând intr-o viziune de basm şi uneori
idilică mediul natural pe care 1-a redat cu consecvenţă;
G USTAV KOLIAR - încă un artist care a d epus o activitate rodnică de profesor, dar care a
participat cu creaţia sa la concursuri internaţionale şi la expoziţii în ţară şi în străinătate, călătorind şi
studiind şi renunţând la ca riera promiţătoare in domeniul g raficii publicitare, fiind remarcat în reviste
precum ..The Studio" - Londra sau .. Revue du Vrai et du Beau" - Paris, în favoarea unei acuarele rafinate
intr-un ton coloristic personal, pe care o considera el însuşi ca .. cea mai adecvată tehnică pentru a reda
efectele luminii in permanentă schimbare ";
D I N U VASI U - unul dintre cei prin care tradiţia a c uarelei a rezidat în Braşovul imbinărilor de
tehnică, vocaţia sa definindu-se prin raportul ideal stabilit între a rtist şi maniera sa de lucru, manifestată
în siguranţa mă ririi suprafeţelor apoase pline de culoare, mustind de l umină interioară, redând cu
surprinzătoare sinceritate intimitatea sensibilă a creatorului lor, compunând sta bile şi foarte controlate
aşezări de culorare, care nu e prelinsă la întâmpla re, ci este o strălu citoare şi preţioasă juxta punere,
uneori catifelată sau cu efect de vitraliu;
ZINA BIA NUŢĂ - pregătită la nobila şcoală a lui Tonitza, căutâ nd toată viaţa drumul cel ma i greu,
nemulţumită cu uşurinţa pe care i-o conferea talentul, exprimând tehnici şi excelând in acuarelă, pe care
o folosit-o in fermecătoare portrete de copii şi în redarea efemerităţii florilor a căror splendoare
corespundea sufletului său generos, într-un entuziasm care ţine de bucuria lucrului in sine pe suprafaţa
virgină a hârtiei sau pânzei;
FRITZ KIMM - cu studii la Academia din Buda pesta şi premiat pentru pictura în ulei, deşi el a fost
,.inainte de toate dese nator; că rbunele şi creta neagră sunt uneltele sale", vibrând în desene, cu o linie
clară şi sensibilă, spontană şi con centrată, refuzând metafora şi propunând mai curând atmosfera,
niciodată rupt de pământul natal, chiar şi când s-a aflat depa rte de ţară;
HARALD M ESCHENDORFER - format la acad emiile din Mun chen, Berlin şi Paris, a fost devotat
întreaga viaţă graficii aplicate, care a fost doar un aspect al activităţii sale, încercând .. examenul unităţii
în d iversitate, parcurgând drumul de la descriptiv la sintetic" ( Mihai Nadin). redeschizându-şi permanent
orizontul în creaţii care deşi au punct de plecare o realitate precisă, reuşesc s-o depăşească;
HELFR IEO MI ESS - un grafician interiorizat, pasionat de tot ce ţine de meşteşug şi elaborare,
gravor de mare clasă care şi-a conceput lucrările in mari compoziţii cu valenţe decorative, evocări
sensi bile ale universului său de viaţă;
IRINA LU KASZ - îndrumată de profesori valoroşi la Academia din Buda pesta şi la cea din
Buc ureşti, şi-a cultivat afinităţile cu gândirea estetică a lui Mattis Teutsch, pe linia simbolismului plastic,
în cicl uri care transpun muzica în semne plastice, dar şi în peisaje luminoase şi portrete bine studiate;
EDUARD MORRES - al cărui c rez: .. Pictura este un limbaj al spiritului" s-a vădit intr-o pictură de
esenţă realistă, d a r de o discretă poezie, a remarcat intr-un fel sau altul viaţa artistică a Braşovului şi, cu
riscul contrazicerii, i-a dat o personalitate şi o notă specifică.
Deşi nu s-a remarcat ca o mişcare artistică d istinctă şi d efinitorie, grupul de personalităţi

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

Pictori braşoveni din perioada interbelică

369

propuse aici unei sumare analize şi căruia i se pot adăuga încă multe nume, care dincolo de destinul
a rtistic al fiecăruia, a contribuit la îmbogăţirea artei, ..atât de strâns solidară cu omul, însoţitoa re
indispensabilă a d rumului său, de-a lungul secolelor, mărturie, a mbiţie, punct de sprijin" (Rene Huyghe).

KRONSTĂDTER MALER DER
ZWISCHENKRIEGSZEIT Zusam menfassun g
D i e Kunst setzt drei P a rt n e r i n s Spiel: N atur, materielle Gesamtheit und Gefiihl. N i c ht
versehentlich waren die g rossen Momente d e r g eschichtlich e n Entwic klung an einen bestimmten
geogra phischen Raum gebunden. Diese e rhielt eine erdriic kende seelische Bedeutung.Fiir viele Kiinstl e r
zwischen denen s i c h a u c h d i e Kronstădter befinden. Obwohl Kronsta dt, kein Kulturkreiszentrum, keine
Ferienkolonie und kein Zentrum der Kunstakademie d a rstellte, lebten und schafften hier vi ele nationale und
europăische N a men der Kunst.
Der Kunstg eschic htler ka nn fiir die Zwischenkriegszeit eine wertvolle G ruppe von Kiinstler
deutscher Abstammung entde cken. Diesen treten auch Rumănen und U n g a rn bei zu dieser G ruppe kann
man Hans Mattis Teutsch, Friedri c h Mie ss, Hans Eder, Joseph Strobach, Schachl Waldemar, Walter
Teutsch, Elena Popea, M argarete Depner, Ernst Htinigberger, Edua rd Mo rres, H enri Nouveau, Aurel
Bordenache, Nicol e Popp, Stavru Ta rasov, O. G. Te odorescu-Badia, Vale riu M aximilian, Ştefan Mironescu,
Heinrich Schunn, Gustav Kollar, Dinu Vasiu, Zina Blănuţă, Fritz Kimm, H a rald Meschend orfer, Hielfried
Miess, I rina Lukasz zăhlen.
Die genannten N amen werden gleichgesezt mit denen der Perstinlic hkeiten die in dieser
Zeitspanne hier g elebt und geschaffen haben oder die dem Sinne dieser Generation treu g eblieben sind,
durch eine bestimmte Eigentiimlichke it in Portretistik oder Land schaftsmalerei, oder Anwen dung einer
bestimmten Technik vor allem Wasserfa rben und unge bundenen Anhang a n bestimmte Strămungen. Ali
diese Aspekte gebene eine unvergleichbare Note der Werke der genannten Kiinstler.
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Fi,a localităţii Codlea
de Ileana Filipescu, Anca Crăciun
Oraşul Codlea - ZEI DEN (germană), FEKETEHAlOM (maghiară), CZEIDA CIBINUM (latină) este
aşezat in partea de vest a De presiunii Bârsei, la poalele celui mai inalt vâ rf al Munţilor Perşani - M ă gura
Codlei ( 1 294 m).
in comparaţie c u celelalte localităţi din Ţara Bârsei, Codlea a avut un teritoriu administrativ
deosebit de mare. Acesta se intinde la nord până la culmea Perşanilor, Vlădeni şi Dumbrăv�a (Ţânţari), l a
est p â n ă la hotarele comunelor Hălchiu ş i Ghimbav, unde pârâul Bârsa formează graniţa naturală, la sud,
până l a hotarul comunelor Vulcan şi Râşnov şi la vest, fosta pădure a localită�i se intindea pe ramificaţiile
sudice şi vestice ale Munţilor Codlei.
Se presupune că iniţial au existat două aşezări: TOINDORF şi ARlSDORF - una intre Codlea şi
Vulcan, şi cea de-a doua intre Codlea şi Hălchiu, care au fost distruse probabil in timpul năvălirilor tătarilor
din 1 241-1 243. Este posibil ca locuitorii a cestor aşezări să se fi retras şi stabilit l a poalele .. Măgurii CodleiM
pentru a fi mai aproape de .. Cetatea Neagră" - cetate de munte fortificată, unde se puteau retrag e in caz
de pericol.
Cetatea N eagră avea rolul de a păzi trecătoarea Codlei prin care trecea d rumul de la Braşov spre
Cârţa şi Sibiu. A fost c onstruită d e c avalerii teutoni, c a re au primit teritoriul din sud-estul
Transilvaniei-Ţara Bârsei prin hrisovul din anul 1 21 1 , dat d e regele Andrei al l i-lea, cu misiunea d e a apăra
graniţele de năvălirile cumanilor. in 1 345 cetatea este distrusă de un incendiu. Nu a mai fost refă c ută
deoarece işi pierduse importanţa strategică.
Descoperirile arheologice atestă o locui re pe teritoriul localităţii in că din prima perioadă a epocii
bronzului, prin morminte izolate ( cutii făc ute din lespezi de piatră in care morţii erau inhumaţi în poziţie
chircită) urmate de numeroase u rme ale c ulturii materiale dacice (vase, bijuterii, unelte ).
Prima atestare documentară a Codlei - sub numele de SCHWARZBURG - (FEKETEW HOlUM)
datează din anul 1 265 c a apoi, peste mai bine de 1 0 a ni, în 1277 să apară sub numele de ZEIDEN (VI llA
CIBINIS)
Codlea, ca toate comunele săseşti d in Ţara Bârsei, s-a dezvoltat in cadrul comitatului Braşov,
cadru in c a re s-a format la inceput un .. scaun"' şi mai târziu un district sepa rat.
Datorită distanţei de n umai 15 km intre Codlea şi Braşov, a existat o legătură strânsă intre cele
două localităţi încă din cele mai vechi timpuri. Astfel, l a construcţia fortificaţiilor Braşovului, locuitorii
Codlei au contribuit cu oameni şi materiale.
Braşovul a fost şi este o importantă piaţă de desfa cere a prod uselor agricole a l e codlenilor
oferindu-le acestora in schimb produse ind ustriale, locuri de muncă, servicii medicale, şcolare etc.
la sfârşitul sec. XI II se construieşte biserica in stil romanic, din centrul localităţii. După năvălirile
turceşti d in 1 421-1432 care au devastat localitatea, localnicii au inceput in 1432 construirea fortific aţiilor
din jurul bisericii.
in 1377, localităţii i se a cordă privilegiul pentru funcţia de ..loc de tâ rg".
la recensământul din 1 51 0, Codlea avea 1 30 gospodării. in a cel a n existau deja străzile: lungă
( LANGGASSE), Laterală ( H I NTERGASSE), Măgurii ( M a rkgasse) şi Eleşteului. Tot in a cest a n este
menţionată existenţa unei şcoli primare germane.
in 1 51 7 - pârâul Vulcă niţa este canalizat, prin efortul locuitorilor din Vulcan, Codlea, Hălchiu şi
Feldioara iar in anul 1 520 s-a construit un a peduct c u ţevi din lemn de brad, legate intre ele c u manşoane
metalice (sulinare).
De-a lungul timpului, localitatea a suferit multe strică ciuni din cauza incendiilor, cutremurelor si
epidemiilor. Cu ocazia c a rnavalului tineretului din 1 612 izbucneşte un incendiu care distruge a proape toată
localitatea cu excepţia .. Cetăţii" şi a caselor de pe str. laterală. i n 1 720 un alt incendiu distruge biserica.
Odată cu refa cerea ei se realizează şi tavanul din lemn, casetat şi pictat, c a re se păstrează şi astăzi. i n
1 7 1 3 au fost opt incendii, ultimul, din 29 august, a distrus 79 de case de pe străzile: laterală, M orii, Scheilor
şi Eleşteului. in 1 71 4, in 23 noiembrie, ard toate locuinţele românilor, iar l a 1 mai 1785 au ars 97 de
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gospod ării de pe str. Eleşteului, Măgurii şi din jurul cetăţii.
Epidemiile au făc ut şi ele ravagii. in 1 660, din c auza holerei mor 750 de persoane, iar din
octombrie 1718 până in 1 720, localitatea este complet izolată din ca uza unei epidemii de ciumă.
in 26 octombrie 1802 un cutremur puternic a fă cut multe stricăciuni in localitate.
locuitorii români sunt pomeniţi prima oară documentar in anul 1 737. in 1 762 erau 552 1ocuitori in
localitate.
intre anii 1 761 şi 1763 se construiesc primele case de pe strada Nouă.
Cu ajutorul financiar al negustorului Ioan Boghici din Braşov se construieşte, in anul 1 776,
biserica românească din zidărie. inainte, serviciul divin se ţinea intr-o clădire, proprietatea lui Alexe Ilie.
in 1788, prin ordin imperial, se interzic inmormântările in biserică sau in c u rtea bisericii. la 1 0
octombrie, in a celaşi an, este destinat un teren, .. după gard uri", pentru cimitir (Friedhofgasse).
la sfârşitul sec. XVIII, Codlea avea 3054 1ocuitori (in 1 785).
in această perioadă, cât şi la inceputul sec. XIX, incepe construcţia unor edificii publice,
administrative şi p entru învăţământ. Astfel, in 1 772, se construieşte şcoala germană p e str. Măg urii, in 1834
altă şcoală germană lângă Cetate, .. pe promenada "; c lădire cu etaj, care avea pe lângă sălile de clasă şi
locuinţă pentru profesor. În 1 871 se reconstruieşte din zidărie şcoala românească - prima construcţie din
1820 era construită din lemn cu învelitoare din ş�ă - iar in 1 886 se construieşte o nouă şcoală g ermană pe
locul vechii şcoli construită in 1 5 1 0.
Pe locul unei clă diri mari, numită .. casa de joc", care avea la parter bolţi pentru vânzare iar la etaj
o sală ma!e pentru spectacole, se construieşte in 1 828, primăria localităţii.
Intre 1 861-1870 se construieşte cazarma regimentului de husari lEOPOlD VON PREUBEN.
la sfârşitul sec. XIX a par primele mici unităţi industriale. Astfel in 1878, ia fiinţă fabrica de mobilă
..Fraţii H ornung ", in 1879, fabrica de scule M . H ORVATH. În 1 886 preotul Michael Wilk construieşte primele
sere în curtea şcolii din spatele bisericii. Zece ani mai târziu, alţi şa pte intreprinzători i-au urmat exemplul.
la inceputul sec. XX, localitatea se dezvoltă şi incepe să se modernizeze. Este introd us c urentul
electric ( 1 903) şi se construieşte o nouă conductă de apă cu ţevi metalice. in 1 908 RO BERT CHRISTEl
fond ează o fabrică de produse din lemn, iar PETER G ROB şi MATIAS G O BBEl două fabrici de cherestea.
În 1912 se instalează primul război d e către G eorg Miskes - care a pus bazele viitoarei intre prinderi
..Ţesătoria Codlea", in 1 939. in 1 929 ia fiinţă fabrica de cherestea a lui G EORG WENZEL, iar in 1 936, prin
transformarea unei mori sistematic e in moara de coloranţi a trustului I.G . FARBEN INDUSTRIE, a luat
naştere fabrica de coloranţi numită mai târziu .. Coloram".
la inceputul celui de-al doilea război mondial, Cod lea avea 26 de intreprinderi industriale c u 1 1 5 1
muncitori angajaţi. D u p ă război, localitatea s-a dezvoltat in continuare pe c e l e două planuri - a gricol ş i
industrial. S-au înfiinţat combinate mari d e creştere a păsărilor şi porcilor. Activitatea horticolă s-a extins
prin construirea unor mari suprafeţe de sere, iar unităţile industriale şi-au mărit capacităţile de producţie.
În 1 950 localitatea a fost declarată oraş. Astăzi oraşul are cea. 26.000 locuitori.
Ocupaţiile locuitorilor
Structura dominantă a localităţii a fost determinată de agricultură. Se cultivau cereale - grâu,
secară, orz şi plante textile. Mai tărziu a început cultivarea pe scară largă a cartofilor, sfeclei de zahăr,
porumbului şi a za rzavaturilor. Pe lângă această activitate, locuitorii se ocupau şi cu creşterea vitelor,
vânatul, exploatarea lemnului şi albină ritul.
Meştesugurile s-au dezvoltat şi ele încă din evul mediu. După modelul Sibiului şi a l Braşovului,
meşteşugarii Codlei s-au organizat in bresle, astfel încât in sec. XIV in localitate existau cinci bresle: a
pânzarilor, a fiera rilor, a dogarilor, rata rilor şi cizmarilor.
Descrierea teritoriului
localitatea este aşezată intr-o zonă de coline, d e la poalele Măg urii Codlei, şi o zonă d e şes in
partea de sud şi e st, de-a lungul d rumului naţional nr. 1 , vechiul drum comercial ce lega Braşovul de Sibiu.
Asezare
C odlea este o localitate compactă, ca racteristică aşezărilor din Ţara Bârsei, cu gospodării
organizate cu latura îngustă la stradă şi dezvoltate in adâncime.
Cele două zone distincte - cea săsească, în partea de nord şi cea românească in partea de
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sud-vest, s-au dezvoltat in paralel, având fiecare in centru biserica.
N ucleul localităţii s-a construit in jurul bisericii evanghelice, care deşi îşi pierde cu timpul
importanţa defensivă, continuă să constituie o dominantă, concentrând in jurul ei clădirile şi spaţiile cu
funcţiuni administrative, culturale, comerciale etc.
Localitatea e ra împărţită in cartiere pe criterii etnice. Această împărţire s-a respectat până la
inceputul migrării masive a saşilor în Germania şi venirea in localitate a forţei d e muncă ne cesare unităţilor
ind ustiale.
Cartierul săsesc se intindea pe străzile: Lungă, Pieţii, Mă gurii, Laterală, Nouă, Horia, N. Bălcescu.
Cartierul românesc cuprindea străzile: Scheilor, Constituţiei, Avram Iancu, M. Eminescu, M.
Kogălniceanu, Cetăţii şi Crişan.
Structura perimetrului construit
Reţeaua stradală a celor două c a rtiere - săsesc şi românesc este diferită. Î n cartierul săsesc
străzile sunt a proximativ paralele, leg ate între ele de străzi înguste, fără fronturi construite. Străzile
principale au un profil transversal, larg de cea. 2Q-25m. În c a rtierul românesc, străzile sunt sinuoase, c u
profilul transversal mult m a i îngust, intre 4 şi 8m ş i variabil de-a lungul străzii. Străzile formează mici insule
c u parcele, asemă nătoare celor din Scheii Braşovului. Dimensiunile parcelelor din cele două cartiere sunt
şi ele diferite. Î n partea săsească, lăţimea parcelelor variază intre 15 şi 1 8m iar lungimea lor intre 1 00 1 20m. Parcelele din zona românească au lăţimi ce variază între 8 şi 1 2m. iar lungimea intre 60 şi 80m. Î n
unele zone parcelele au dimensiuni mai mici, in special in insulele formate de străzi. Vechiul parcelar s-a
păstrat in bună parte şi astăzi.
Arhitectura locuinţelor şi modul de organizare a gospodăriilor a fost determinat de ocupaţiile
preponderent agrare ale locuitorilor.
Loc uinţa este aşezată in general cu latura scurtă la stradă. În continuarea ei sunt anexele
gospodăreşti, înşiruite pe latura lungă a parcelei. Aceasta se inchide de obicei c u o şură mare. În spatele
şurei sunt grădina de zarzavat şi câţiva pomi fructiferi.
Spre stradă, casele de locuit formează fronturi continue, fiind legate între ele cu ziduri înalte ce
cuprind porţile mari pentru atelaje şi cele mici pietonale.
Clădirile de locuit au evoluat odată cu timpul. De la cele cu o singură încăpere construite din lemn
şi acoperite c u paie sau şiţă, la cele din sec. 1 7, mai mari, din piatră, până la cele din a doua jumătate a
sec. 18, construite din cărămidă cu două sau mai multe încăperi, aşezate in fila, cu a coperişul in două
pante şi învelitoare de ţiglă. Tot in această perioadă apar şi pivniţele îna lte, construite la inceput din zidărie
d e piatră, a poi din cărămidă.
Faţadele spre stradă au in general un soclu înalt, două ferestre la parter c u ancadramente şi un
fronton triunghiular. Mai târziu a apărut pinionul teşit, despărţit de parter printr-un brâu profilat şi protejat
cu 2-3 rânduri de ţiglă.
Faţadele erau decorate cu motive florale in sgraffiti sau stucatură. Ac este decoraţii sau parte din
ele se mai păstrează şi astăzi în unele clădiri.
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Zusammenfassung
Zwischen den Jahren 1991-1995 hat man das Projekt .Die Dokumentation des săchsischen
Kulturguts aus Siebenbiirgen· ausgearbeitet auf Anregung des săchsischen Kulturrats der und mit
Finanzierung von Seiten der deutschen Regierung.
Durch eine systematische und wissenschaftliche Dokumentation der Ansiedlungen und des
Bauguts, hat das Projekt die lnventur und die Hervorhebung des Kulturguts des ehemaligen Wohngebiets
der Sachsen bezweckt.
Grundlegend fur die Evidenz des Kulturguts stand der Begriff des Denkmals, aber dieser wurde
nicht nur von dem kiinstlerischen und ăsthetischen Kriterium bestimmt sondem auch von seiner
objectiven Bedeutsamkeit fiir die Geschichte, fiir die Entwicklung des Ortes, der Arbeitskratt. der Arbeits
und Produktionsbeziehungen. Beriicksichtigungen kiinstlerischer, wissenschaftlicher, ethnographischer
und biirge rl icher Natur wurden auch beriichsichtigt.
Die a l s geschichtliche D e nkmăler betra chteten Bauten bilden die M ehrheit der
Kulturgutkathegorien. Das Kulturgut ist a u s individuellen Bauten und a ngelegten Ensembles, sowie
La nschaftsteile ( G ă rten, P arks, Fri e dhăfe), zuziiglich den betreffen d e n beweglichen Erbgiiter
zusammengestellt.
lm Rahmen dieses Projektes hatte das Denkmalensemble einen breiteren Konzept als die
herkommliche Bedeutung des Wortes. Er umtasst năhmlich alle geschichtsbezogene Elemente:
Strassennetze, Parzelle, Stadt- oder Dorfabbildungen, Umrisslinie der Ansiedlung, Strassen - oder
Stadtteilensembles, ganze Siedlungen, H a ushaltegruppen, Strassenalignament, Architekturensembles
oder individuelle B auten.
lm rahmen dieser Studie-·hat man fiir die Stadt Zeiden (Codle a) folgendes vorgestellt:
� einen Plan der Stadt mit dem M a sstabl/5000 mit der Kennzeihnung der zwei Teile der Stadt, des
rumănischen und des săchsischen, sowie auch den Entwicklungsphasen der Ortschaft im Laufe der Zeit;
- einen Plan mit dem Massta b1/2000, der alle kartographisch a ufgenommene Bauten der Stadt
umfasst, fiir die man Karteika rten erstellt hat, sowie auch die fotog ra phisch dokumentierten Bauten, die
Architektur- denkmăler erklărte Bauten und Ensembles, Friedhofe und die Friedhofe, die noch die
historische Einrichtung beibehalten, offentliche Grossbauten;
- die Kartei der Ortschaft, die mehrere Kapitel enthălt: geschichtliche Daten, der historisch
geographischen Rahmen der Ortschaft, ihre stădtebaubezogene Entwicklung, die Beschăftigungen der
Einwohner, die Beschreibung des Gebietes, die Lage und die Struktur des fiir die zwei verschiedene
Stadtteile (rumănisch und să chsich) geba utes Umfangs mit Beziigen auf das Strassennetz, Parzelle und die
Entwicklung des charakteristischen Wohnungstyps;
- es wurden fiir die Allgemeinbenutzungsgebăude, fiir die Gebăude mit spezieller Bestimmung,
sowie auch fiir die repră sentativen Wohngebăude Karteien erstellt, die die Beschreibung d e r
Hauptelemente der Gebăude u n d deren Lage im Rahmen d e r Parzelle enthalten. Diese Ka rteien werden mit
Fotos ergănzt und, fiir die wichtigen Bauten sind auch ihre Verzeichnungen vorgefiihrt.
Der Ziei dieser Arbeit ist es, auf der einen Seite die Vervollstă ndigung der gegenwărtigen Listen
der Archite ktu rd enkmălern und, a uf der a n d eren Seite die Ausfiihrung einiger l a ngfristiger
Bewahrungsmassnahmen im Rahmen der zu kiinftigen Konservierungsstrategien und Schutz der
rumănischen Denkmăler aufgrund der Feststellung des Konservierungszustandes der Gebăude.
Bibliografie (Ouellennachweis):
Zeii. Georg Gotthelf, Zeiden, eine Stadt im Burzenland - Heimatbuch einer siebenbilrgischen
Gemeinde, Wort und Welt Vertrag, Tha u r bei lnssbruck, 1 994;
Horwath, Walter, Die Schwarzburg und ihre Bedeutung, in Die Dărfer des Burzenlandes, volumul
IV: Das Burzenland, Erich Jekelius, Braşov, 1 929;
Horwath, Walter, Die Zeidner Kirchenburg, in: Jahrbuch des Burzenlander Săchsischer Museum,
1,. Jahrgang, 1 925.
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Biserica evanghelică

Biserica din Codlea, ca majoritatea bisericilor fortificate, se găseşte in mijlocul parohiei,
înconjurată de un rând de ziduri şi întărită c u turnuri d e apărare. in timp ce in perioada in care a u fost
ridicate majoritatea fortificaţiilor din Ţara Bârsei, se poate determina doar pe baza tipului de construcţie
sau ca urmare a unor evenimente istorice, pentru inceputul construcţiei cetăţii ţărăneşti d in Cod lea suntem
in posesia datei exacte 1432, d atorită însemnărilor lui Joseph D uck. Zidul de incintă, gros de 2m şi inalt d e
8-10m, c u o lungime 85m inchide cea mai m a r e curte interioară d e secţiune ovală din Ţara Bârsei. Zidul d e
a părare este dublat în interior d e d o u ă rânduri suprapuse de cămări de d epozitare prin care s e putea
pătrunde în g a ngul şi in turnurile de a părare. A avut patru turnuri de apărare care şi-au primit numele după
breasla căreia a u aparţinut. Astăzi se mai păstrează turnul ţesătorilor, către nord, turnul dogarilor către
nord-est şi spre sud turnul fierarilor, care a fost transformat intr-o clopotniţă înaltă de 65m (in 1 829, odată
c u construcţia casei statului), a şa cum o putem vedea şi a stăzi. Biserica a fost construită probabil in a doua
jumătate a sec. al Xli i-lea, sub formă de Saalkirche, fiind patronată inainte de Reformă d e Sf. Gheorghe şi
St. Mihail. La început a fost apărată de u n val de pământ c u pal isade, până la construirea fortificaţiilor, in
urma celui d e-al doilea atac al tăta rilor din Ţara Bârsei. Ca toate bisericile învecinate din Ţara Bârsei ce
erau imprejmuite cu ziduri groase şi inalte d e a părare, şi cea din Codlea, in mijlocul incintei cetăţii, a rămas
neconsolidată. N u se poate a pre cia dacă biserica iniţială, fără turn, avea lăţimea şi lungimea celei d e azi,
c u corul romanic sau dacă portalul de vest a aparţinut unei înc ă mai vechi basilici. A fost transformată şi
înălţată in repetate rânduri, din biserica iniţială păstrându-se numai porta lul simplu şi frumos din Kalktutf,
cu frontonul inalt şi ascuţit, străbătut de trei terestre - deschideri inguste şi lungi. in josul scărilor faţa dei
vestice se m a i pot vedea trei semicoloane c u ca pitel uri din piatră, cioplite grob, dar de o mare expresivitate
(baza coloanelor este a coperită de zidărie). Este singurul portal in stil pur romanic care s-a păstrat până
astăzi în Ţara Bârsei. Astăzi portalul vestic este parţial a coperit de o construcţie - intrare lipsită de stil.
incăperea corului, in stil gotic cu bolta cu nervuri in formă de plasă, datează probabil de la mijlocul sec.
XIV, din perioada de inflorire din timpul l ui Ludovic 1. Corul are o lungime de 1 6,5m (cel mai lung din Ţara
Bârse i ! ) şi 7m lăţime şi este despărţit d e sala navei centrale, lungă d e 35m şi lată d e 13m printr-un arc
romanic cu o g rosime de BOem. Tavanul navei centrale nu a fost niciodată boltit, ci a fost a coperit
intotdeauna plat. Biserica nu are nici un turn pe latura vestică, tiind singura biserică din Ţara Bârsei d e
a cest tip.
De-a lungul peretelui nordic, a c u m lipsit d e ferestre, se intinde pe două nivele e mporiul destinat
tinerilor (aşa numitul Knechtslater), peretele vestic tiind inchis cu emporiul orgii. Sala este luminată prin
geamuri inalte, c u arcade rotunde din ciment, construite pe latura sudică in sec. XVI II, pe locul fostelor
terestre cu ogive.
Actualul tavan casetat şi emporiul de pe latura nordică a bisericii a u fost construite in 1702, in
urma a două incendii devastatoare ce au pustiit aproape tot in afară de c lopotniţă. Uriaşul tavan casetat
este o piesă pe cât de originală pe atât de frumoasă, care m a i respiră încă aerul Renaşterii dar c a re n-a
putut să a p a ră sub a ceastă formă decât în vremea barocului. Tavanul constă in 252 casete pătrate,
reprezentând fiecare altă variantă a trandafirului lui Luther (Lutherrose), ritmul vioi al fantezistelor flori
multicolore ce împodobesc fiecare câmp este temperat de riguroasa împărţire in casete şi de mărimea
casetei centrale. Medalionul octogonal din mijloc se întind e pe suprafaţa a 1 2 casete, unde, printre c apete
de ingeri inaripaţi, a pare o coroană de raze şi următoarea inscripţie: .. Es werden nicht a lle, die zu Dir
sagen: H e rr, Herr, ins Himmelreich kommen, Johannes Stolz a ne istre Anno 1 702 die 5 august Tomas GroB,
Simon Playger - mitt Meister. Renovatum 1 959".
Tavanul a fost consolidat în 1 959, pictura fiind împrospătată de pictorul Eduard Morres, domiciliat
in Codlea. Constructorul şi pictorul tavanului casetat, Johannes Stolz, originar din Vulcan, şi-a tăcut
a utoportretul intr-una din casetele de pe latura sudică, c u un desen stângaci, copilăresc. Conul strunjit,
indreptat in jos, c a re se află in mijlocul fiecărei casete, este reprezentat in a cest portret ca o limbă scoasă.
Deasupra orgii, în două casete, a cum mai greu de observat, se află două reprezentări, una c u soarele si
cealaltă c u luna. Culorile predominante ale picturii pe lemn sunt roşu, albastru, alb, g ri şi negru.
Emporiul pe două nivele de pe latura nordică, cu reminiscenţe renascentiste prin construcţie, se
·
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sprijină la parter pe şase piloni mai groşi şi la etaj pe 1 3 coloane (Rundsiiulen) mai subţiri, fiind in acord
cromatic cu tavanul.
Orga bisericii are o deosebită valoare artistică şi muzicală, timbrul ei fiind foarte apreciat de
experţi. In urma a 5 reparaţii, ea şi-a schimbat locul de mai multe ori. De-abia in 1 883 şi-a căpătat locul
pe care stă şi astăzi. Orga are in prezent 2000 tuburi (Pfeifen), două claviaturi şi 28 d e registre. Orga din
Codle a, alături d e câteva piese de la Biserica Neagră din Braşov este singura orgă de mari dimensiuni de
acest tip din Ţara Bârsei.
O piesă remarcabilă de a rtă decorativă a baroc ului târziu este învelişul din lemn al orgii, bogat
impodobit, cumpărat in anul 1 709 de văduva judecătorului regal, Elisa beth Sachs von Harteneck, din Sibiu,
cu suma de 360 d e florini. Strălucită dovadă a artei d ecorative baroce transilvănene prin coloritul ei reţinut
şi bogata ornamentaţie aurită, orga din Codlea este rodul fanteziei şi al remarcabilei creativităţi a
meşterilor transilvăneni, care ar me rita un studiu amănunţit.
O podoabă de mare efect a interiorului bisericilor evanghelice sunt covoarele importate din
Orient şi ajunse in biserică prin donaţii făcute d e persoane particulare sau d e bresle. Pe emporiul orgii de
pe latura vestică a bisericii se mai găsesc atârnate 4 covoare orientale de rugăciune, datân d de prin
secolele XVII - XVI I I .
Vechiul altar al biseri cii a fost vândut bisericii evanghelice maghiare d i n Crizbav ş i instalat acolo.
Noul altar a fost donat de Asociaţia Evanghelică a femeilor in anul 1 903. Creatorul lui a fost tână rul artist
din Vulcan, Johann Bartel, care 1-a sculptat din lemn de steja r, in stil neogotic. Acelasi
. mester a l u c rat si
.
suportul cristelniţei. Î n acelaşi stil cu noul altar a fost schimbat şi mobilierul - sca unel � (G estlihl) d i n
încăperea corului, care au fost sculptate de meşteri din Codlea. Amvon ul a fost făcut în anul 1 841 de doi
tineri din Codlea, Andreas şi Johann Plajer.
În inventarul biseri cii se mai găsesc mai multe steaguri donate de diferite asociaţii profesionale
sau religioase. pompieri, cor, fanfară, Bruderschaft şi Schwesterschaft, sau de persoane particulare, cu
ocazia decesului cuiva din fa milie.
_

Cimitirul evanghelic, Codlea str. 9 mai nr. 1 1
Datare 191 0--1 9 1 1
starea d e conservare-bună
propunere monument
valoare arhitecturală şi ambientală
centrul istoric
Cimitirul evanghelic din Codlea este situat în apropierea Bisericii evanghelice din loca litate, pe
un lot rectangular împrejmuit de un zid acoperit de ţigle, cel d e la intrare făcut in anii '30. Cimitirul a fost
amenajat in anul 1 838 şi mărit în anul 1 903.
Mormintele sunt am plasate pe d irecţia N.E, pe 20 de rânduri. Mormintele folosesc ca materiale:
marm ură neagră, gri şi albă; piatră . .. Hier ruhet Georg Kurmes, Gemeinde Cassierer geb. am 1 6 Sept.1 829,
gest. am 15 mai 1 845 immer bedauert van den Liebenden_"
Î n cimitir, construită la 1 870, capela, de plan d reptunghiular, cu un ac ces principal d in verandă şi
unul secundar din ultima încăpere din spate. Se compune din patru spaţii: o mică verandă cu coloane din
care se face a c cesul propriu -zis din ca pela tăvănită, un antreu, capela c u un mic altar şi in capăt încă o
mică încăpere.
Acoperişul este în 2 ape. Faţadele decorate în stil neoclasic ma rcate de semipilaştri cu ca pitel şi
bază. cea de sud prezintă la ambele ca pete 2 arcade semicirculare cu boltar spre SV cu nişă, între pilaştri
si arcade o fereastră mare dreptunghiulară; ambele surmontate de o pseud oarhitravă cu motive
eometrice. Coloanele verandei sunt de zidărie cu baza hexagonală. 28 August 1 870 Bau der Kapelle

g

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

377

Fisa localitătii Codlea

Casa de c ultură
Datare 1 91 0-191 1
(propunere monument)
(clădire cu valoare a rhitecturală şi a m biental ă )
centrul istoric
Clădire cu planul în .,L" pe 3 nivele, pivniţă, parter înalt, etaj, este amplasată pe latura de nord faţă
de biserică şi în vecinătatea Bisericii eva ng helice; cu faţa da lungă la stra dă şi este deservită de 4 accese:
cel principal pe faţada scurtă cu o terasă cu coloane, două tot din corpul l ung, pe faţada lungă şi unul d e
serviciu în corpul s c u rt din curte. Amplasat p e un teren amplu, dreptunghiular. Accesul principal printr-un
corp pe un nivel-parter cu acoperiş plat, mai îngust faţă de corpul principal pe nord-est. Antreul compus
din mai multe încă peri: hol d e intrare, foaierul cu grupurile sanitare situate la extremităţi, paralel cu
a cestea actualul .. Salon Cetate" (restaurant) şi în centru intrarea în sala mare d e specta cole ( 1 7,00 x 44,87).
Sala mare pe 2 nivele, de plan dreptunghiular cu corp decroşat spre holul de la intrare prezintă un tavan
c asetat sprijinit pe 8 stâlpi hexagonali cu capitel; la etaj tribuna din lemn de traseu uşor curbat spre sală,
a ccesibilă din sală; scena înglobează 1/3 din spaţiu; interiorul prezintă asemănări de plan şi formă cu nava
Bisericii evanghelice. Foaierul şi sala mare păstrează lambriurile, uşile şi lămpile origina le în stil a rt deco.
in stânga scenei d e acces spre corpul ingust, dreptunghiular. Sca ra d e acces la etaj, corpul compus din
două săli d e re petiţii şi birouri; la parter cu acces din curte, pivniţe c u bolţi pe şine metalice. Acoperişul
clădirii este in două ape. Faţada in stil art d eco, pe 3 laturi: cea lungă spre biserică, cea scurtă cu accesul
principal spre strad a Lungă şi cea din curte. Cea lungă prezintă câte 5 deschideri pe ambele nivele,
incluzând şi cele 2 uşi delimitate de pilaştri cu pseudoca pitel în formă d e liră. Cea scurtă d inspre str. Lungă
are un a cces ma rcat d e o terasă cu deschideri semicirculare, stâlpii având c apitele l a p rimul nivel, al
doilea retras cu fronton triunghiular cu răsuflătoare romboida lă, c u câte 2 deschideri marcate la
extremităţi de pilaştri cu motivul lirei. Edificiul se datorează arhitecţilor Braşoveni Schuller şi Goldschmidt
şi, de asemenea, antre prenorilor Wagner şi BruB.
Fosta Şcoală de pe promenadă, din Codlea, Str. Lungă 1 1 5
Astăzi sediu d e firme, spaţii comerciale.
propunere d e monument
valoare a rhitectura lă şi ambientală
Se datorează probabil unei echipe locale d e meşteri şi a fost ridicată între 1 833-1834. Clădirea
este d e plan d reptunghiular compact, cu p a rter şi etaj având spaţiile împărţite i dentic, acoperiş în patru
ape şi a cces principal d inspre Langgasse. Iniţia l clădirea cuprindea pe fiec are nivel câte o locuinţă a
învăţătorului. Edificiul este mai aproape de clă dirile secolului al XVI I I-lea ca aspect. Fa ce p a rte din seria
d e şcoli cuprinzâ nd două locuinţe de învăţător dispuse in stânga intrării şi la etaj deasupra, in d reapta
sălile mari de clasă de la parter la etaj se fa c e printr-o scară cu două ram pe cu rangul interior sprijinit pe
arcade semicirculare înguste. Faţadele lungi sunt identice, la fel şi cele înguste. Cele lungi au c âte două
registre cu câte şapte ferestre cu ancadramente simple cu boltar, cele înguste a u câte trei pe nivel, iar la
extremităţi panouri imitând bosajul.
Stare d e conservare: parterul şi faţadele degrad ate, faţadele fără ancadramente modificate.
Fosta Şcoală de fete din Codlea, Str. Măg urii nr. 9
Astăzi a nexa şcoală din Codlea
Datată 1852-1 853
Clădire a este de plan dreptunghiular compact, faţada lungă la stradă, cu parter şi etaj, acoperiş
în patru ape şi a cc esul principal dinspre c u rte. Atât parterul cât şi etajul sunt identice ca dispoziţie a
spaţiilor cu scara interioară cu o rampă din lemn, cuprinde cele două loc uinţe ale învăţătorului, una peste
alta, compusă din trei în că peri şi cele două săli mari de clasă luminoase. Faţadele, precum şi intregul
aspect, amintesc de edific iile secolului a l XVI I I-lea, sunt în număr d e patru. două lungi şi două scurte.
Registrele cu câte şase şi respectiv câte trei deschideri cu ancadramente simple şi la extremităţi panourile
din bosaj. Elementul distinctiv a r fi cea de-a şaptea fereastră oa rbă dispusă în centru imitând un oblon
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inchis din zidărie. Faţada in stil eclectic se compune din două registre cu elemente clasicizante, fiind
străpunsă la ambele nivele de ferestre cu ancadramente şi ele de factură clasică. Corpul central, deasupra
intrării este ieşit in rezalit incluzând la parter accesul cu deschidere in arc de cerc flancată de câte două
ferestre gemene cu sprânceană de cornişă. la etaj perechi de ferestre gemene cu frontoane triunghiulare
cu sprânceana de cornişă comună.
Stare de conservare: abandonată, stare de degradare avansată.
Fosta Şcoală 9 din Codle a
Astăzi Grupul Şcolar Forestier
Centru, str. Măgurii nr. 1 datată 1 886 -87
(propunere monument
clădire cu valoare a rhitecturală şi abientală)
Centru istoric
A fost realizată după planurile inginerului Christian Kertsch în intervalul 30 martie 1 886 - 23 mai
1 887 ( 1 7 1uni şi 23 de zile) cu suma de 30927 de fi. Clădirea este de plan dreptunghiular, simetrică, compusă
din trei corpuri, cel central ieşit în rezalit către stra dă şi cu un decroş de traseu semicircular către curte.
Cu parter şi etaj, cu trei axe mari, cu slă de sport, festivităţi, locuinţă de srvici şi acoperiş în patru ape.
I ntrării principale în ax ii corespunde sia mare de sport cu tavan de grinzi al cărei nivel de călcare este cu
un metru mai jos decât cel normal, spaţiul rotunjit este utilizat ca vestiar; la etaj, deasupra, se găseşte sala
de festivităţi, foarte înaltă, aceasta a avut iniţial o scenă situată la nivelul superior al sălii, sub cornişa cu
trei deschideri inguste in arc de cerc către stradă. Corpul secundar din dreapta se compune d intr-o casă
a scării cu două rampe, balustrada d e fier forjat şi o sală de clasă, corpul din stânga are de asemenea o
împărţire identică, cu două birouri către stradă şi sala de clasă. La parter spaţiile cu bolţi pe şine metalice.
Pivniţa cu sistem de boltire identic.
Faţada în stil neoclasic la nivelul parterului prezintă bosaje tip al rustica. Corpurile laterale
simetrice c u ordonanţe cu patru ferestre, cu bolţari la parter şi despărţite de pilaştrii dreptunghiulari, la
nivelul supe rior cu capitel. Corpul în rezalit, în trei registre p e verticală, cel central cu câte trei deschide ri
pe nivel, etajul cu ferestre în arc de cerc flancate simetric de nişe identice, cele de sus marcau prezenţa
lui Luther şi Melanchton. În dreptul a coperişului, un panou mare decorativ cu trei frontoane triunghiulare
purtând următoarele inscripţii: Wissen ist Macht", " Bildung macht stark", flancând simetric un relief in
"
tera c otă pictată care ilustrează versetul biblic "Lasset die Kinder zu mir kommen (Mare 1 0)". Starea d e
conservare a ctuală a faţadei ne permite descifrarea scenei ş i inscripţiei situate in ax. Restul inscripţiilor
se datorează unei fotog rafii de epocă, aflată in arhiva Bisericii evanghelice Codlea. Cele două statui mai
sus menţionate au fost distruse în anii '50.
Casa Parohială Evanghelică din Codlea
Casa parohială evanghel kică din Codlea, str. Lungă nr. 1 1 0, datare 1 863-1 864
Bună, modificări
Propunere monument
Clădire c u valoare a rhitecturală şi ambientală,
Centrul istoric,
A fost construită intre anii 1863-1 864, cu scopul de a adăposti două familii de preoţi: cea a
Parohului Principal precum şi cea de-a celui de-al doilea preot. comunitatea evanghelică din localitate
fiind destul de mare.
Clădire cu parter şi etaj cu planul în .L· cu acces prin gang boltit şi 5 axe. La parter in corpul dinspre
curte se mai păstrează încăperi cu bolţi .Avena· la etaj încăperi spa�oase şi luminoase precum şi o vemadă
îngustă către curte cu deschideri largi in arc de cerc. Pivniţa cu mai multe despărţăminte are tavan pe
boltişioare de cărămidă pe şine metalice. Faţata, deşi monumentală, este cea a unei case ţărăneşti supralărgite
şi ină�ate cu elemente decorative barochizante. Poarta monumetală, cu deschidere in arc turtit. doar ferestrele
de la etaj şi-au păstrat decora�a originală cu profile simple şi incoronate cu un motiv de ceramică in formă de
frunze de acant. întâlnit şi la alte clădiri publice din localitate (primărie, şcoala germană 9).
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Primăria din Codlea folosită azi ca policlinică
Centru istoric
str. Lungă nr. 1 13 datare 1828-1830
Mediocră
Propunere monument
Vechea primărie din Codlea a fost construită de o echipă de meşteri din Codlea in intervalul
1828-1830 cu suma de 30.� fl. Clădirea de plan dreptunghiular, compact. cu aspect monumental cu parter
şi etaj şi acoperiş in patru ape. La parter gardul este flancat simetric de două corpuri identice cu câte patru
încăperi, toate boltite Avella. Casa scării, monumentală, etajul modificat Faţada neoclasică, monumentală,
cu corp central uşor decroşat cu coloane gemene şi fronton triunghiular. În câmp stema Codlei şi inscripţia
.Sum unique·. flancată de inscrip�i .Tempore Glorio si/ Regimis. Austriae/ lmperatoris August/ Franciscii.
Primii/MDCCCXXIX; Michael de Brennerberg lnspJ Chrisrt de Greising. Post Petri Hiill. lud. Pauli Medt
Pera ( ! )/ Martini Gohwilli ( ! ) Miill. Prind. 7 Petri Miill. Orat/ Thomas Roth. Not. Pet. Zeides/ loh. Zermen. Pet.
Foith. Jurat.• pe faţada dinspre panou gresie următoarea inscrip�e .SUB. JUR. MICH KONIGES. GEO.
PREIDT/ PET. STOFF. PET MULL IOH. BAMEJARCHIRT. ANO. DIENERS IOH. CASPER. FAB. MIRI IOH.
BARSAI. FABLINI. IOH. HERARUM. LAPICI/ MDCCCXXIX. .
Bame(?).

Este foarte posibil ca aceaste inscri�i să conţină numele maestrului (Archit.) probabil Ion

Biserica ortodoxă din Codlea
Bisrica ortodoxă din Codlea. cartier românesc. str. Cetă�i. datare 1783-1935
Bună
propunere monument
Clădire cu valoare arhitecturală şi ambientală
Cartier românesc
Biserica ortodoxă din Coldea. În urma dreptului acordat de impăratul Iosif al li-lea la trecerea sa
prin Cod lea, biserica ortodoxă de zid a fost construită in anul 1783 datrorită donaţiei substan�ale făcute de
comerciantul braşovean Ioan Boghiciu şi prin contribuţia enoriaşilor. În anul 1812 a fost acoperit
acoperişul, iar in 1818 a fost podită cu cărămidă. Biserica a fost ridicată in incinta cimitirului şi in
apropierea vechii şcoli româneşti.
Casa pa:rohială.
Edificiul este de plan treflat compus din pronaos. naos şi altar cu turn c lopotniţă pe vest. Intrarea
principală pe faţada de vest in pronaos. clădirea mai este deservită de două accese pe nord printr-o
capelă anexată in secolul al 1 9-lea situată intre absida altarului şi ce dea N; al doiela pe sud direct, in naos
prin absida. În pronaos in dreapta se găseşte scara de acces la turn, pe două nivele primul paralelipipedic,
al doilea hexagonal, desupra o cupolă hexagonală. Pronaosul era ini�al despă$ de naos printr-un perete
de zid, demolat in 1928. Naosul, bolţile in arc de cerc, este surmontat de o cupolă; Absidele au fost
amenajate in 1 935 sunt semicirculare in interior şi pentagonale la exterior, toate delimitate de un arc; pe
peretele de vest se găseşte tribuna accesibilă prin scara situată parţial in pridvor. Acoperişul din ţiglă, in
două ape şi o şarpantă pe ferne, pardoseala prezintă intersecţia celor doi cilindri. Faţada de vest prezintă
trei deschideri semicirculare, uşa de acces flancată de două ferestre, la extremităţi doi pilaştri cu
pseudocapitel profillat Edificiul are o cornişă profilată şi un soclu in rezalit pe toată suprafaţa faţadei.
Clădirea prezintă căte 8 deschderi ale naosului, din care pe nord, 3 sunt zidite; câte 3 pe abside. Turnul
prezintă la primul nivel ferestre mici, deasupra o friză cu ocnite surmontată de o cornişă profilată, al doilea
nivel hexagonal cu deschideri semicirculare, inalte şi inguste, cu obloane din lemn, o cornişă hexagonală
şi calotă. Materialele de construcţie piatră, cărămidă, ţiglă şi lemn.
Pictura a fost executată in anii 1956-1958 de către pictorul Toma Lasacan.
Pisania pictată se află in pridvor, in stânga intrării. Biseruica ortodoxă Codlea cu Hramul
Jnălţarea Domnului·. s-a zidit in anul 1783, a fost mărită in anul 1935. S-a pictat in frescă intre anii
1956-1958 de pictorul Toma Lascanu; s-a restaurat intre anii 1981 -1982 cu cheltuiala credinciosilor.
Mitropolit al Ardealului fiind Dr. Antonie Plămădeală şi preot slujit Aurel Marin şi Gheorghe Strejac.
·
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Cimitirul ortodox
Centru, str. Cetăţii
Datare 1 783-1 960
Bună
valoare istorică şi ambientală
cartier românesc
Cimitirul ortodox datează p robabil ante 1783, anul construirii bisericii de zid. Este de suprafaţă
dreptunghiulară amplasat pe o zonă în pantă, mormintele sunt dispuse pe terase, în centru se află
amplasată biserica. Iniţial a cestea erau situate pe laturile de sud, vest şi est din anul 1 960 suprafaţa iniţială
de 7500 mp este mărită, iar mormintele sunt amplasate şi pe nord. Mormintele sunt amplasate de o parte
şi de alta a u nor trepte din piatră albă ce leagă intrarea principală cu uliţa paralelă din spate. Pietrele d e
mormânt utilizează următoarele materiale d e construcţii: marmură (albă, g ri, neagră) ş i ciment.
Berărie-bar
Centru str. Pieţii 1
1 906-1 907
bună dar cu modificări
Valoare ambientală
Centrul istoric
Clădirea este situată în spatele bisericii fortificate şi pieţii într-o clădire de paln d reptunghiular c u
trei travei. Accesul principal se face d i n stradă î n treveeia centrală. Traveea d i n stânga cuprinde o sală
mare cea; cenrtrală, iniţial o încăpere recompartimentată, din care se accede în dreapta în a treia,
compusă dintr-un spaţiu la stradă, în spate trei înguste unele utilizate drept grup santiar, traveea aceasta
este m a i lungă în spate spre curte d ecât celelalte.
Acoperiş în două ape din ţiglă. Faţada prezintă un fronton triunghiular in camp răsuflătoare
circulară cu chenar şi patru boltări .. 1 907"; nivelul principal prezintă trei d eschideri in arc de cerc, uşa şi
ferestrele cu margine ma rcată de d ecor bosat, la extremităţi 2 similipilaştri din bosaj. Faţada laterală
prezintă două d esc hideri mici semcirculare cu chenar bosat şi marginea spre faţa principală cu d ecor
bosat.
Şcoala
Şcoala germană 9 str. Mă g urii nr. 4
R. Beldiman
Datare 1 938-1939
Bună
valoare arhitecturală plus ambientală, centru isto ric
.
Clă direa cu planul in .. L" a fost amplasată in spatele biseri cii evanghelice pe un teren
dreptunghiular împrejmuit pe latura de nord de zidul cetăţii. Localul vechii şcoli germane a fost construit in
intervalul 1938- 1 939 după planurile arhitectului Joseph Voght. Clădirea de roşu (rohbau) a costat suma de
2.4 milioane lei. Localul este pe două nivele subsol şi hochparter şi beneficiază de trei accese sin str.
Măgurii, din str. Pieţii şi unul secundar d in psre curte prin trepte de ciment. Împărirea spaţiilor pe nivele
este aproximativ id entică, acestea sunt în interior a ccesibile prin scara cu două ram pe dinspre Pieţii şi o
alta spre Măgurii. Aripa lungă dinspre Pieţii este compusă din trei săli in amfiladă dubl ată de un culoar
in gust spre curte, în ca păt o sală dispusă perpendicular. Aripa scurtă se compune din trei săli spre stradă
şi holul de aces situat in ca pătul dinspre M ă gurii, iar spre c u rte în a propierea intrării, cancelaria. La
hochparter se găsesc sălile de c lasă şi cancelariile, la subsol atelierele. Spaţiile la hochparter sunt înalte
de 3,5 m, cele de la subsol de a prox. 2,5 m, ac estea din urmă cu structuri pe şine metalice. Acoperişul
clăd irii este în două ape şi şa rpanta pe scaune. Faţada prezintă d eschideri largi la primul nivel, la cel
inferior înguste.
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Şcoala românească, centru str. Cloşca nr. 26
Bună
propunere monument
ca rtier românesc,
Clădirea a fost ridicată pe un platou situat pe o colină situată deasupra vechii pieţi româneşti
Rumiinischer Marktplatz în cartierul românesc pe un teren rectangular. Clădirea cu planul în L" a fost
construită în anul 1934 cu suma de 4,3 milioane lei de către statul român şi se compune din trei nivele:
subsol, parter şi etaj. Edificiul este deservit de trei a ccese cel principal înspre parc ( Piaţa romnească) al
doilea pe faţada d in spate şi un al treilea secundar pe aripa scurtă înspre c urte. Subsolul este accesibil
prin scara cu două rampe (accesul de pe faţada din spate dinspre curte) c u planul în .. L": se compune din
patru spaţii îbnguste spre parc, trei înguste pe latura îngustă, un cortidor situa paralel cu cele din faţa şi
dreapta intrării, încă o magazie; toate spaţiile cu tavane pe grinzi de metal, parterul şi etajul prezintă o
distribuţie asemănătoare. La parter corpul lung prezintă cinci spaţii la extremităţi, două săli mari, două
înguste şi în axul intrării holul îngust de ac ces, sălile mari sunt situate paralel cele mici perpend icular pe
culoar. Spaţiile înguste prezintă tavane pe grinzi de metal. Cele trei încpăeri mai înguste sunt uşor ieşite în
rezalit faţă d e restul corpului. Aripa îngustă se află în continuarea sălii mari din stânga prezintă două
încăperi una mai mare alta mai îngustă. Deasupra magaziei de la subsol c a binetul d irectorului; în dreapta
scărilor de la a ccesul din c urte, aripa l ungă, grupurile sanitare. D iferenţele de împărţiri de spaţiu de la etaj
sunt: cele trei săli înguste de la parter din axul intrării o sală, sala de festivităţi cu scafa profilată şi panou
decorativ pe tavan; a cestea sunt despă rţite de câte o uşă cu câte patru c anate; culoarul este în .,L" şi se
prelungeşte în paralel cu aripa îngustă, unde în ca păt se află o sală situată perpendicular pe restul sălilor.
Acoperişul în două ape şi şarpanta pe scaune. Faţada clădirii este în stil neoromânesc. Deschiderile
etajului sunt înalte şi c u terminaţia în arc de cerc. În dreptul sălii d e festivităţi, balcon. Faţa da în spate şi
celei laterale c u ferestre c u ancadramente neog oticizante între nivele (parter şi etaj) panouri decorative
dreptunghiulare. Clă direa şi nivelul subsolului marcate de un soclu ieşit în decroş cu deschideri
d reptunghiulare orizontale. Materiale de construcţie: piatră şi cărămidă subsol; cărămidă metal, ciment,
ţiglă, restul nivelelor.
Restaurant-Hotel ..Zur Schwarzenburg" - Cetate
Astăzi restaurant-hotel, str. Lungă nr. 1 1 1 , 1 91 2- 1 91 3
Bună c u modificări
Valoare a rhitecturală şi ambientală
Centrul istoric
Clădire a de plan dreptunghiular nereg ulat a fost construita in anul 1 91 3 în apropierea bisericii
evanghelice şi în vecinătatea casei de cultură. Prezintă faţa da principală spre str. Lungă şi cea secundară
spre str. Măgurii, beneficiază de 3 accese: str. Lungă, Măgurii şi unul secundar la faţada scurtă din spate
şi se compune din trei nivele. Clădirea a suferit o serie de modificări pe parcursul anilor în special însă
d upă 1 990 este posibil ca la origine atât casa de Cultură cât şi hotelul- restaurant să fi fost o singură
clădire,ele fiind unite prin salonul restuaruant de la parter. Subsolul a re un L uşor neregulat şi se
compune d in 2 corpuri dreptunghiulare dispuse asimetric despărţite de un culoar, în dreapta lor în
continuarea corpului dinspre str. Lungă un mic corp în .,L" mai îngust decât cel mare. Aripa dinspre str.
Lungă prezintă 5 spaţii d e de pozit, cea din spate prezintă un mic c uloar în .,L" şi spaţii înguste situate d e o
aprte şi de alta, depozite, camera frigorifică, centrala termică. Parterul se compune din doui travei
dreptunghiulare cea mai mare parte spre str. Lungă, un salon mare şi a c cesul prin două holuri mici în
amfia lda, în partea din spate. Spaţiul amplu drpetunghiular prezintă în stânga spaţii înguste de depozit şi
scară de a cces la subsol uşor decroşată această parte, în centru bucătăria, in dreapta oficii, un bar şi un
hol de trecere. Traveea din d reapta spre Măg urii este mai îng ustă şi retrasă faţă de treveea mare; se
compune pe colţ (Măgură-Luingă ) dintr-un salon mai îngust şi grupuri sanitare; holul de intrare în .. L" şi
scaara c u două ra mpe şi în spate două birouri şi salonul, încăperea de legătură dintre casa de cultură şi
hotelul restaurant Cetate. Etajul respectiv, hotelul prezintă un plan dreptunghiular compus din două travee:
cea d in stânga către strad a Lungă prezintă o verandă d eschisă pe stâlpi c irculari către interiorul ca merei
,.
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- apartament, cu baie dispuse de o aprte şi de alta a culoarului, acestea au suferit modificări faţă de
împărţirea originală. Treaveea din dreapta este uşor mai lungli in spate, prezintă patru încăperi de
dimensiuni diferite, holul in .l· cu scara de acces şi in spate in partea decroşatli birouri. Faţada respectiv
deschiderile au suferit nişte modificări faţă de aspectul iniţial. Se mai păstreazli balconul pe stâlpi de la
etaj şi deschiderile de la parter in arc de cerc.
Vechea cazarmă a regimentului
Astăzi I.M. Braşov Confecţii, S.C. Codtex tâmplărie, tap�erie
R. Beldiman
1 861-1870
degradată
propunere monument
valoare arhitecturală şi ambientală
centrul istoric
Edificiul datează din intervalul 1 861-1870; in perioada 1861-1918 aici şi-a avut sediul regimentului
de husari .. Leopold von PreuBen·. intre 1 9 1 8- 1 947 regimentul de a rtilerie de munte, Tunuri de munte şi unul
d e cavalerie. Clădirea d e plan dreptunghiular dispusă pe 4 laturi in jurul unei curţi interioare pe strada
Lungă la intersecţia cu Piaţa pe 3 nivele: pivn�a. parte şi etaj. Edificiul a suferit o serie de mdificări şi
reimpărţiri. Edificiul beneficia in�ail de intrarea principală prin gang situat in ax fl ancat de 2 intrări. Aripa
dinspre piaţă prezintă la parter spaţii pătrate cu stâlp central cu câte 4 bolţi .avellau astăzi parţial
modificate şi cu accese d e curând amenajate dinspre Piaţă. Etajul cu a cces din g ang, prin scara cu boltă
semicriculară cu o rampă: prezintă un culoar ingust cu deschideri in a rc de cerc către curte; spre Piaţă la
origine probabil mai multe încăperi, astăzi pereţii dintre ele parţial distruse, tavanul pe grinzi de lemn,
parţial distrus. i n capătul culoarului perpendicular in că un spaţiu. Aripa din dreapta este identică. Corpul
din spate este utilizat astăzi pentru ateliere, a suferit ample modificări faţă d e împărţirea şi aspectul
originar. Pivn�ele sunt inaccesibile.
Acoperişul este in 2 ape. Faţada prezintă deschideri dreptunghiulare pe ambele nivele, in�ial cu
chenar şi banc hine. multe dintre acestea dispărute. Intrarea in ac c u deschidere dreptunghiulară.
Casa parohială 1 capela
Şcoala românească
Azi casă parohială, capelă str. Cetăţii nr. 2, 1781-1 900
Codlea cartier românesc
R. Beldiman
buna cu modificări
valoare ambientală şi istoric ă
cartier românesc
Clădirea a adăpostit de la inceput primul local d e şcoală românească confesională din Cod lea; a
fost construită in 1871 cu suma de 2076 fi din care primăria a dat 500 fi, restul de 1 576 fi. comunitatea
românească; meşterul constructor a fost probabil Sandu Bumar. ln�ial se compunea din 2 săli, la 1 900 s-a
mai adăugat o sală d e clasă. Casa este d e plan d reptunghiular c u 2 a ccese in�iale, ulterior una din ferestre
modificate şi a menajate in uşă, se compune din 3 corpuri. cel d in drepata compus din intrare, un antreu in
spate încăpere îngustă şi in dreapta la strada sala mare astăzi capela. Celelalte 2 c orpuri accesibile prin
noul acces, cel original zidit in interior se compune din 2 incpăeri şi holul iniţial cu încă o cameră. această
parte a casei parohiale a mai suferit unele reimpărţiri.
Acoperiş in două a pe. Faţada simplă prezintă 4 şi respectiv câte 3 deschideri ale corpurilor
delimitate de cele 2 intrări uşor in rezalit c u deschidere in mâner d e coş.
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Fabrica de textile - S.C. Codtex S.A., str. Horea 4
Fabrica de textile
R. Beldiman
1890-1919
b u nă
clădiri cu valoare a rhitecturală şi patrimoniu industrial
centrul istoric
Ansamblu de clădiri situat in apropierea străzii principale, amenajat in că de la sfârşitul secolului
trecut d e c ătre Georg Mieskes, dar in special din 1 91 2 c a fabrica de textile, pe u n lot rectangular. Se
compune din 3 clădiri: corp adminsitrativ şi fabrica propriu-zisă, compusă din 2 clădiri c u o curte in formă
de .T·. Complexul a fost proprietatea lui Georg Mieskes între 1890-1 978, intre 1 946-1948 a fost
concesionată lui Gheorghe Axente sub denumirea de .ţesătura română", din 1 948 intră in proprietatea
statului român cu denumirea de Ţesătoria Codlea".
Iniţial fabrica a l ucrat intr-un fost hambar, ulterior in 1912 pe acelaşi loc s-a c onstruit un corp d e
clădire î n p l a n dreptunghiular şi se a chiziţionează prima maşină; d u p ă 1918 s e instalează u n atelier e ţesut
şi se a chiz�ionează utilajele din Germania. Clădirea a fost supraetajată cu 2 nivele in 1 928 şi reamenanajate
in 1 932 la care se aduagă 44 de maşini noi. Faţadele clădirii sunt simple pe fiecare nivel apar câte trei
ferestre. Acesul se face din curte.
A doua clădire s-a ridicat in 1 939 pentru ţesătorie şi o supra lărgire a atelierului d e preparaţie a
ţesătoriei, cu trei etaje in .L" cu scară interioară intr-un corp decroşat situat la intersecţia celor două
corpuri c u deschideri circulare. Fiecare nivel prezintă câte două hale mari. Tavan ele sunt din cărămidă cu
g rinzi din beton şi pardoseala din cărămidă. Acoperişul este in două ape, dedesubt se g ăseşte o cornişă in
scări. Pe faţadele laterale câte u n fronton trapezoidal, celor trei nivele le corespund cele două ferestre
pătrate, despărţite şi flancate de câte o platbandă decorativă, la partea inferioară soclul este marcat
identic. Faţadele lungi sunt simple prezintă câte zece deschideri pătratre. Cele două corpuri - fabricile a u
suferit n umeroase modificări şi reîmpărţiri i n interior d u p ă anii 60, de asemenea s-au instalat ş i utilaje noi
ma;ini d e ţesut, maşini de bobinat cu 80 fise; s-a amenajat o centrală termică şi d e asemenea un laborator
de chimie şi fizico-mecanice. În capătul locului s-a construit in anul 1 938 o magazie pe un nivel cu a coperiş
in două ape de produse finite şi materiale; deschiderile a cestuia au fost modificate in anii 60.
Biroul adminsitrativ este o clădire de plan in . N " ridicată in 1 934, a suferit însă ample prefac eri.
La stradă prezintă patru încăperi de dimensiuni d iferite, deservite de u n culoar d e acces.
•

Fabrica de lapte - S.C. Agroindustrială Bârsa S.A. Cod lea
Codlea centru, str. Lungă 1 32
Grajdurile comunale
Azi S.C. Agroindustrială Bârsa S.A. Codlea
1 890-1927
bună dar cu modificări
valoare ambientală
centru istoric
Anbsamblu de clădiri dispuse in U pe o parcelă dreptunghiulară de colţ la capătul localităţii la
ieşirea spre Hălchiu având a ccesul principal din str. Lungă. ln�ial până in anul 1 947 complexul a servit
drept g rajd comunal pentru cai şi bovine. Din 1 947 func�a iniţială a fost înlocuită cu cea de fabrică de lapte,
la care s-au adăugat o serie de modificări a le interioarelor clădirilor.
Complexul se compune din fostele grajduri dispuse pe amble laturi lungi cu faţada scurtă la
stradă şi in continuare magazii (refăcute in anii 60), paralel cu strada clădirea a dminsitrativă iar în capătul
lotului şura, demolată în anii 70. G rajdurile şi anexele aflate în continuare sunt de plan d reptunghiular iar
clădirea administraţiei care a suferit numeroase adăugiri şi modificări are planul in .L".
Vechile grajduri sunt situate: cel din stânga, la stradă, pe colţ, cel din dreapta, mai retras. Clădirile
sunt inalte d e aproape 10 metri şi cu acoperişul in 2 ape. În dreapta sunt două grajduri, unul dintre ele uşor
retras către interiorul curţii faţă de celălalt. La faţada lungă spre a coperiş, cele două grajduri prezintă ca
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un :n·c corp decroşat dreptunghiular cu a coperirea in două pante c u un orificiu pentru introduc erea fânului
in pod.
Grajd ul mare din stânga prezintă din frontonul triunghiular spre stradă o scurtură in ronde bosse
din ceramică, ur cap d e cal d in i n intr-un medalion; la cel din d reapta un cap de bovină.
Actualele birouri sunt amplasate intr-o clădire in .. L" situată cu faţa da lungă către strada Lungă.
Este d eservită de două ac cese. Iniţial prezintă la stradă patru încăperi şi alte două încăperi mai mici in
aripa scurtă, la intersecţia celor două corpuri se află o încăpere mai îngustă c u acoepriş sepa rat. În anii
60 numărul spaţiilor a fost mărit. Se mai păstrează d uşumelele şi uşile originale din anii 20. La faţada
principală clădirea prezintă 6 ferestre.
·

Lista ilustraţiilor:
1 . Planul localităţii Codlea;
2. Coldea vedere generală;
3. Biserioca evanghelică din Codlea - Nava centrală
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Capitolul V
Etnologie - Etnografie
Tendinţe metodologice actua le în cercetarea
culturii tradiţionale: studiu de caz
de Ligia Fulga
1. Delimitări metodologice şi conceptuale
C ercetarea sticlei transilvă nene in genera l oferă prilejul deschiderii unor noi persp ective in
câmpul investigaţiilor ştiinţifice actuale orientate cu precădere spre afirmarea cercetărilor denumite de
a utor d e tip convergent. Se constată că un fenomen sau asp ect supus c erc etă rii, nu mai aparţine in
exclusivitate unei singure discipline, ci este susceptibil la interpretări multiple c a re răspund in mod firesc
dimensiunilor plurale a l e realităţii la un moment dat.
Analiza a cestui subiect a presupus o eva luare c ritică a conţinutului de idei, a problematicii
subsumate cât şi a m etodologiei folosite până acum; s-a constatat că investiga�ile s-au bazat in primu l
rând pe acumulările istoriografice, importante in câmpul d e investigaţie a l temei, d a r insuficiente i n sta diul
a ctua l, fiid p ec e p ute unilatera le şi limitative. Literatura d e s pecia litate existentă in România,
parcimonioasa in a nsamblu, valorifică indeseobi câteva fonduri de arhivă care fac referire la funcţionarea
unor ateliere de sticlă in Transilva nia. Există chiar încercări d e a identifica cu aproxima�e o pa rte din
producţia loca lă de sticlă, fără a folosi însă instrumentele de a na liză specifice isto ricului de artă şi
etnolog ul ui2•
Intenţia a utorului este de a incerca să avanseze noi şi posibile direcţii de cercetare de natura
interferenţială.
Tipul respectiv d e investiga�e propune a rticula rea integratoare a intregului material documentar
descoperit care este ana lizat diferen�at in funcţie d e caracterul l ui a rheologic, istoric, tehnic, artistic sau
etnologic. Aşadar, folosim deopotriva rezultatul investigaţiei arheologice, documentul de arhivă, detalii
strict tehnice şi aspecte cu referiri la i storia mentalităţilor, indeseobi documente de oralitete care pot
eviden�a instrumentarul tehnic folosit, pot reconstitui procedeele şi operaţiunile tehnologice practicate.
De asemenea, analiza artefactelor existente in colecţii muzea l e şi particula re se impune, devine
importa ntă şi totodată n ecesară pentru a determina un specific stilistic al sticlei tarnsilvă nene care, in
urma cercetărilor noastre pare să se contureze.
Acest demers ştiinţific circumscri s viziunii interdisciplinarităţii oferă avantajul de a interprinde
analize wconvertible" relevate care pot devani elemente de control operaţionale pentru a verifica
a utenticitatea interpretării. De exemmplu, informa�a etnologică este comparată cu documentul de arhivă
sau cu documentul a rheologic care dublează sa u reconfirmă sau, dimpotrivă, infirmă parţial sau tota l
considera�ile de factură etnologică. Aşadar, a cest program de analiză ia in discuţie orice tip de interoga�e
cu scopul de a depista gradul d e .vala bilitate" al documentelor, fi e istorice, a rheologice, lingvistice,
tehnice, etno logic e etc; a c estea confruntate pot deveni, unele pentru a ltele, .grile de control" utile in
m unca de ana liză şi interpretare.
În ultimii a ni a demarat acest tip de cercetate aplicată prin valorificarea materia lului a rheologic
d e la Primăria Veche din Sibiu şi d e la glajaria de la Porumbacu d e S u s3 care a u contrib uit la avansarea
investigaţiilor privind identificarea şi determinarea producţiei loca le, verificând datele furnizate de
documentul prima r de arhivă. Astfel, a portul a rh eologiei industriale îşi găseşte pe deplin justificarea in
a ctualizarea unor perioade mai puţin .a ccesibile" din istoria civilizaţiei transilvănene. Este un mod de
conlucrare interdiscilplinară care a re m eritul de a foca liza rezultatele particulare, mai mult sa u mai puţin
concludente, in vederea u nei sinteze operaţionale eficiente privind cunoaşterea ştiin�fică.
Referitor la orientările istoriografiei a ctuale, istoria menta lităţilor câştigă teren in câmpul
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instrumentelor conceptuale şi metodologice moderne care refuză parţial sau diminuează istoria
evenimen�ală, al cărei obiectiv de bază este documentul scris voluntar (marturii, adnotari, decrete,
scrisori, rapoarte etc.) neglijându-le p e cele involuntare ( vestigii arheologice, serii statistice etc.); se ştie
că in această viziune se pune accentul mai pu�n pe cuprinderea vie�i societăţilor ce se dezvă luie prin
fapte obişnuite, repetate, desfăşurâ ndu-se in durata lungă4•
Nivelul istoriei mentalită�lor este cel al cotidianului şi a utomatismelor, a re loc o incursiune in
stilul unei epoci. WNoi ştim astăzi - afirma George D uby că istoria nu se face numai cu texte iar istoria
ţăranilor) a meşteşugarilor,s.nJ şi a seniorilor medievali trebuie să se bazeze mai mult ca oricare a lta pe
vestigii ale trecutului care completează izvoarele scrise.r.- De a ceea, in abordarea noastră, suntem adepţii
wnoii şcol( promovată de wAnale" care impune o nouă concep�e a supra istoriei, obiectivă, prin aceea că
evită presiunea evenimentului, p rintr-o investigare de durată lungă, in sinteze ample, in care evenimentul,
redus la adevăratele sale p roporţii şi debarasat de confiscă riie circumstanţiale, este considerat la nivelul
contextului sau ca importanţă.
Nu întâmplător reamintim opiniile reprezentantului ilustru al şcolii �Analelor", Femand Braudel
-

care defineşte succint cele trei paliere pe care se situează istoria: .La suprafaţă, o istorie evenimen�ală
care se inscrie in timpul scurt: este o micro-istorie. La jumătate-pantă, o istorie cojuncturală urmează un
ritm mai larg şi mai lent ( ... ). Dincolo de a cest recitativ al conjucturii, istoria structurală sau de durată lungă,
pune in cauza secole intregi�6. Istoria mentalită�lor se inscrie in acest ultim palier. În sfera acestei
cunoaşteri globale, istoria m enta lităţilor, preocupată de zonele acuitate, de sursele ignorate, de fenomene
mai puţin specta culare, fă ră răsunet � evenimenţial", ocupă un vast domeniu şi oferă o a mplă secţiune de
realitate cotidiană.
De a ceea, studierea sticlei se situează in acest câmp interdisciplinar format dintr-un intreg
complex de ştiinţe şi procedee de investigaţie, cu scopul cla r de a evidenţia durata lungă, in cazul nostru
două secole de p roducţie de sticlă transilvăneană.
in plan conceptual şi metodologie, principiile de bază ale investigaţiei se bazează p e cuprinderea
globală a .. trăitului" care impune trei .. solidarităţii"7.
Prima �solida ritate" inrădăcineză istoria in geografie, determinâ nd comportamentele solidare cu
ambia nţa şi teritoriul.
A doua �solida ritate" apropie tot mai mult istoria de etnografie, convergenţă marcată de
a ntropologia structurală a lui C laude Levi-StraussB. lmensul depozit de .. colecţie" a dunat de anc hetatorii
de teren nu mai poate fi neglijat: anume texte .. represive" (printre care procesele), descireri de sărbători,
poveşti şi legende, colinde şi cântece, ritualuri de procesiuni, imagini şi obiecte ce exprimă o cultură care,
inainte vreme, nu avea dreptul la cuvânt, configurându-se o etnoisto rie. Rezultatul este scoaterea la lumină
a unei �alterităţi culturale" ce ne restituie, pe lângă modelul propus, trecutul .. trăit" cu a lte cuvinte
evidenţuierea unei alte culturi europene, cea orală, ocultată şi dispreţuită de elite, dar care a continuat să
şi urmeze drumul d e-a lungul epocilor, a n evoios şi secret9•
Ce-a de-a treia .. solidaritate" o constituie relaţia dintre istorie şi studiul limbajelor - a l cuvintelor
si al imaginilor, al riturilor - d eoarece orice cultură se manifestă coerent printr-un vocabular anume, o
�intaxă proprie şi iconografică privilegiată, reconstituind in cazul de faţă din fragmente sa u aspecte
disparate, individua le, un fenomen şi limbaj colectiv, un stil diferenţiat, numit de noi sticla transilvă neană.
Continuăm reflexiile noastre referitoare la recursul metodologie şi conceptual, aducând in
câmpul dezbaterii despre sticlă, aportul tehnologiei, considerată de etnologul francez Andre Leroi
Gouhra n, printre disciplinele etnologice.
Dacă etnologia este constituită din mai multe discipline al căror concurs sfârşeşte la înţelegerea
legătuilor dintre indivizii din grupuri etnice particulare, fiind ştiinţa diversităţii umane, câmpul său de
investigaţii fiind nelimitat in spaţiu şi timp, tehnologia a rată o tota lă continuitate in timp, ea riind singura
care permite să se urmărească p rocedee şi operaţii umane sute şi chiar mii de ani până a stăzi; mai precis,
sunt prinşi in ecuaţie termeni sau concepte precum mediu tehnic, tradi�e şi inerţie tehnică, inovaţie şi
difuziune tehnică 10• Autorul a na lizează acest tip de investigaţie prcizând că atunci când se reclădeşte
trecutul, cazul nostru meşteşugul prelucrării sticlei in Transilvania a cum 2CKI-300 de a ni, intervin diferite
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branşe de informare etnologică; eviden�ază tradiţiile orale care trec cu ultima genera�e care le-a primit
transmise; urmează tradiţile scrise care in marea lor majoritate s-au distrus, sec. XVII fiind încă unul .mut"
pentru majoritatea popoarelor. Singurele care au supravieţuit, dacă circumstanţele le-au asigurat
supravieţuirea, sunt produsele tehnicii, care au puterea de a se a răta departe. in timp. Nu lipsită de
importa nţă este opinia a utorului francez asupra capita lului de documente pe care il avem la dispoziţie,
considerat enorm, majoritatea de dată recentă, dar care nu reprezintă decăt o cincime din ceea ce ne-ar
trebui pentru a trasa istoria noastră in cursul ultimei o sută de a ni . . Din sec. XVI pănă in sec. XIX
informa�ile sunt puţine şi cuprinse in povestiri de călătorii nepregătite penru o sarcină ştiin�ică11 •
Dar istoria tehnicilor nu poate fi tratată singură, c i intotodeauna in raport cu istoria unei epoci, a
.

unei prioade de timp determinat, in cazul de faţă sec. XVII-XVIII. C um poate fi cara cterizat de pildă sec.
XVIII tra nsilvă nean? Se considera că este ultimul secol de dezvoltare a unui tip de viaţă vechi, dar in
ac elaşi timp constituie rampa de lansare a . revoluţiei industriale". Structurile europene sunt pănă la
sfărşitul sec. XVI III mai a proape de cele ale evului mediu decăt cele pe care le va crea .revoluţia
industrială". În plan tehnic, este o mişcare a ideilor stimulate de . revolu�a mecanicistă" a sec. XVI I, in
domeniul cotidia nului apare problema difuzării, a vulgariză rii cunoaşterii (inclusiv tehnice) care domină
intreg sec. XVIII.
În plan tehnic, sec. XVII I este un secol al uneltei ajunsă la punctul ultim al evoluţiei unui utilaj
traditionaP2.
În Tranislva nia, in a cea p erioadă era specifică economia iobăgească puţin interesată de
progresele tehnice, cu excepţia unor exemple din partea stăpănilor domeniali. Trebuie spus că implicit
intrăm in sfera etnologiei in cămpul căreia se studiază societă�le tradiţioanle care îşi tra nsmit cunoştiinţele
intr-o ma nieră orală sau prin exemplu, ea neavănd o tendinţă de imobilism decăt aparentă in sensul
practică rii unor a utomatisme oarbe. Această a pa rentă stabilitate tehnică a sec. XVIII este condiţia însăşi
a multiplicării creşterii1J.
Din nou a utorul francez ne ajută precizănd că tehnologia reprezintă un progres continuu, sensibil
material; pentru multe secvenţe temporale sau decupaje spaţiale, istoria nu se paote clădi decăt pe
mă rturii materiale, mărturii care in majoritatea lor relevă .tehnici"14•
Considerăm că devine oportun un scurt comentariu privind concepte care sunt puse la dispoziţia
istoriei tehnicilor de către etnologie şi care in investigarea unui mediu tehnologic cum este prelucra rea
sticlei au un sens aplicativ subînţeles: anum e, conceptul de mediu tehnic, tradiţie tehnică, regres tehnic,
·

inovaţie tehnică, permeabi/itate tehnică, imprumut tehnic, difuziune tehnicăl5•
Mediul tehnic îşi defineşte conţinutul in funcţie de câteva aspecte sa u caracteristici esenţiale.
În primul rând, fiecare mediu tehnic are o m emorie teh nică a cărei continuitate nu constituie
obiectul unei organizări sistematice, ci fiecare secvenţă formează un ansam blu de cunoştiinţe şi
comentarii orale, gesturi demonstrative. I nformaţii despre a c est mediu tehnic ne parvin lacunar din scrieri
de epocă (socoteli, datorii, liste comerciale). Toate reţetele tehnice s-au transmis prin mijloacele memoriei
orale. De notat că de a bia in sec. XVI II apare literatura tehnică, limbajele tehnice ajutând la realizarea unui
voca bular descriptiv p rin dictionare specia lizate.
În al doilea rând, � ediul tehnic este permeabil, manifestând mecanisme de imprumut dar si
fenomene de continuitate a m ediului tehnic anterior. Această continuitate poate fi inclusă in categoria
tradiţiei teh nice şi poate fi subliniată prin analiza compa rată a diverselor structuri morfologice existente in
mediul tehnic dat. Mediul tehnic este in permanentă mişcare, are o a numită plasticitate, adaptându-se la
noile condiţii de im prumut pentru a ameliora procedeele deja existente. Momentul şi locul invenţiei apare
atunci când un fapt tehnic primeşte un plus care se opune unui minus existent, numit inerţie tehnică;
aceasta din urmă, la rândul ei poate avea o traiectorie descendentă care poate configura fenomenul de
regres tehnică. Însă o tehnică oarecare nu poate să se fixeze adică să fie inventată sa u ada ptată decât
intr- un mediu care corespunde sensibil nivelului său. Fenomenul de imprumut şi de inerţie tehnică explică
difuzarea unor obiecte sau conserva rea lor n edefinită16.
De reţinut faptul că etnologul francez include la capitolul referitor la tradiţiile tehnice (orale sau
scrise) şi trasee sa u sensuri ale difuziunii tehnice care reconstituie pe durată lungă, definesc reacţii
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previzibile a l e m e diului tehnic. R eferitor la a ceste aspecte de acultura�e. de contacte de popula�i, la relaţii
de schimb sau imprumuturi de tradiţii (sociale, religioase, a rtisti c e, tehnic e etc.) a utorul avansează ideea
unei c ritici severe asupra exemplelor selectate pentru a rezista ca a rgumente logic e. Ne putem pune
intreba rea dacă temele a lese p entru a pleda in _favoarea contactelor sunt intotdea una cele mai bune şi
dacă unele exemp l e transmise sunt in mod verita bil exempleu17. Aici interevin probleme de circula�e
concretizate de relaţii comercia le care arată a n umite direcţii de schimb in spaţiul m edieva l euro pean. De
pildă, liteeratura de specia litate scoate la iveală existenţa unui mare negustor d e sticlă şi totodată m eşter
sti clar Joseph B reibich din nodrul Boemiei care lasă mă rturie scrisă despre trasee a l e circulaţiei pieselor
de stic lă din c e ntrul Euro p ei spre Transilvania a lături d e a lte zone din vestul sau estul euro pean; o a ltă
sursă ne indică că producţia d e sticlă tra nsilvăneană, mai ales in sec. XVI II, avea piaţă de d e sfa cere in
zonele sudice, d eci indica direcţia circulaţiei, in ţările române, Moldova şi Ţara Românească.
D e a semenea, tradiţiile consemnate oral confirmă legătura c u zonele d e sticlări e c entral·
euro peană ( Boemia, Austria) prin existenţa până astăzi a . coloniştiloru sticlari care au conştiinţa originii
lor de familie de sti c lari veniţi sau aduşi de multă vrem e în Transilvania; i d entitatea lor se manifestă distinct
în comparaţie cu populaţia locală.
Aceste inserţii conc eptuale au ava ntajul d e a fixa tipul nostru de investigaţie care ia in
considerare in m a re măsură m ecanismul d e funcţionare a economiei tehnice.
Mediul natural, u exterior" (numit astfel de A. leroi-Gouhran, n.s.), care este inert, valorile lui fiind
legate de geologie, climă, faună etc., este totuşi p u rtător de obiecte şi idei de grupe uma n e diferite care
d eţine un capita l intelectual a l grupului, păstrează tradiţiile menta le a l e grup ului, n umit mediu .. interioru d e
a c elaşi a utor; a cesta este c e l care este m ereu în mişca re, fiind când regresiv, uzat, c â n d rec eptiv, d eschis.
Mediul . exterior" furnizează materii consumabile m ediului ..interioru iar a po rtul grupurilor străine
provoacă o reacţie d e asimilare a m ediului interior numai în cazul în care a d a ptarea la noile condiţii
presupune existenţa unei stări favorabile adaptării. Migră rile sunt posibile atunci când sunt condiţii d e
conservare a m ediului interior in condiţii externe c u totul noi.
Am afirmat d eja aportul etnologi ei la sta diul istoriei tehnicilor in p lan conc eptual şi m etodologie,
a d u c e in câmpul investigaţiei ştiinţifice documente noi, atât obiecte sau artefacte (..tehnici") cât şi
informaţia o ra lă care indică şi elemente de mentalitate. Adesea prin observaţia de teren se pot consemna
a s p ecte ale tradiţiei tehnice care nu de puţine ori coboară până la s e cvenţa temporară ca r e ne intersează
in mod particula r. Î n consecinţă, tipul de cercetare regresivă ca pătă coere nţă in demersul nostru pentru
punctele de sprijin a uxiliare in reconstituirea istoriei prelucrării stic lei transilvănene.
Metoda regresivă, metioda apropi erii trecutului dinspre prezent fa cilitează studiul evoluţiei
tehnicii; aceasta a re un c a ra cter cumulativ pentru că indiferent dacă avem de a fac e cu o evoluţie
p rogresivă ori cu o inovaţie, dezvoltarea mijloac elor tehnice este rezu ltatul unei experienţe colective
a c umulate fără inc etare; fiecare generaţie moşteneşte experienţa tuturor generaţiilor care au precedat-o.
Apropierea trecutului dinspre prezent se poate realiza prin detaşa rea din ansamblul societăţii a ctuale i
unui g rup socia l (în cazul nostru, sticlariil. a unor mijloa c e tehnice ( l egate de prelucrarea sticlei),
a p rofundând c unoaşterea pe baza ana lizării semnifica�ei unor obiecte, a d ecodifică rii unor c lişee m enta l e
care vin, fără îndoială, d i n a dâncuril e trecutului"1 8.
Studiul obiectelor (artefa ctelor) d evine eficient doar in momentul in care intervine analiza
tipologică, deoare c e obiectele sunt puse intr- un raport d e filiaţie unele cu altele care obligă la cunoaşterea
fenomenologica şi i nstrumentală amă nunţită, anume procedee de m uncă, procedee tehnice, va rietatea
instrumentarului, tip uri energ etice. Rezultă cata loag e şi repertorii unde abordarea etPologică com pletează
informaţia pur tehnică; astfel, pornind de la o riguroasă urmărire a evoluţiei funcţionale şi morfologice se
poate urmări modul in care mutaţii de ordin tehnic se fa c simţite în a nsamblul economiei ţărăneşti, in viaţa
comunităţii privită global, arătâ n d c a re sunt a spectele care dispar, care se m etamorfozează sau
supravieţuiesc intr-o formă apropiată d e c ea orgini na lă, cât timp, unde anume şi care sunt condiţiile
favorizante de inerţie sa u inovaţie tehnică1 9.
Trebuie precizat că a na liza tehnologică este limitativă p entru că asupra unei unelte sa u obiect
apasă un a nsamblu de obiceiuri, tradiţii, interdi cţii, fiind o influenţă a contextului economic şi social a l
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societăţii resp ective. Şi i a ră şi subliniem im portanţa datelor conţinute de informaţia ora lă, a bsolut nec esa re
c â nd avem de-a face cu o lume c a re t a c e, c a re trăieşte în afa ra comuni cării p ri n scriere, în c a re informaţia

este transmisă, în principa l, prin gest şi cuvânt.

D e a ceea, istoria tehnicilor este ajutată de viziunea etnologică integratoare, a stfel spus a portul

a r h eologiei şi al iconografiei fiind indispensa bil în reconstituirea vieţii cotidiene, materiale, a formelor utile
şi a gusturilor valorific a bile în studiul teh nicilor şi al menta lită�lor2o.

De a semenea, lingvistica este în m ă sură să contribuie la com p l etarea datelor despre a cest

meşteşug; terminologia u neltelor de

m u n c ă , toponomia legată de a cest tip de activitate şi m a i a l es

onomastica m edievală conduc la informaţii suplimentare privind specifi c u l sticlei transilvănene; poate

evi nden�a şi fenomenul de a c u lturaţie dovedit prin m ă rturii scrise c e privesc imprumutul tehnic şi deci

tendinţa d e perm ea bilitate te hnică a m ediului transilvă n e a n m edieval.
În conc luzie, perspectiva etn o logică d evi n e necesară pentru istoria lentă a duratei lu ngi c a re

refuză scrisul şi tirania even imentu lui. Şi p entru că etnologia se preo c u pă în mod predilect de societăţile
rurale, noua istorie, desig ur o pa rte din ea, suferă o evidentă .. ruralizare" c a re pentru epocile

preindustria l e oferă o notă d e a utenticitate21.

2. Delimitarea izovarelor şi a surselor de documentare

Reco nstituirea p ro c eselor tehnologice practicate a cum 200-300 de a ni, recomp un erea u n ui
facies morfologic şi stilistic determinat de stadiul m enta lităţii societăţii transi lvă nene în sec. XVI I-XVIII a

însemant o operaţie dificilă şi com plexă c a re a presupus o atentă selecţie şi corelare a asp ectelor
sem nifica tive referitoa re la meşteşugul sticlei.

Li psa unei documentaţii precise, sistematice, c a re să fie c a p a bilă să suplinea s c ă c o m p l exitatea

a spectelor rămase încă neabordate, c a şi timida sau incipienta c o rela re cu noile c ercetări tehnologice şi
a a ltor surse docum entare, conduc la o seri e de întrebări a supra sticlei medievale în B a l c a ni.

Totuşi posibi litatea d e a extra g e o tipologie o rdonată combinată cu precizarea condiţiilor în c a re

fi ecare o biect ne-a p ermis să câştigăm în determinarea funcţiilor pieselo r, utilitare s a u c u ltura le.

Comparaţiile recipro c e privind folosinţa şi forma lor, cât şi a n a liz ele sistematice, c himice şi

tehnologice a le prod u c erii lor, n e conduc mai a p roape de rezolva rea existenţei atelierelor locale,
a utohtone, a loca lizării şi răspâ ndirii lor.

De a s em enea, a c este a n a l iz e ne permit să determinăm căile de import posibile a l e unor produse

din centre din stră inătate şi să întrevedem chiar intensitatea direcţiei contactelor com ercia l e cu ţări vecine

sau mai îndepă rtate.

Existenţa u n ei posibile producţii a utohtone ne p u n e mai departe c hesti unea unei lungi tradiţii

locale sa u regio nale care se ataşează poate epociii a nti ce şi pa leobiza ntine sau, din contră, sunt importuri
mai recente nu numai de p roduse de sti c lă ci chiar de tehnologie.

Ansamblul de obs ervaţii referitoa re la toate a c este întrebări ne va permite să stabilim c u mai

mulă precizie nivelul p roduselor noastre c u lturale în mom ente determinate, nivelul de m e nta litate a l

a c estor propoa re c a re trăiesc in Evul M ediu i n B a l c a ni; totodată este u n prilej de a a răta c a p a c i tatea lor
tehn ică şi a rtistică de a satisfa c e sau n u - şi in ce măsură - pro p riile n evoi22.

Prim ele eva l u ă ri c ritice p rivind c ercetă rile din România indică o literatură de s p e cialitate axată

in princ ipal pe date oferite de istorici c a re a u sem n a lat existenţa târzie a atelierelor de sticlă pe întreg
teritoriul ţării, atâ t in Tranislvania cât şi in Moldova şi Ţara Românea scă, informaţii p u n ct u a l e cu date
p rimare,

� esc riptive, neprelu crate privi nd a s pecte legate de pra cti c a rea a c estui meşteşug23.

In ultimii a n i, a c e st gol informaţi o n a l şi interp retativ a fost resi mţi! înd eosebi de arh elogi, c a re au

subl iniat nec esitatea d e a promova o b i e ctive şi teme de cercetare p rivind istoria medievală a Transilva niei

mai puţin a b o rdate şi c u nso c ute.
Se m e nţionează c h iar printre a ceste teme c u la c u ne necesitatea studierii societăţii m edieva le c u
viata cotidiană, a lterităti, menta lităti, folosind izvoare in edite docum entare s i na rative24• Î n a c elasi co ntext
·
reţin em o o b servaţie p � rti n entă ref eritoare la relativitatea datărilor op erat � de istoric u l de a rtă care sun

;

a d esea oscila nte. De a c e a , a utorul consi d eră că orice datare de istoria artei a r m e rita să beneficieze de

c u noaşterea m e canismelor producerii lu cră ril o r de a rtă d e corativă/ sticla n. n./, în ra po rt c u coma nda
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socială, cu statutul meşterilor şi cu media realizărilor dintr-o epocă dată. Reclamă necesitatea descifrării
contextului istoric, recursul serios la doctnente şi la geografia socială a ţinuturilor:
În acelaşi timp cu materialul arheologic scos in ultimii ani de cercetătorii transilvăneni, cu
rezultate parţial publicate şi cu preocupări colaterale privind sticla medievală25, o altă incercare de
a bordare a temei a avut in vedere valorificarea colecţiilor private şi muzeale din spaţiul amintit,
realizându-se o analiză succintă a artefactelor existente, puţine la ;,umăr, pentru a schiţa producţia locală

de sticlă transilvăneană din p unctul de vedere al tipurilor morfologice si stilistice26•
În ceea ce priveşte sursele de informare bibliografică, s:a urmărit o ierarhizare a datelor
a cumulate cu referiri la:
- istoria Transilvaniei cu precădere sec. XVII-XVIII, cu evenimente, ritm de dezvoltare, tendinţe,
structuri sociale; modul de organizare teritorială, prin ...manizarea mediului rural, prin trasarea de zone
economice şi limite juridice care corespund unui a numit nivel de dezvoltare a tehnicilor de producţie şi
organziarea relaţiilor sociale27.
- istoria Europei comentată prin percepţia istoriografică, modernă a Şcolii .Analelor· axată pe
istoria mentalităţilor, pentru a face înţeleasă relaţia de comunicare intre fenomenul european şi spaţiul
transilvănean. A fost necesar acest d emers pentru a convinge asupra sensului imprumutului şi a difuzării
tehnice, cât şi tendinţa de rezistenţă şi m etamorfoza tehnicilor şi formelor uzitate in societatea medievală
europeană. Se spune despre arta sticlei că este o a rtă .migratoare" deoarece sunt numeroase dovezi care
scot la iveală obiceiul meşterilor sticlari de a migra sau de a fi a ngajaţi pe o p erioadă determinată de către
nobili sau principi, in diferite regiuni a le Europei, ei fiind aduşi din renumitele ateliere veneţiene, apoi
germane şi boemiene. Acest fenomen este idetifica bil şi in spaţiul transilvă nean28•
- studii de istorie economică privind Transilvania, cu concluzii privind dezvoltarea economică a
societăţii in general, derularea proceselor economice, specificiul relaţiilor comerciale. Termeni d e
. economie naturală", . economie de subsistenţă", .economie de suficienţă", aduc precizări i n planul
istoriei ca ntitative şi ataşate lumii ţărăneşti până la finele sec. XVIII. lumea medievală a fost in general o
lume la .limita sărăciei" in care situaţia materială, statutul social şi dispoziţia populaţiei nu-i permiteau
să-şi dorească o schimbare radicală bazată pe inovaţii tehnice29•
- monografii şi cronici ale oraşelor şi târgurilor transilvă nene care conţin informaţii mai ales
despre sticla utilizată ca material de construcţie la clădirile din perimetrul urban (primării, biserici, case de
negustori etc) reflectă de asemenea, nivelul habitatului medieval cu cutume şi reguli despre care aflăm
indirect din restricţii şi regulamente impuse30•
Documentarea bibliografică s-a extins şi asupra ţărilor învecinate sau mai îndepărtate, zona
c entral-europeană a istoriei sticlei fiind unul dintre punctele de referinţă ale autorului pentru explicarea
sensului morfologiei sticlei tra nsilvăn ene. Funcţionarea primelor ateliere de sticlă la M urano şi
răspândirea sticlarilor veneţieni in diferite regiuni ale Europei încă din sec. XIII -XIV îşi pun amprenta
asupra producţiei locale ulterioare care imită produsele veneţiene; foa rte importante sunt, de asemenea,
tendinţele care se înregistrează in timp, in secolele următoare, in intreaga Europă, pentru noi de mare
interes fiind perioada Renaşterii şi a Barocului, subliniind faptul că Transilvania nu fa ce altc eva decât să
reproducă, uneori .calchiind" trasee cunsocute ale istoriei sticlei europene in general. Determina rea de
analogii sau variante din aceeaşi serie tipologică s-a putut realiza prin consultarea unui număr
considerabil de studii, articole, cataloage şi repertorii care sunt deja publicate şi cunoscute in circuitul de
specialitate din străinătate31 • Detaliile se opresc nu numai la identificarea unor tipologii specifice şi forme
predilecte ci chiar la scoaterea in evidenţă a u nor tehnici de decorare care pot indica diferenţe sau
similitudini cu sticla c entral-europeană.
De asemenea, s-a avut in vedere şi literatura de specialitate care va lorifica preocupările
cercetărilor privind istoria sticlei medievale din Balcani. Problema continuităţii unei tradiţii zonale
potenţată de sticlarii veneţieni, cu origini recognoscibile in producţia atelierelor din vechiul Bizanţ. rămâne
încă in actualitate. O parte din aceste preocupări sunt sintetizate şi publicate in volume de specialitate32•
Având in vedere datele insuficiente oferite de documentaţia bibliografică existentă referitoare la
sticla transilvăneană, s-a recurs la completarea informaţiei utilizând a lte tipuri de surse de documentare
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care vizează:
- analiza a rtefa ctelor;
- analiza documentului de arhivă;
- ana liza documentului de oralitate.
Analiza artefacte/ar s-a concentrat atât pe fragmentele de sticlă descoperite in săpăturile
a rheologice, cât şi pe piese d e sticlă existente in colecţii p rivate şi muzeale.
Ponderea concluziilor referitoare la producţia de sticlă trnasilvă neană s-a datorat prelucră rii
materia lului arheologic scos de la Primăria Veche din Sibiu33, inedit pentru c ercetătorii noştri. Această
prelucrare a impus sta bilirea unor eta pizări a operaţiilor de investigare, a nume analiza d etaliată a
fragmentelor de sticlă şi asamblarea lor pentru a realiza recompun erea formelor inţiale, fiind ajutaţi d e
laboratorul de resta u ra re; a poi s - a rec urs la evaluarea statistică a pieselor recosntituite, fiind
recognoscibile ca tip morfologic circa 100 d e piese. Pot fi împărţite in două categorii constând din sticla
pentru b ă ut, pahare, căni; carafe folosite la mesele obişnuite sa u festive a le Primăriei Sibiului; a doua
categorie indică existenţa unei farmacii asemănătoare c elor de curte, mai exact a unei cămă ri (Keller)
unde se d epozita u sticle de farmacie pregătite pentru uzul curent, frecvent in epocă. S-a u găsit in stratul
a rheologic butelii de fa rmaci e, sticle de medicamente, pentru uleiuri, tincturi, elixire, substanţe spirtoase,
baghetă de sticlă pentru a mestec. Fragmente de ochiuri de sticlă de la ferestre sunt in număr foarte mic.
Investigaţiile noastre s-au extins prin analogii la piese intregi d e sticlă existente in colecţii
aparţinâ nd muzeelor din Transilvania şi colecţii p rivate34•
De asemenea, c ercetările noastre au avut in intenţie să sublinieze şi posibile direcţii de
determinare a stic lei prin ana lize de laborator. Ana liza spectrală precizează elemente privind compoziţia
sticlei, ca lităţi, tehnici d e d ecorare sau prelucrare35•
Adăugăm e l em ente a uxilia re, indirecte de analiză şi imaginile iconografice care pot contribui la
determina rea unor piese de sticlă. Ne referim la prezenţa lor in structura compoziţională a unor scene
religioase prezente in picturile murale din bisericile ortodoxe sau a ltarele bisericilor evanghelice36. Imagini
cu ateliere d e sticlă existente in colecţiile d e ta blouri37 contribuie la vizualizarea lui concretă, cu rezultate
benefice in reconsituirea modului de prelucrare a sticlei in epoca respectivă.
Analiza documentului de arhivă a propus o lectură de profunzime a doc umentului38, a ceastă
cercetare s-a realizat cu intenţia de a cuprinde un număr cât mai m a re de informaţii primare, directe, c a re
a u fost supuse prelucrării sistematice. Datele d escoperite in fondul arhivistic transilvănean (Braşov, Sibiu,
Cluj), in special u rb a rii şi conscripţii, inventare comerciale, liste de impozit sau vamale au fost structurate
pe teme de interes p entru relevarea existenţei şi funcţionării glăjăriilor in sec. XVII-XVIIII. S-au d escoperit
d etalii privind uneltele utilizate, personalul existent in diferite perioade, dotarea şi amplasarea atelierului
de sticlă, produse prelucrate in ateliere, in special cele lucrate la Porumbacu de Sus şi Râşnov. Din
documente aflăm de numă rul sticla rilor,. o riginea lor, persona lul auxiliar, materii prime folosite, preţuri şi
categorii de mărfuri39.
C eea ce este foarte important in avansa rea cercetărilor asupra sticlei transilvă nene este faptul
că formel e găsite in săpătura a rheologică le găsim cu uimitoare precizie menţionate in docum entele d e
epocă din sec. XVII-XVII I I. Suprapunerea d e termeni ş i piesele conc rete recent reconsituite atestă
indubitabil prod ucerea lor in glăjăria d e la Porumbacu de Sus.
Analiza documentului de oralitate subliniază importa nţa cercetării regresive, in sensul păstrării
unor .. relicte" de menta litate, obic eiuri, cutume până in zilele noastre. l nteviurile rea lizate in loca lităţi cu
sticlării sau urmaşi ai lor reconstituie situaţii statuate in modul de funcţionare a colo ni ei de sticlari de a cum
două secole, fiind de a ltă religie decât comunitatea majoritară. Există distincţia in mentalul lor că ei
reprezintă o categorie aparte, nefiind români sau saşi, ci .. n emţi" (veniţi din zona central-europeană d e
limbă g ermană) c u obiceiuri proprii ş i mod d e viaţă uşor diferenţiat.
Conştiinţa a ceste identităţi proprii datorate meseriei de sticlar exercitată datorită funcţionării
atelierului de sticlă crează o lume diferită, concentrată pe a cest tip de profesiune, cu reguli şi cutume
riguros respectate şi acceptate. Aceşti sticlari sau urmaşi ai sticla rilor se numesc .. nemţi" au conştiinţa
aparta nenţei unui grup profesional distinct cu un a orec a re prestigiu, continuând obiceiul medieval de a
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transmite meseria de sticlar in familie, din tată in fiu. De asemenea, ei vorbesc un dia lect diferit de saşi şi
români40•
3. Delimitarea conţinutului tematic
Prop unem comentarea unui univers p reofesional c a re se lasă treptat d escoperit p e măsura
a p lică rii metodelor moderne de investiga�e. lneditul analizei constă in incercarea de a configura aspectele
semnificative a l e a cestui meşteşug, surprins intr-o a numită zonă şi intr-o anumită p erioadă de timp. Aceşti
doi parametri importa nţi determină ca drul specific de manifestare, reuşind să se i dentific e trăsăturile
p roprii ale sticlei lucrată in Transilvania in cele două secole.
Apariţia şi dezvoltarea atelierelor d e sticlă in contextul social-economic al Transilvaniei in sec.
XVII-XVIII devine un subiect de stringentă a ctualitate in cadrul temei g enera le, d eoarece se încearcă
reconstituirea unui inceput al p relucării sticlei urmărind primele utilizări in m ediul transilvănean, anume in
mediile orăşeneşti, a ulice, care adoptă modelele Renaşterii ita liene la modă in toată Europa. De a ceea,
p entru ca a rgumentele noastre să fie riguros susţinute, c ercetarea a avansat şi in secolele a nterioare
p entru a realiza coerenţa exercitării a c estei m eserii in secolele ulterioa re, in speţă sec. XVII-XVIII.
Elabora rea unei micro-bio g rafii sau monografii a unuia dintre c el e mai importante ateliere de
sticlă din Transilvania a insemnat un .. releveu" semnificativ p entru funcţiona rea majorită�i g lăjăriilor
transilvănene, indiferent d e zonă.
G lăjă ria de la Poru m ba c u d e Sus împreună cu g lăjăriile-satelit, Arpaşu de Sus şi Câ rţişoa ra a fost
supusă unei duble c ercetări; s-a u rmărit .. viaţa" îndelungată a a cestei g lăjării, reconstituindu-se
inc eputurile ei, perioad ele de funcţionare, d e intrerupere, regim de p rop rietate, momente d e devoltare in
.. inovare", tehnici noi d e p relucrare, migra rea ei in funcţie d e materialul lemnos.
Radiografierea d etaliată a funţionării a c estei glăjării percep ută in dimensiunea ei specifică d e
funcţionare a impli cat, d e a semenea, o bservaţii privind materiile prime folosite ş i sursele de a p rovizionare,
prelucrarea p otasei, ingredient de bază in prelucra rea stic lei, folosirea şi p ro c urarea coloranţilor şi a
decoloranţilor, p rocura rea şi folosirea comb ustibilului, en ergia convenţională folosită in prelu crarea
stic lei; de asemenea, p erimetrul ana lizei se restrânge asupra atelierului propriu-zis prin co nsemna rea
cadrului de amp lasare, dotarea tehnică, tehnici de prelucrare şi decorare, cât şi p ersona lul a ntrenat şi
repa rtiţia lui pe o p eraţii specia lizate sau a uxiliare.
O atenţie deosebită s-a indreptat asupra producţiei d e sticlă, prilej c u care s-au intreprins
înc ercă ri d e topo logiza re funcţio nală, determinându-se categorii p recum sticla p entru geam, sticla pentru
băut şi uz ca snic, pentru a ccesorii vestimentare (nasturi, mărgele, a c e de pă rl, cât şi pentru iluminat
( candele, candela bru, sfeşnicl in spaţiile de cult.
I dentificarea sticlei lucrate in Transilva nia, in specia l la Porumba cu d e Sus, s-a rea lizat c u
preca u�e. c unoscâ n d u-se faptul c ă in epocă in Transilva nia există ş i sticlă d e import. Este concludent
cazului renumitu lui sticlar şi negustor Kreibich din nord ul Boemiei care a vândut la sfâ rşitul sec. XVII in
Transilvania stic lă produsă la Stei nschonau.
Acest fapt doved eşte in mod concret că sti clarii autohtoni au cunoscut producţia d e sti clă
europeană, tendinţele şi moda timpului. Î n a cest context, conc eptul de comunicare tehnică şi apoi
difuziune tehnică pot fi ilustrate co nvingător. Î n a c est sens, a p licăm pentru prima oară in câmpul cercetării
sticlei din Româ nia conceptul de facon de Venise care traduce tehnici de decorare reminesc ente uzitate
in atelierele veneţiene şi apoi ră spândite in toată Europa. Ac est c a ra cter stilistic reprezintă o coordonată
inedită d e c a ra c teriza re a sti clei transilvănene.
Analiza continuă cu d eterminarea a ltor catego rii morfologice dictate de frecvenţa utiliză rilor care
face a pel la ha bitudini sp ecifice epocii, anume gama d e pahare pentru băut la p etrec eri, fie că este vorba
d e comanditar nobil sau chia r p rinciar, fie că a c est o bicei se g enera lizează in mediile urbane
meşteşugă reşti (căni de b reaslă, căni d e meşteri ca a poi in sec. XVII I la sfâ rşit să le întâlnim la cârciumi
si hanuri atât la ora s cât si in mediul rural.
Este, d e a � eme � ea, interesant in legătură cu tradiţia tehnică sa u inerţia tehnică, cum se poate
distinge un fond tradiţional care s emnifică o a numită continuitate morfologică prin id entifica rea unor
ec hivalente morfologice întâ lnite d e pildă in ceramică; ne referim, d e pildă, la că ncee, care prin silueta
formei şi, implicit, tipul morfo logic indică similitudini cu cănc eele din sti c lă.
·
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C ercetarea sti clei transilvănene pe plan stilistic beneficiază în lucrarea de faţă d e realizarea unui
catalog structurat după criterii cronologice şi tipologice, c u o descriere a n alitică a tuturor pieselor
identificate a fi fost pro d use în Transilvania în sec. XVI I-XVI II. D e asemenea, o listă c u nume d e sticlari
consemnaţi în documentele de epocă, atât cât ne-au permis indică proveninţa lor, localnici sa u veniţi din
c entrul Europei, dovedind că a rta stic lei este o a rtă migratoare, cu posibilită� infinite de a circula pe zone
întinse, ştiut fiind faptul că există obiceiul urmat până în sec. XX ca familii intregi d e sti clari să se deplaseze
pe bază de contract, din locul d e baştină, la alte ateliere care le solicitau, la mari distanţe.
Semnalăm că un subiect de real interes privind manifestările a rtistice ale sti clei plane
transilvă nene, existenţa icoa n elor pe sticlă care exp lică inceputurile acestui meşteşug prin funcţiona rea
g lăjăriilor transilvă nene, a spect relevant în frecvenţa şi da tarea icoanelor transilvă nene. Este un model d e
a daptare l a realită�le religioase ale Transivlaniei pri n tra nsformarea imagisticii cato lice din c entrul
Euro p ei in iconografia ortodoxă d upă tradiţia bizantină. Prezenţa icoanelor pe lemn a sp rijinit proliferarea
celor de stic lă, care au d evenit obicei de comercia lizare intensă pe pieţele transilvă nene, mai ales
în cepând c u a doua jumătate a sec. XVIII, perioadă d e o p rimare a românilor ortodocşi în mişcarea d irijată
de catolicizare promovată de C u rtea de la Viena. Î n Ţara Oltului, dărâmarea bisericilor româneşti a avut
d rept consecinţă dezvoltarea zugrăvirii icoanelor pe sticlă şi constituirea unor vestite c entre de iconari ca
Savu Moga sau Matei Timforea, nu întâmplător din Arpaşu de Sus şi Câ�şoa ra.
Comerţul cu sticlă, fie că e vorba d e stic lă pla nă pentru g eamuri sa u a lt tip d e obiecte utilitare,
a rată cum a n ume s e tra nsportau, care erau mijloa cele, de regulă cu că ruţa, cine comercia liza, sticlarii sau
era u meşteşugari sa u intermediari, dacă erau trasee comerciale cunosc ute cu puncte de desfa c ere,
a nume prăvălii şi preţul lor. Acest a spect al comercia lizării sticl ei transilvă n ene vine să confirme
viabilitatea acestor ateliere care deserveau anumite regiuni din ac eastă zonă est-europeană.

Tendances methodologiques actuelles dans la
recherche de la culture tradition nelle
(resu me)
Ayant pour theme l e verre de Transylvanie, l 'auteur souligne l e s pers pectives nouvelles qui
s'ouvrent dans le champ de la culture traditionnelle par l 'adoption des recherches de type convergent.
On constate qu'un certain phenomene ou aspect soumis ă la recherche, n'appartient plus
exclusivenment ă une seule discipline. mais, au contraire, il est susceptible d'interpretations multiples de la
realite ă un moment don ne. Le type respectif d'invesigations propose l 'articulation i ntegratoire de tout le
materiei analyse de point de vue archeologique, h i storique, technique, artistique et ethnologique.
Le discou rs scientifiq ue comporte la precision des d e l i m itations methodo logiques et
conceptuelles, les origi nes et les sources doc u mentaires utilisees. On met en d i scussion l'analyse des
artefacts, des docu ments d'archive, de meme que ceux d 'oralite.
L'auteur exprime l'intention d'aborder dans cette maniere la theme traite. tout en suivant un
com mentaire succi nt de !'un ivers professionel de la fabricati on du verre, dans l e contaxte social-economique
de la Transylvanie du XVI Ie-XVII I-e siecles.
L'etude de cas s'appl ique ă l'activite de !'atelier de verrerie de Porumbacu qui a eu une periode de
pointe ă cette epoque lă.
La radiographie detai l lee du fonctionement de cette verrerie a i mplique des observations sur les
matieres premieres utilisees et les sources d'approvisionnement, sur le travail de la potasse, l'utilisation et
l'obtention des colorants et des combustibles; s'y ajoutent des details sur la verrerie proprement dite:
l'emplacement, la dotation, les techniques de travail et de decoration.
Une insistance ă part este acordee ă la production du verre, on essaie des determi nati ons de point
de vue morphologique et fonctinnel, par l'identification de certaines categories tel l es: le verre ă vitre, le verre
ă bouteilles, le verre pour usage domestique et pour les pharmacies et celui sur les accessoires
vestimentaires.
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3. Ne referim la săpăturile arheologice de la Primăria veche din Sibiu, 1 987-1988 (arheolog Petre
Beşliu) şi Porumbacu de Sus, 1 991 -1991 (arhelolog Mircea Lazăr).
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Evidenţa patri moniului industrial din Codlea
de Gabriela Chiru
În cele ce urmează ne propunem să s chiţăm câteva cara cteristici ale dezvoltării loca lită�i Codlea
la sfârşitul secolului al XIX-lea şi prima jumătate a sec. XX, şi a le modului cum se răsfrâ ng a cestea asupra
patrimoniului industrial.
Codlea s-a numă rat printre satele mari a le Ţării Bârsei, care în sec . a l XVI II-lea a fost un
important centru meşteşugăresc, fiind consem nate cinci bresle: rotarii, ţesătorii, cizmarii, fiera rii, dogarii.
Ocupaţiile de bază ale localnicilor au fost a gric ultura, c reşterea vitelor, cultivarea şi prelucra rea inului şi
a cânepii, p rel ucrarea lemnului. Docum entele şi statisticile m enţionează un n umăr important de
meşteşuguri practicate în paralel c u ocupaţiile de bază. la sfâ rşitul sec. al XIX-lea şi începutul s ec. a l XX
lea, activitatea comercială şi industrială iau a mploa re.
Despre dezvoltarea meşteşugarilor d upă 1 900 ne furnizează informaţii Johannes Reichart în .. Das
săchsische B urzenland einst und jetzt" (Braşov, 1 925), care p rezintă compa rativ meşteşugurile între a nii
1 91 4 şi 1 922. Apa r noi meserii - pe lângă cârcium a ri apar bod egarii; pe lângă brutari apar cofetarii; pe
lângă mă celari apar m ezelarii; pe lângă cizmari şi curelari apar cei care confecţionează g enţi; p e lângă
fierari apar lăcătuşii.
O importanţă majoră pentru dezvoltarea industriei în Codlea a avut-o construirea uzinei electrice,
dată în func�une la 1 martie 1903. Codlea a avut prima uzină electrică din Ţara B â rsei şi a treia din
Transilvania. Ca urmare, atelierele s-au modernizat şi s-a u transformat în fabrici mici. Statisticile ne a rată
că in 1 003 existau motoare electrice, in utilizare la şapte tâmplari, un g rădinar, doi lăcătuşi, doi retari, un
ţesător.
Datorită pădurilor de stejar s-a dezvoltat industria lemnului. În anul 1878 ia fiinţă )abrica de
scaune şi fotolii" a fraţilor Hornug, devenită în anul 1 91 0 societate pe a cţiuni, cu o producţie zilnică de 1 20
scaune, fotolii şi cuiere exportate in Estul Europei şi America de Sud. Cu puţin timp inainte de cel d e-al
doilea război mondial fabrica s-a reprofilat p e armam ent de război, numărul muncitorilor c rescând la 521
de persoane în 1 944.
În anul 1 879, Johann Horvath înfiinţează prima fabrică de scule din lemn din Transilva nia,
executate p entru tâmplari, dogari, dulgheri, retari şi exportate în Româ nia, Bosnia şi Turcia. După moa rtea
fondatorului, fabrica este preluată de fiul său, Rudolf Horvath, a c easta cunoscând o inflorire d upă primu l
război mondial (în a n u l 1 925 a re a ngaja� 1 5 bă rbaţi ş i 1 0 femei).
Î n mai 1 897 s-a înfiinţat lăcătuşeria Georg Mull & Bruder", care producea sobe mici şi a poi
"
maşini a g ricole. Î n anul 1 91 2 avea 16 angaja�. numărul a cestora crescâ nd in 1 925 1a 43 .
În a n ul 1 908 Ro bert Christel înfiinţează o fabrică d e mobilă (cărucioare d e copii, şezlonguri,
săniuţe, schiuri), cu 70 de angaja� în 1 925.
Ţesutul inului, o cupaţie de bază in Cod lea, a inflorit in atelierul ţesătorului Georg Mieskes, c a re
în anul 1 91 2 şi-a instalat primul război de ţesut mecanic în podul c asei lui.
După primul război mondia l, conjunctura economică fiind favorabilă unei dezvoltări industria le
rapide, G eorg Mieskes şi-a lă rgit a ctivitatea, cumpărând mai m ulte războaie d e ţesut încât în zece ani
numărul a c estora ajunge la 44, pe care l e instalează într-o h a lă industrială c u două etaje.
Î n perioada 1 932- 1 938, imediat după criza economică, a început din nou o epocă de înviorare
economică, fapt ce 1-a determiant pe Mieskes Georg să construiască o magazie de produse finite şi de
materiale, .. Mieskes-Webeu, iar în anul 1 939 să construiască un a l doilea corp pentru ţesătorie, de data
a c easta cu trei etaje, lărgind totodată atelierul de pregătire a materiei prime. Tot în a ceastă perioadă a
completat numărul războaielor m ecanice până la 83 bu c., având 95 de ţesătoare şi alţi angajaţi. Î n 1 946
proprietarul conc esionează societatea lui Axente Gheorghe, care înregistrează firma sub d enumirea
..Ţesătoria Româ nească", a ceasta trecând la 1 1 iuni e 1 948 în proprietatea statului. Până în 1 991
functionează
sub denumirea de "Tesătoria Codleau, iar din 1 99 1 devine ..Codtexu S.A.
.
.
În anul 1 936 firma g erm ană 1. G. Fa rb en" a cumpărat moara de pe Wolkendorferstrasse (str.
Vulcanului) şi a transformat-o în moară chimică pentru colora nţi şi vopsele care in anul 1 938 a primit
..
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numele de 8Coloromu, având 1 74 de a ngajaţi. La inceput, fabrica a preparat substanţe din coloranţi
importaţi la care se adaugă să ruri mă cinate - erau aşa numitele culori 8Ga llusu. Î n a nii următori s-a mai
cosntruit o h a lă industrială pentru fa brica rea n eg rului de fum, iar intr-alta se impregna, c u o maşină
specială, hârtie pentru heliograf.
Î n concllJzie s-au prezentat câteva aspecte, reconstituite in cadrul c ercetări lo r, referitoare la
atelierele ce a u funcţionat in Codlea in prima jumătate a secolului al XX-lea, însoţite de câteva date legate
de istoricul lor, iar in tab elul care urmează se vor regăsi, pe lângă a cestea, şi spaţiile comerciale aflate in
zona c entrală.
Ateliere meşteşugă reşti, prăvălii, cârciumi din Codlea, inainte de 1 945:
N r. c rt.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1 0.
11.
1 2.

Resta urant Hotel

Proprietar
Plaier Johann
Schopel Franz
Gross
H iel
Csjohani Karol
Kloos Otto si Georq
Christel
Christel
C h riste! Ma rtin
Oss
?

Adresa
Lateralăfl
Laterală/9
Laterală/4
Lat era lă/66
Lateralăfl6
Lat era lă/84
La tera lă/98
Lunqă/1 03
Lunqă/1 03
Lu naă /1 05
Lu n aă /1 1 1

atelier
Mezelărie
Fierărie
Cabinet veterinar
Mă celărie
Tâ mplărie
Prăvă lie
Cizmărie
Fa brică rindele
Tip

Li b ră ri e
M e rc erie
Băcănie

Kueres J o h a n n

Lu nQă/1 23

13.

Tâ mplă rie

B a rf M. si Ko n i Q J o ha n n

Lunaă/125

1 4.

Fi eră rie

Porto c a lă M i rcea

Lunaă/1 47

1 5.

M ă c e l ă rie,

Roth C a ro l

Lungă/182

Perioada functionării
1/2 sec. XX
1 750
1/2 sec. XX
1/2 sec. XX
1 850
1 896
1/2 sec. XX
1/2 sec. XX
1/2 sec. XX
1/2 sec. XX
1 /2 sec. XX
1 850
1/2 sec. XX
1/2 sec. XX
sf. sec. XIX· inc. sec. XX

Mag. U n elte Aari c o l e

1 6.
1 7.

Restaurant H otel

C h ristel

Lun aă/90

B ă c ă nie

Lunaă/1 02

1 8.

Pantofărie

1 9.
20.
21 .
22.

Centru de M o ntă

Karl
Stoof H.
Primăria (ti

Prăvă lie

Oepner Johann

Măaurii/7A

Atelier tera cotă

Ti:ipfer J o h a n n

M ă a urii/7B
M ă a urii/1 1

Bosch

Lunaă/138
LunQă/182

Cizm ă ri e

Riemesch?

23.

M ă celărie

Eiwen M i c h a el

M ă Q u rii/ 1 3

24.

Prăvă l i e

M ă a u rii/74

25.
26.

Tâ mplărie
Cârciumă

?
?
?

27.

M o ară

Koniaes

28.

M ă c elărie

Kra u s

29.
30.

Sere

Kra u s Oswald

Tesăto rie

Mi eskes

31.

C a b i n et m e d i c a l

32.
33.
34.
35.
36.
37.

Tâmplărie

Geora
Primăria
Mi.ill Joha nn

Frizerie

Spitz Thom a s

Prăvă l i e

Noviotto

Fierărie
Fa rmacie
Măcelărie

Kolf J o h a n n

Reimer ?
Norb ert ?

Măaurii/67
Măaurii/14
M ă a uri i/20
Măaurii/48
Măaurii/48
Horea/4-6
Ho re a/6
H o re an
Horean
H orea/23
Horea/37
9 Mai/1
Crizantemelor 1
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1/2 sec. XX
1 875
1/2 sec. XX
1/2 sec. XX
1/2 s ec . XX
1/2 sec. XX
1/2 sec. XX
1 / 2 sec. XX
2/2 sec. XIX - 1/2 sec. XX
1/2 sec. XX
1/2 sec. XX
1/2 sec. XX
2/2 sec. XIX
1/2 sec. XX
1 91 2- 1 945
1 /2 sec. XX
2/2 sec. XIX
1 9251/2 sec. XX
1/2 sec. XX
1/2 sec. XX
1/2 sec. XX

Die wirtschaftliche Entwicklung Zeidens
von Gabriela Chiru
Zeiden geho it zu den bedeutendsten Dorfern des Burzenlandes, ein wichtiges
Ha ndwerkszentrum des 18 Jahrhunderts, in d em fiinf Ziinfte urkundlich festgehalten werden: Wagner,
Weber, Schuster, S c hmiede und Bottcher. Zu d en hauptbeschăftigungen der Ortsbewohner g ehărten die
Landwirtschaft; Viehzuc ht, Hanf- und Flachsanbau, sowie deren Verarbeitung und Holzverarbeitung.
Am Ende des 1 9. und Anfang des 20. Jahrhund erts ist ein grosser Aufschwung in Handel und
Industrie z u verzeichnen. O ber die Entwicklung des Ha ndwerks nach 1 900 finden sich a ufschlussreiche
Daten von Dr. Emil Trandler im Sammelba n d von Johannes Reichart von 1 925, .das săchsich e Burzenland
einst und jetzt, in dem Vergleiche iiber die a usgeiibten Handwerke zwischen 1 91 4 und 1 922 enthalten sind.
Eine besondere Bedeutung fiir die industrielle Entwic klung fiei dem Bau des Elektrizitatswerkes zu, das am
1 Mărz 1 9m d en B etrieb a ufnahm. Dieses war das erste Elektrizitătswerk im B urzenland und das dritte in
Siebenbiirgen. Dadurch entwickelten sic h die Werkstatte, einige davon zu kleinen Betrieben. Die
statistischen Daten z eigen, dass im gleichen Jahr Elektromotoren von sieben Tischlern, einem Gărtn er,
zwei Sc hlossern, zwei Wagnern und zwei Webern verwendet werden.
Neben Metzg ern ersc h einen die Selc hwa renerzeuger, neben den Ga stwirten die
Getrănkeverkăufer, z u den Băckern gesellen sich die Konditoren; ausser Schuster und Riemer finden sich
Taschner und zu den Schmieden gesellen sich n un a u ch die Schlosser.
Durch den reichen Eichenwa ldbesta n d entwickelte sich besonders die Holzverabeitung. Die
Briider Hornug griindeten 1 878 einen Betrieb fiir die Erzeugung van Stuhlen, der sich 1910 in eine Ag
umwa ndelte. Tăglich wurden 1 20 Stiihle, Lenhsessel und Kleiderhănger erzeugt. Beschăftigt waren hier 45
Măn ner und 25 Fra uen. Kurz vor dem 11. Weltkrieg wurde die Fabrik van Urdăreanu iibernomm en, der diese
fUr Riistungsa nlagen umbaute. Die Anza h l der Angestellten stieg van 56 bei O berna hme a uf 521 im Jahre
1 944.
Johann Horvâth griindete 1 879 die erste Werkzeugfabrik im Siebenburg en. Ursprunglich befand
sich diesen aut einem gepa chteten Grundstiick und ubersiedelte 1 894 in die Neugasse, wo a u ch heute ein
solcher Betrieb besteht. Hier wurden Werkzeuge fUr Tischler, Wagner und Zimmerleute hergestellt, die
auch nach Rumănien, Bosnien und Tiirkei exportiert wurden. 1 925 a rbeiten da 1 5 Măn ner und 1 0 Fra uen.
Die 1 897 g eg riindete Schlosserei .G eorg Miill & Bruder"' erzeugte anfangs Oten, dann
landwirtschaftliche Maschinen. 1 91 2 beschăftigte sie 1 6 Arbeiter. lng. Mihail Portoc a lă uberna hm sie 1 940
mit 80 Angestellte.
G eorg Wenzel griindet 1 904 die zweite Fabrik fUr Holzwerkzeuge. Hier wurden Hobeln, Drehbănke
und Tischlereitische erzeugt. 1 925 a rbeiten hier 27 Măn ner und 16 Frauen.
Robert Christel grundete 1908 eine Măbelfabrik, in der Kinderwagen, Lehnstiihle und Skier
erzeugt wurden. 1 925 waren 35 Mănner und 25 Frauen beschăftigt. Die holzverarbeitend en Betriebe
werden nach d em 11. Weltkrieg in der Firma .Măgura·· zusammengefasst
Das Hanfspinnen gehărte zu den wic htigsten Tătigkeiten in Zeiden. Georg Mieskes insta llierte
1 91 2 auf seinem Dachboden den ersten mechanischen Webstuhl. Die gii nstige wirtsc haftliche Entwicklung
nach d em 1 Weltkrieg fuhrte dazu, dass Mieskes seine Weberei in ein Gebaude mit zwei Stockwerken
verlegte und uber 44 Webstuhle besass. N a c h d er Wirtschaftskrise van 1 932 bis 1938, folgte wieder ei ne
giinstige Konju nktur, so dass Mieskes 1 938 ein La ger fUr fertige Produkte und Rohstotfe unter den N a m en
. Mieskes-Webe'" errichtete. Ein Jahr dara uf b a ut er fiir die Web erei ein weiteres Gebăud e, diesmal mit drei
Sto c kwerken und erweitert die Werkstatt fiir die Aufarbeitung der Rohstotfe. Auch ka uft er weitere
Webstiihle an, so dass er schliesslich liber 83 Stlick verfiigt, an d enen 95 Weberinnen a rbeiteten. 1 946
konzessioniert er den Betrieb an Axente G heroghe, d er lhn unter d en Namen .. lesătoria Româ nă'" eintrăgt.
Am 1 1 Juni 1 948 wird der Betrieb vom Staat enteignet. Bis 1991 nennt es sich . Lesătoria Codlea'", u n d ab
diesem jahr wurde er zu .Codtex"' A.G.
Die deuts c h e Firma .I.G. Farben'" kauft 1936 die M iihle an der Wolkendorfer Strasse. Diese wird
in einem c h emischen B etrieb fiir Farbstoffe u nd Farben umprofiliert. 1 938 erhălt das Werk d e n namen
·
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"Colorom" und hat insgesamt 174 Angestellte. Anfangs wurden hier importierte Farbstoffe verarbeitet
Dazu wurden gamahlene Salze hinzugefiigt und damit die .. Gallus"-Farben herg estellt. In den năchsten
Ja hren wurde ei ne weitere lndustriehalle g ebaut, in d er Kienruss herg estellt wurde. ln einer a nd eren Halle
wurde pa pier fiir Heliogra p h en gepră gt
.
In dieser Vorstellung wurden einige Aspekte beschrieben, die wăhrend d er Forschungen ii ber
der Existenz der kommerziellen Ră umen im Zentra lgebiet Zeidens wiederhergestellt wurden.
lista ilustra�ilor.
Foto 1. Ţesătoria lui Georg M ieskes, Codlea, 1 939
Foto 2. Prăvălie, Georg Kloss, str. Laterală nr. 84, Cod lea
Foto 3. Cizmăria lui Stoft, str. Lungă nr. 138, Codlea
Foto 4. Restaurant (a apa �nut lui Christel), str. Lungă nr. 90, Co ldea
Foto 5. Băcănie (a aparţinut lui Johann Depner), str. Măgurii 7A, Coldea
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Cercetări de teren in Codlea 1 997-1998
ZELL, Gotlhelf, Zeiden - Eine Stadt im Burzenland, Ulm - Germa nia, 1994
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Capitolul VI
Restaurare - Conservare
O nouă perspectivă privind cercetarea 'i
restaurarea unor bunuri culturale cu valoare
deosebită
d e Măriuca Radu, Valerica Sârghie
Pornind d e la premisa că un bun cultural, d e valoare d eosebită trebuie transmis generaţiilor
viitoare într-o stare optimă, demersurile noastre s-au îndre ptat spre o a cţiune complexă, interdisciplinară,
care să îmbine cercetarea muzeografului c u manopera mig ăloasă a restauratorului.
i n acest scop am avut în ved e re d ou ă creaţii cartografice, ieşite din mâna unuia din cei mai
reprezentativi maeştri ai secolului al XVI I I-lea, neglijat pe nedrept d e literatura d e specialitate; este vorba
d e italianul Giovanni Antonio Rizzi Zannoni ( 1736- 1 81 4)1 .
Cele două planşe aflate în patrimoniul Muze ului Judeţean de Istorie Braşov sunt reprezentative
d in trei puncte de vedere: documentar, oferind cu generozitate numeroase date de ordin economic, istoric,
politic, religios, arhitectonic (inclusiv despre spaţiul românesc); artistic, putând fi considerate adevărate
bijuterii ale genului şi afirmaţia că autorul îşi depăşeşte în multe privinţe contemporanii nu ni se pare a fi
exagerată; al rarităţii: dacă variante ale hărţii d edicate sud-estului european mai sunt semnalate doar la
Biblioteca Academiei Române2, despre planul Va rşoviei, cel puţin până în prezent susţinem că este unicat
în ţara nostră.
Mai trebuie menţionat că ambele documente cartografice provin din colecţia lui J ulius Teutsch,
având pe versa semnătura acestei mari personalităţi braşovene3 .
Tocmai pornind de la a ceste criterii am considerat necesar că aceste creaţii cartografice merită
un studiu unitar, al cărui punct de g reutate să se răsfrângă în mod egal asupra componentelor deja
enunţate.
La reuşita ac estei intreprin deri a contribuit şi existenta unui bogat material doc umentar care ne
a oferit informaţii preţioase asupra eta pelor parcurse d e maestrul italian în d iferitele centre ale Europei şi
deci a elucidării condiţiilor în care a u fost elaborate cele două gravuri.
Primul doc ument intitulat: CARTE D E LA PARTIE SEPTENTRI O NALE 1 DE L'EMPIRE OTOMAN 1
DEDI E E 1 A MONSEIGNEUR LE CO MTE DE VERG ENNES 1 conseiller du Roy en tous ses conseils, 1
commandeur de ses Ordres. M inistre et Secretaire d ' Etat 1 et des Commandemens et Finances de SA
MAJESTE 1 ayant le Departement des Affa ires Etrangeres./ Par son tres humile et tres Obe issant Servite ur
Rizzi Zannoni d e / !'Academie Roya le des Sciences et Belles Lettres d e Gottingue 1 pr. lngenieur Geographe
de la Marine 1 MDC CLXXIV ( 1 774) este legat tot d e etapa pariziană a lui Zannoni şi se bazează pe
observaţiile făcute d e acesta în dec ursul că lătoriilor anterioare în spaţiul Europei de sud-est şi în Orient.
Harta a fost comandată de Franţa în c ontextul războaielor ruso-turce. Autorul consemne ază d eta lii intr-o
paletă extrem de diversificată, pornind de la bogăţii naturale, e conomice, lupte, fortificaţii, evenimente
istorice etc. Rea lizarea grafică este excepţională, Zannoni colaborând indeaproape cu nume cel ebre ale
epocii, cum ar fi: Perrier, Bourgoin şi Arrivet.
Descriere: plan şa este compusă din şase secţiuni egale, tota lizând 72,5x1 55,5cm şi înfăţişează un
teritoriu cuprins între: Ungaria şi Marea Caspică; Marea Neagră şi ţările române ocupă un loc central;
pentru interesul deosebit pe care il prezintă, în cele ce urmează vom prezenta pe scurt fiecare se cţiune:
1. reprezintă parţial Ungaria şi Polonia şi in totalitate ţările române; foarte d etaliate sunt
fortificaţiile; un accent d eosebit este pus pe zonele religioase (creştine şi musulmane) ;
2. reprezintă teritoriile din nordul Mării Negre, incl usiv Crimeea; din păcate, cea mai mare parte
a acestei secţiuni, lipseşte;
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3. reprezintă in principal gubernia Astrahanului şi punctul de vărsare a Volgăi in Marea Caspică
(şi de aici lipseşte un fragment); accent pe posibilele neajunsuri legate de calitatea precară a apei şi a unor
ierburi otrăvitoare.
4. se intinde de la Dunăre până la Constantinopole - a ccent pe localităţi şi fortifica�i;
5. este ocupată de cartuşul care ocupă un spaţiu mare, dar nu disproporţionat in economia hărţii
- inconjurat de documente, elemente heraldice, ghirlande de flori, arme orientale şi vase din care curg
bijuterii.
6. cuprinde in principal: Armenia, Georgia şi Daghestanul până la Marea Caspică; probabil că
este una dintre primele hărţi care consemnează existenţa surselor de petrol din regiunea Baku; d e
asemenea sunt oferite informaţii privind extinderea influenţei ruseşti in zonă.
Materiale, tehnică ş i execuţie, stare de conservare
- determinări preliminare -

Harta a fost imprimată pe hârtie fabricată manual având un aspect rugos, cu linii de apă
orizontale slab vizibile şi filigran.
Acesta este compus dintr-un cerc periat prelungit spre dreapta, in câmpul c ăruia e ste figurată o
cruce cu braţe egale evazate la exterior.
Desenul acestuia este re dat in figura nr. 1.
Gravura este executată in aramă, iar la tipărire s-au folosit cernelurile tipografice de culoare
neagră.
Harta a re dimensiuni cuprinse intre 72,5 1 1 55,5cm şi este lucrată pe şase secţiuni egale, fiind
d ublată pe suport textil. Fiecare secţiune este delimitată de linii de pliere verticale şi orizontale perm�ând
plierea hărţii sub formă de mapă.
Stare de conservare

Pe toată suprafaţa hărţii se află depozite de praf şi alte impurităţi d iverse (noroi) murdărie d e
origini diferite (minerale ş i organice) ancrasată pe suprafaţa materialului suport (hârtie şi textil).
Sunt vizibile numeroase pete de c uloare maro-brună şi patina funcţională. Menţionăm d e
asemenea ingălbenirea hârtiei ş i modificarea cromatică a suportului textii.Pentru înţelegerea problematicii
de restaurare prezentăm starea de conservare a hărţii pe secţiuni.
Secţiunea 1
- modificări uşoare de formă a h â rtiei prin desprinderea de pe suportul textil
- fisură îngustă la colţul d in stânga jos pe o lungime de 9 cm, care se prelungeşte şi către
interiorul h ă rţii.
- răsuciri ale materialului suport (hârtie); acestea sunt vizibile mai ales la colţuri unde sunt uşor
desprinse de materialul textil şi pe margini in sensul liniilor d e pliere verticale şi orizontale.
Secţiunea 2
- pierderea de fragmente din materialul suport purtătoare de mesaj informaţional pe suprafaţa
întinsă (in proporţie de cea. trei sferturi d in secţiune).
- colţurile la fragmentul rămas sunt răsu cite şi roase, fiind desprinse de pe suportul textil.
Secţiunea 3
- pierderea de fragmente ale materialului suport purtătoare de mesaj informaţional in proporţie
de cca.un sfert din secţiune;
- plierea suportului textil la co�ul d in stânga sus;
- depozite d e murdărie cu componentă diversă (praf, noroi, materii organice etc.) ancrasată pe
hârtie;
- pete de diferite provenienţe (cărbune, g răsime).
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Secţiunea 4
- rosături marginale ale materialului suport pe liniile de pliere verticale şi orizontale;
- fisură a hârtiei pe o lungime de 26 cm la tranşa inferioară.
- pete mici de culoare brun-maro;
- gaură alungită cu lipsă fragment din materialul suport către tranşa inferioară a sec� unii;
- pete de apă slab vizibile către co�ul din stânga.
Sec�unea 5
- fisură îngustă de 2cm la colţul din dreapta sus;
- mici rosături la colţuri şi către margini vizibile mai ales pe liniile verticale de pliere .
Secţiunea 6
- desprinderea hârtiei de pe suprafaţa materialului textil in proporţie de cea. 1/2 din secţiune;
- lipsă fragmente purtătoare de mesaj informaţional in colţul din stânga jos;
- fisură pornită de la tranşa superioară şi continuată către interiorul hărţii cu dimensiune de cea.

- pete de culoare brună către tranşa inferioară a hă�i.
Tratamentele aplicate şi etapele restaurării
lnvestiga�ile de laborator au evidenţiat următoarele:
- hârtia este fabricată manual, cu linii de apă verticale şi filigran;
- materialul papetar absoarbe cu uşurinţă apa, având un grad de incleiere relativ scăzut;
- pentru lipirea celor două materiale (hârtie şi textill s-a folosit cleiul de oase;
- PH-ul hârtiei are o valoare aproape de limita normală respectiv PH/H20aprox.7 ,PH 1 aprox. 6,5
De asemenea la analizele de laborator au fost evide�ate numeroase impurităţi mecanice, noroi,
pete de cărbune, grăsime şi pete de cerneală.
După parcurgerea etapelor premergătoare, respectiv. fotografie rea hărţii, urmată de investigaţiile
chimice de laborator, s-a trecut la efectuarea operaţiilor de curăţa re uscată şi umedă, urmate de operaţiile
de restaurare.
Depozitele de noroi şi alte impurită� mecanice de pe suprafaţa hă�i au fost înlăturate cu ajutorul
bisturiului şi a unor pensule moi de diferite mărimi.
A urmat o curăţare uşoară cu ajutorul prafului de gumă, praf ce a fost presărat pe porţiuni mici,
iar prin mişcări circulare uşoare s-a efectuat curăţirea din aproape in aproape, operaţia repetându-se
până ce praful de gumă a rămas curat. Acesta a fost înlăturat prin pensulare repetată cu pensule moi.
După efectuarea curăţirii mecanice s-a trecut la curăţirea umedă. Pentru ca spălarea să fie
eficientă s-a udat in prealabil fiecare secţiune a hă�i prin imersie rapidă intr-o soluţie de 20% apă şi 80%
alcool etilic.
Scoasă din baie, fiecare secţiune in parte a fost aşezată pe masa de aspiraţie cu vacuum, unde
s-a continuat spălarea, de data aceasta prin pulverizare de la suprafaţă cu ajutorul aerografului, folosind
apoi pompa de aspiraţie pentru îndepărtarea impurităţilor şi a materialelor solubilizate din hârtie.
Cleiul de oase dintre suportul textil şi cel de hârtie s-a inmuiat, iar prin mişcări uşoare şi cu mare
atenţie suportul textil a fost desprins de pe cel de hârtie, din aproape in aproape dintr-un capăt in celălalt.
După ce fiecare secţiune a fost desprinsă de pe suportul textil, operaţia de spălare s-a repetat
atât pe faţă cât şi pe versa, schimbând permanent hârtiile de filtru până când acestea au rămas curate.
O atenţie deosebită a fost acordată etanşării dintre hartă şi suprafaţa mesei, care s-a făcut cu
ajutorul foliei speciale din plastic, astfel ca presiunea creată de aspiraţia in vid să nu distorsioneze textura
hârtiei.
la acţiona rea pompei de aspiraţie (prevăzută cu un manometru gradati s-a plecat de la o treaptă
minimă crescând uşor in mod gradat până ce s-a ajuns la treapta maximă, astfel câ vidul creat de pompă
să nu producă concavităţi zonale pe suprafaţa hă�i. iar materialul suport să fie perfect intins, abso�a
făcându-se uniform pe intreaga suprafaţă.
Acest procedeu de spălare a evitat formarea cearcănelor şi efectul de marmorare a produşilor
de degradare, precum şi migrarea culorilor solubile care deseori constituie o problemă in curăţirea prin
imersie in baie.
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i n urma spălării cu ajutorul mesei de aspiraţie cu vacuum s-a observat o relaxare a materialului
suport. g radul de şifonare a dispărut, iar cearcănele d e apă au devenit din ce in ce mai puţin pronunţate.
Folosirea acestui procedeu de spălare are avantajul că scurtează timpul de execuţie şi c urăţirea
este calitativ superioară.
Întrucât PH-ul hârtiei a avut o valoare aproape d e limitele normale, respectiv aproximativ 6,5
conform analizelor chimice de laborator, nu a fost necesară o deacidifiere suplimentară spălării .
A urmat operaţia de reincleiere cu o soluţie de carboximetil-celuloză (CMC) de 1 ,5% apă prin
pulverizare. operaţia făcându-se pe versa, după care. umedă fiind, fiecare secţiune a fost lipită pe suportul
textil (pânză d e in bine întinsă pe gherghef) umectată cu adezivul pregătit in prealabil (pap de făină). De
asemenea a fost păstrată distanţa de 3 mm intre secţiuni pentru c a harta să se poată plia conform
originalului.
Fluxul tehnologic de restaurare a continuat după uscarea liberă a hărţii, prin desprinderea ei de
pe gherghef. urmată d e defibrarea ma rginilor părţilor lipsă, completarea cu hârtie japoneză tehnica l a
simplu, degajarea surplusului d e hârtie japoneză şi presarea finală.
S-a c urăţat şi păstrat pânza originală pe care a fost d u blată harta, pânza fiind conservată şi
păstrată alături de h a rtă in m a pă.
Această simplă enumerare a unor intervenţii, insoţiţă de câteva exemple, încearcă să rezume
marea varietate, cât şi complexitatea operaţiilor specifice de restaurare la care a fost supusă harta pe
parcursul a a proximativ 2 1uni de lucru.
Totodată, vrem să subliniem că alături d e tehnicile d e restaura re, de efortul de manoperă pe care
şi-1 insuşeşte restauratorul, acesta mai este solicitat in mare măsură de responsabilitatea deosebită ce o
impune intervenţia, care să nu modifice starea materială şi nici aspectul original al piesei.
În urma resta urării s-a redat h ă rţii aspectul original, având in vedere valoa rea e i deosebită, fiind
o hartă extrem d e rară.
Cel de-al doilea document este legat de activitatea desfăşurată de Zannoni in Polonia, in
momentul în care acesta se află în serviciul Franţei (vezi nata l ) şi reprezintă un plan al Varşoviei. Plan şa
( g ravată pe placa de cupru) măsoară 37,5x55,5cm, este intitulată: PLAN DE VARSOVIE LEVE PAR ORDRE
D E SON EXC.E.LEC.TE. B I ELINSKI GRAND MARECHAL D E B I ELINSKI, D E D I E A S O N
EXC.E.M.R.LEC.TE.WIELHORSKI G.D.MAÎTRE D'HOTEL DU G.D.LITH UAN I E, STAROSTE D E KAMI N I EK. Anul
editării: 1 772, deci cu puţin timp înainte de prima îm părţire a Poloniei. Autorul a dedicat din complezenţă
lu crarea mai ma rilor zilei, după cum era obiceiul in epocă. Din punct de vedere tehnic este sigur că
Zannoni a conceput planul fă când măsurători, observaţii şi desene la faţa locului (aşa cum reiese din
biog rafia sa era şi un excelent desenator); proba bil că punerea in pagină, împreună cu gravorii
Chalmandrier şi Arrivet, a avut loc la Paris.
Descriere: centrul planşei este dedicat unui amănunţit plan a l oraşului Varşovia; marcajul
cartierel or este realizat prin haşuri fine, paralele; dedesubt, sub forma unei perspective apare oraşul, cu
clădirile cele mai reprezentative, văzut dinspre Vistula; detaliu! merge până a colo încât sunt schiţate
ambarcaţiuni şi oameni care se plimbă pe malurile fluviul ui; de jur imprejur, in medalioane sunt
reprezentate palatele, bisericile şi bibliote cile Varşoviei, sus-ca rtuşul-sub forma unei eşarfe bogat
ornamentate, încad rată de un vultur încoronat, blazoane şi frunze de laur stilizate.
Privită în ansamblu, ima ginea oraşului respiră eleganţă şi echilibru; iar dacă o privim peste timp,
ca pătă, d atorită d istrug e rilor suferite in timpul celui de-al doilea război mondial, şi statutul de document.
Va fi fost folosit oare şi a cest plan la refacerea vechilor faţa de?
Materiale, tehnică de execuţie, stare de conservare, detenninări preliminare

H â rti a este fabricată manual, cu linii de a pă orizontale slab vizibile şi filigra n. având un aspect
rugos.
neagră.

Gravura este executată în a ramă, iar la tipărire s-au folosit cernelurile tipografice de culoare
D imensiunile planului : 37,5 1 55,5 cm
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Stare de conservare
Deteriorări fizico-mecanice

- fisură a hârtiei către mijlocul tranşei inferioare de .cca.2cm care se prelungeşte uşor către
interiorul planului;
- tranşele laterale prezintă numeroase fisuri superficiale de dimensiuni mici;
- tranşa superioară prezintă 2 fisuri, dintre care una având dimensiunea de cca.5cm prelungită
către interior, iar alta cu o dimensiune de 2cm;
- colţurile sunt roase şi răsucite, iar din colţul din drepta jos lipseşte un fragment din materialul
suport purtător de mesaj informaţional.
Degradări fizico-chimice

- pe toată suprafaţa hărţii se observă murdărie generală (praf şi alte impurităţi mecanice);
- hârtia cu un g rad accentuat de hidroabsorţie;
- la tranşa inferioară cât şi la colţul din stânga jos sunt vizibile pete de apă, iar din loc in loc mici
pete de culoare maro-brună;
- se observă o modificare cromatică uşoară a hârtiei (ingălbenire) şi patina funcţională.
Tratamentul aplicat şi etapele restaurării

După parcurgerea etapelor premergătoare obligatorii, respectiv fotografierea şi efectuarea
analizelor fizico·chimice de laborator, prima operaţie a tratamentului aplicat a fost curăţirea mecanică,
folosind praful de gumă, procedeu descris pe larg la desfăşurarea procesului de restaurare a hărţii din
prima parte a lucrării.
După efectuarea curăţirii mecanice s·a trecut la următoarea etapă şi anume curăţarea umedă.
Planul a fost mai întâi imersat intr-o soluţie slab hidroalcolică cu o concentraţie de 20% alcool
etilic şi 80% apă conform analizelor fizice-chimice de laborator .
Scos din baie, spălarea propriu-zisă s-a făcut cu ajutorul mesei de aspiraţie cu vacuum. Şi acest
procedeu a fost descris pe larg in prima parte a lucrării restaurarea hărţii ..CARTE DE LA PARTIE
SEPTENTRIONALE DE L'EMPIRE OTOMAN".
A urmat operaţia de reîcleiere cu o soluţie de carboximetil-celuloză 1,5% în apă prin pulveriza re
pe verso-ul planului, după care uscarea liberă urmată de o presare uşoară.
Fluxul tehnologic a fost continuat de operaţiile de defibrare a marginilor părţilor lip'să,
completarea cu hârtie japoneză ..tehnica la dublu", degaja rea surplusului de hârtie japoneză, reuniunea şi
consolidarea fisurilor cu ajutorul benzilor finEI de văi japonez şi hârtie japoneză .
Ultima operaţie executată a fost presa rea finală, planul fiind aşezat în presă între patul de hârtii
de filtru umectate.
Considerăm că efortul depus este justificat căci după cum bine se cunoaşte, activitatea de
restaurare în general şi în special cea desfăşurată pe suport de hârtie poate prilejui adesea aspecte
importante atât pentru restaurator, cât şi pentru specialistul care studiază colecţiile vechi, mai ales în
domeniul cartografiei, puţin cercetată la noi.
Note:
1 . Giovanni Antonio Rizzi Zannoni, astronom şi cartograf s-a născut în anul 1736 la Padova (alte
izvoare îi plasează locul naşterii pe Coasta Dalmaţiei). După ce absolvă cursurile Universităţii din Padova.
efectuează călătorii de studiu în majoritatea ţărilor Europei, stabilindu-se pentru mai mulţi ani in Germania,
unde lucrează pentru institutele cartografice: Seutter (Augsburg) şi Urmaşii lui Homann (Nurnberg). După
eliberarea din prizonieratul francez. în urma luptei de l a Rossbach (1757) se stabil eşte la Paris, unde
funcţionează timp de două decenii în cadrul Depozitului General al Marinei (Depot des Cartes et Plans de
la Marine). elaborând pe baza unor observaţii directe numeroase hărţi generale privind Sicilia, Polonia
( 1772) şi hidrografice. Din cauza unor rivalităţi, Zannoni este nevoit să părăsească Parisul şi se stabileşte
în Padova; de aici primeşte numeroase oferte, inclusiv din partea regelui Ferdinand al IV-lea al Neapolelui,
de a îmbunătăţi hărţile sudului Italiei; paralel, Zannoni elaborează şi alte hărţi dedicate altor regiuni cum ar
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fi : Piemontul, Lombardia. Hărţile sale erau atât de perfecte, încât au rămas in uz până in momentul
unificării Italiei ( 1 861 ). Rizzi Zannoni a incetat din viaţă la Neapole in anul 1 814. Opera sa manuscrisă se
păstrează până a stăzi la Biblioteca Naţională din Neapole, iar plăcile din aramă la Institutul Militar din
Florenţa. Opera sa cartografică, atât cât o cunoaştem, se remarcă prin bogăţia datelor oferite, prin
a curateţea şi exactitatea desenului. Rizzi Zannoni poate fi considerat unul dintre cei mai fascinanţi maeştri
ai veacului al XVIII-lea. (lngrid Kretschmer, Johannes Dorflinger, Franz Wawrick, LEXIKON ZUR
G ESCHICHTE DER KARTOGRAPHIE, Band C/2, WIEN, 1 986, p. 675-676).
2. Marin Popescu-Spineni, România in izvoare geografice şi cartografice, Bucureşti, 1 978, p. 198,
201 .
3. Măriuca Radu, Julius Teutsch-colecţionar de hartă veche, in CVMIDA VA. XX, Braşov, 1996, p.
333-337.
4. Vezi pentru detalii: Mă riu ca Radu, Catalogul hărţilor vechi (secolele XVI-XVIII) aflate in colecţia
Muzeului Judeţean de Istorie Braşov, in CVMIDAVA. XIV, Braşov, 1 989, p. 379, poz�ia 36.
5. Măriuca Radu, Catalogul partea a 11-a, in CVMIDA VA. XV-XIX. Braşov, 1990-1994, p. 312-313,
poziţia 67.
6. Probleme de patologie a cărţii W Culegere de material documentar, vol.29, Bucureşti, 1 993.
...•

Lista ilustraţiilor.
Poze inainte de restaurare:
FOTO 1. Vedere de ansamblu a hărţii
- depozite de praf şi alte impurităţi diverse (noroi) murdărie de origini diferite ancrasate pe
suprafaţa materialului suport (hârtie şi textil).
- lipsă fragmente din materialul suport purtătoare de mesaj informaţional pe suprafeţe mari din
secţiunea 2 şi 3.
FOTO 2. Detaliu
- pierderea de fragmente a materialului suport purtătoare de mesaj informaţional in proporţie de
cea. un sfert din secţiunea 3;
- fisura rea şi plierea suportului textil la colţul din stânga sus;
- depozite de murdărie cu componenţă diversă (praf, noroi), pete de cărbune, grăsime;
- lipsă fragmente ale materialului suport la colţul din stânga sus.
FOTO 3. Detaliu
- desprinderea hârtiei de pe suprafaţa materialului textil in proporţie de cea. 1/2 din secţiune;
- fisură pornită de la tranşa inferioară şi prelungită către interiorul hărţii cu dimensiune de 4cm.
Planul Varşoviei
FOTO 4. Vedere de ansamblu reprezentată de următoarele deteriorări fizica-mecanice şi chimice:
- atât tranşele laterale cât şi tranşa inferioară şi superioară prezintă numeroase fisuri superficiale
de dimensiuni mici ce se continuă către interiorul planului;
- colţurile sunt roase şi răsucite iar din co�ul din dreapta jos lipseşte un fragment din materialul
suport purtător de mesaj informaţional;
. pe toată suprafaţa planului se observă murdărie generală (praf şi alte impurităţi mecanice);
- pete de apă la tranşa inferioară, iar din loc in loc pete mici de culoare maro-brună;
- modificare cromatică uşoară a hârtiei (ingălbenire) şi patina funcţională.
Poze la fază intermediară de restaurare (Harta)
FOTO 5. Tratamentul de curăţire umedă prin imersia fiecărei secţiuni intr-o baie c u o soluţie slab
hidroalcoolică.
FOTO 6. Spălarea propriu-zisă cu ajutorul mesei de aspiraţie cu vacuum a fiecărei secţiuni in
parte (descrisă detaliat in lucrare).
Poze la faza finală de restaurare
FOTO 7, 8. Vedere de ansamblu a celor 2 piese (hartă şi plan)
Rezolvarea problemelor de restaurare, astfel c a intervenţia să nu modifice starea materială şi nici
aspectul original al piesei.
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A new perspective concerning the study and the
restauration of some valuable pieces (abstract)
by M ă riuca Radu, Valerica S â rghie
Th is study starts from the fact that the pieces of a rt must be studied and restaurated. On this
purpose we tried ta show the way of some valuable pieces which belongs ta the ita lian cartograph
G iova nni Antonio Rizzi Zannoni ( 1 736 - 1 8 1 4 1 from the study period till their final forms, using resta uration
techniques. Throughout this a pproach, we want ta open a new perspective in the Roma nian museog raphy.
Bibliografie:
1. A urei Moldoveanu, . Conservarea preventivă a bunurilor culturale", Bucu reşti, 1 999.
2. Anghel Pavel şi Emil Dumitrescu, Cercetări de conservare şi restaurare a patrimoniului muzeal,
.. În legătură cu termenul de depozit muzeaf', Bucureşti, 1981, pag.194.
3. M ă riuca Radu, C U M I DAVA XV-XIX, Catalogul hărţi/ar vechi (secolele XVII - XVIII}", Braşov,
1 995, pag. 1 97.
4 . Probleme de patologie a cărţii", culegere de mate rial documentar, voi. 29, B u c u reşti, 1 993.
.
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Cetatea Râ,nov. Probleme de biodeteriorare
de Elena Cemea
Asezată pe locul unde cercetările arheologice recente au scos la lumină bogate vestigii din
epoca bro�zului, cetatea feudală de la Râşnov din judeţul Braşov este atestată documentar in prima
jumătate a secolului XIV.
Cadrul natural. Cetatea este situată in partea de vest a oraşului Râşnov. Dealul stâncos, cu
versanţi frământaţi, pe vârful căruia se afla cetatea este acoperit de vegetaţie. Pădurea este constituită
dominant din foioase: gorun, fag, paltin, frasin şi răşinoase: pin, larice şi brad care apar sub formă de
planta�i. Flora ierboasă este constituită din asociaţii tip Vaccinium - Calluna şi Carex. Sunt prezenţi arbuşti
specifici pentru zona submontană: soc, zmeură, mur şi liane (Hedera helix. Clematis vitalba).
Clima zonei este temperată, fiind influenţată atât de advec�a oceanică din vest cât şi de cea
continentală estică.
Temperatura medie anuală este in jur de 8° C
+ 3,1 C
primăvara
Temperatura medie:
+ 13,00 C
vara
+5,6° C
toamna
- 4,9° C
iarna
Umiditatea relativă a aerului este in medie de 80%.
o

Precipitaţii atmosferice:

primăvara
vara
toamna
iarna

224 mm
367 mm
179 mm
163 mm

Procese de biodegradare şi cauzele acestora
Cetatea este constituită in prezent din două incinte: curtea interioară şi curtea exterioară,
mărginite de tunuri, ziduri şi bastioane.
Zona de acces in curtea interioară

Accesul in curtea interioară se face prin intrarea amplasată in zona de est a Bastionului B. in
interior, pe latura estică a zidăriei, de lângă poartă se află o galerie de observaţie din lemn de brad, cu
deschidere spre Taca Bârsei.
Zidăria bastionului este din piatră şi pe exterior se află instalată o bogată vegetaţie ierboasă şi
liane.
Galeria de observaţie: lemnul prezintă modificări cromatice datorită intemperiilor, fisuri
superficiale şi profunde, paralele cu fibra lemnului. Sunt prezente focare de insecte xilofage active
Cerambicidae (Hylotrupes bajulus) şi Anobiidae (Anobium punctatum şi Xestobium rufovillosum). Sunt
afectate circa 60% din elementele de lemn, dar diferenţiat ca profunzime a atacului şi grad de diminuare a
rezistenţei mecanice.
Elementele cu atacuri profunde (peste 3 cm adâncime) şi rezistenţă mecanică diminuată vor fi
înlocuite (- 40%) iar elementele cu atacuri superficiale limitate la zona de album, vor fi tratate prin
pensulare cu o soluţie insecticidă cu întăritor (ex. Xylamon).
Elementele executate din material lemnos nou, vor .fi tratate preventiv cu soluţie insectofungicidă.
Galeria de acces in curtea interioară

Zidăria este din piatră si. cărămidă, mortar de var, nisip si argilă.
Nu prezintă forme de biodegradare.
Treptele de acces prezintă urme ale unor atacuri produse de insecte xilofage (in prezent stopate)
şi uzura funcţională foarte avansată.
·
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Elena Cernea
Necesită inlocuire completă.
Elementele şarpantei:
Prezintă focare de atac activ de insecte xilofage la circa 65% din elemente. Sunt prezente
modificări fizico- necanice, fisuri, deformări la circa 50% din elemente.
Necesită inlocuire circa 60% din elementele şarpantei.
Podest de distribuţie �i acces spre pridvorul de est �i camerele paznicilor (foto nr. 1 )
Compus din scări cu balustradă, planşeu ş i şarpanta din lemn sprijinite p e zidărie d e piatră şi
cărămidă tencuită.
Zidăria nu prezintă forme de biodegradare.
Elementele din lemn de răşinoase, respectiv scara, balustrada, podestul, stâlpii şi şarpanta sunt
peliculizate cu un strat de smoală dizolvată in petrol.
Laţii sunt ignifugaţi (foto nr. 2)
Toate elementele din lemn prezintă modificări structurale, respectiv fisuri superficiale şi profunde
(foto nr. 3)
80% din elemente prezintă atac activ de insecte xilofage Anobiidae şi Cerambicidae.
Elementele c u rezistenţa diminuată şi care necesită inlocuire sunt in proporţie de 50%, iar restul
elementelor vor fi tratate cu soluţie insecticidă cu întăritor.
Pridvor cu deschidere estică şi galeria infundată

Compus din stâlpi cu contravânturi, paroseala şi şarpanta din lemn răşinos sprijinite pe zidăria
din piatra şi caramidă.
Elementele din lemn sunt peliculizate cu un strat de smoală dizolvat in petrol iar latii sunt
ignifugati.
Toate elementele din lemn prezintă modificări structurale, respectiv fisuri superficiale şi profunde
(foto nr. 6)
Pardoseala pridvorului prezintă urme de inflitraţii cu ape pluviale provenite din golurile
acoperişului.
80% din elementele din lemn prezintă atac activ de insecte xilofage Anobiidae şi Cerambicidae.
Este necesară inlocuirea a circa 50% din elemente iar la cele rămase tratament cu soluţie
insecticidă cu întăritor.
Acoperişul, din ţigle, are streaşine cu scocuri deformate, lăsate spre curtea interioară. Scocurile
sunt umplute cu materii organice in care s-a instalat o vegetaţie ierboasă.
Lipsesc şi sunt sparte circa 5% din ţigle.
Toate ţiglele sunt a coperite cu colonii de alge şi licheni.
Acoperişul prezintă d eformări (ondulări ale suprafeţelor) ca urmare a deplasării elementelor
sarpantei provocate de modificările structurale şi scăderea rezistenţei elementelor care prezintă atac de
insecte xilofage şi fungi.
Este necesară inlocuirea a circa 70% din lemnăria sarpantei.
Incinta curţii interioare

Este constituită din:
Zone cu construcţii acoperite, reprezentate de:
Corpuri de clădiri care fac corp c omun cu zidul cetăţii pe latura de sud, sud-est, nord-est şi nord.
Tunuri de apărare (o parte)
Locuinţe şi clădiri cu utilitate socială din interioarul curţii
Zone cu construcţii decopertate şi ziduri de incintă
CORPURI OE CLĂDIRI CARE FAC CORP COMUN CU ZIDUL CETĂŢII
Latura de sud - est
Clădirea nr. 1 - " Primăria " (foto nr. 7)

Este formată dintr-o singură încăpere, iniţial pe două nivele, din zid de cărămidă şi piatră tencuită,
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o uşă de acces şi o fereastră. Se păstrează planşeu! peste nivelul superior, din lemn de răşinoase. Din
pardoseala primului nivel au rămas doar grinzile de răşinoase.
Stare de conservare
Zidărie :
Pe latura de nord, spre curte, umiditate a capilară Ograsia) urcă până la circa 2 m înălţime. Cauza:
scurgerile de apă pluvială de pe acoperişul fără scocuri şi din curtea nedrenată. Acestea au favorizat
înălţarea coloniilor de alge verzi pe suprafaţa tencuielii.
Uşa de acces are tocul dizlocat din zidărie, uzura funcţională şi urme ale unui atac de fungi
(putregai brun - roşcat) favorizat de excesul de umiditate.
Fereastra are doar tocul, cu deformări fizica-mecanice.
Latura de sud - cu umiditate capilară (igrasie) şi scurgeri de apă pluvială pe perete, prin fisurile
din zidărie, produse, in principal, de pătrunderea rădăcinilor vegetaţiei crescute in exteriorul zidurilor şi
infiltraţiile de la acoperişul deteriorat.
Laturile de est şi vest prezintă umiditate capilară mai redusă ca volum şi intensitate.
Interior
Pardoseala este din pământ şi prezintă pete de umezeala provenită din infiltrarea apei prin
fisurile zidului de sud şi prin acoperişul deteriorat.
Plafonul este din lemn de răşinoase şi prezintă focare de insecte xilofage Anobiidae şi
Cerambicidae pe circa 50% din elementele din lemn. Gradul de distrugere a masei lemnoase este cuprins
intre 20-40%. Mai afectate sunt jumătatea estică a plafon ului şi capetele de grinzi, a căror rezistenţă este
mult slăbită.
Şarpanta - lemnărie de brad, căpriori, grinzi, laţi
Sunt prezente focare de insecte xilofage Xestobium rufovillosum şi Hylotrupes bajulus la circa
70% din elementele şarpantei.
Se observă modificări cromatice determinate de infiltraţiile repetate de a pe meteorice şi
instalarea de fungi care produc colorări ale lemnului (micromicete Penicilium sp., Aspergillus sp.)
Sunt prezente limitrof şarpantei, in zonele unde lipsesc ţigle, colonii de alge verzi şi licheni (fato.
nr. 7).
Este necesară refacerea şarpantei şi a planşeului peste parter. Uşa de a cces nu este cea
originară şi se va incerca reconstituirea ei după documente. Se vor inlocui ţiglele deteriorate şi c ompleta
cele căzute.
Clădirea 2 - nJudecătoriaw

ferestre.

Construită dintr-o încăpere din ziduri de piatră şi cărămidă, netencuită cu un nivel, o uşa şi fără

Zidăria, cu umiditate capilară (igrasie) până la circa 1 -2 m ină�ime, provocată de lipsa
hidroizolării şi drenării necorespunzătoare a a pelor pluviale scurse de pe acoperişul fără scocuri şi a celor
din c urtea in pantă. Porţiunile afectate de infiltraţiile de la învelitoare cu ţigle lipsă sunt puternic umezite,
cu mortarul degradat si acoperite cu o peliculă de alge verzi.
in interior p �reţii sunt tencuiţi. Tencuielile sunt c ăzute, cu urme de infiltraţii de apă pluvială prin
acoperiş şi prin fisurile zidăriei, mai ales pe latura sudică.
Aici se observă scurgeri de apă pătrunsă prin fisurile din zid, provocate de rădăcinile vegetaţiei
instalate in exteriorul acestuia. Rădăcinile au pătruns adânc în structura zidului, dizlocând elemente
componente. Zidul sudic prezintă burduşeli şi denivelări având aceeaşi cauză.
Pardoseala, din scânduri de brad, este afectată in proporţie de 1 00% de atacuri fungice
suprapuse unui atac de insecte xilofage Anobium punctatum.
Pe latura nordică a pardoselii s-au găsit corpuri sporifere ale ciupercii Fibroporia vaillanti iar pe
cea sudică, in zonele cu scurgeri intense de apă, Pe ziza sp. (fato nr. 9, 10, 1 1 ).
Plafon - din lemn de fag cu grinzi aparente. Este atacat intens şi activ de insecte xilofage Anobiidae.
Facarele, foarte extinse, se pot observa uşor datorită rumeguşului care se scurge pe pardoseală (fato nr. 1 1 )
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in colţul de sud-vest se constată prezenţa unui atac dezvoltat de Coniophora puteana (buretele
de piviniţăl şi a unui atac incipient de Serpuia lacrymans syn. Merulius lacrymans (ciuperca de casăl (foto
nr. 12 şi 131.
Acoperişul, în două ape, are numeroase ţigle sparte sau lipsă, mai ales spre streaşină, cu
dezveliri ale cosoroabei, laţilor şi căpriorilor.
Pe ţigle apar colonii de alge verzi şi licheni (foto nr. 81.
lemnăria şarpantei, din răşinoase şi fag, prezintă numeroase focare de insecte xilofage Anobium
punctatum. Hylotrupes bajulus şi Xestobium rufovillosum, diseminate pe toate elementele constitutive. Laţii
prezintă unne de ignifugare şi atac de Anobiidae diseminat pe toată suprafaţa acestora.
Grinzile, căpriorii, popii prezintă fisuri superficiale şi profunde, paralele cu fibra lemnului, care le
micsorează
rezistenta.
.
Necesar: i� locuirea tuturor elementelor de lemn deteriorat (circa 60-70%1.
•

Clădirea nr. 3 - .Puşcăria ·

Constituită iniţial pe două nivele (în prezent planşeu! intermediar este distrusl are o încăpere din
zid de piatră netencuit in interior zidăria este tencuită.
Zidăria prezintă umiditate capilară detenninată de lipsa de drenare a apelor pluviale. Pe faţadă,
în dreptul infiltraţiilor de la învelitoarea cu ţigle lipsă. se observă benzi verticale de zidărie pute mic umezită
şi acoperită cu colonii de alge verzi.
Pe latura sudică, peretele interior este wasaltat• de rădăcinile vegetaţiei instalate in exterior.
Acestea au pătruns printre cărămizi atărnănd de zid (fato nr. 1 51. Zidăria este wgonflată• datorită
dizlocărilor de cărămizi de către rădăcinile abundente iar tencuiala este burduşită şi căzută. Se observă
urme de scurgeri de apă prin fisuri (fato nr. 151.
Pardoseala, din scănduri de brad şi fag, este degradată 1 00% de un atac fungic produs de
Fibroporia vaillanti (buretele de minăl instalat in condiţii de umiditate in exces (fato nr. 1 7 şi 1 81.
Este necesară inlocuirea completă a planşeului de lemn.
Plafonul, din lemn de brad, prezintă numeroase focare active de insecte xilofage (Xestobium
rufovillosum şi Anobium punctatuml la elementele componente.
Capetele de grinzi incastrate in zid sunt ma ce rate de acţiunea concertată a insectelor xilofage şi,
in condiţii de umiditate în exces, a fungilor (fato nr. 191.
Necesită inlocuire completă.
Acoperişul - idem clădirea nr. 2.
lemnăria şarpantei - idem clădirea nr. 2.
Clădirea nr. 4 - .Adăpost paznici" (fato nr. 20 şi 21)

Construcţie cu două nivele din zid de piatră netencuit in exterior.
Acces: dinspre curtea interioară la parter (nivelul inferiorl - o uşă şi o fereastră.
Acesta este folosit in prezent ca magazie şi depozit de materiale.
Interior cu umiditate capilară pănă la circa 1,5 m înălţime. Cauza: scurgeri de apă pluvială de la
acoperiş �i lipsă de drenaj. Pe exteriorul zidului de pe latura sudică a încăperii: vegetaţie ierboasă şi liane.
In interior sunt vizibile rădăcinile vegetaţiei din exterior, care au distrus mortarul.
Pardoseala prezintă zone umede din infiltraţiile de apă pătrunse prin fisurile zidăriei şi de la
nivelul superior.
Plafonul, din lemn de stejar şi in straturi suprapuse. prezintă pete produse de infiltraţiile
succesive de apă, d epuneri de săruri solvite şi focare active de insecte xilofage Xestobium rufovillosum şi
Anobium punctatum.
Elementele plafonului prezintă fisuri longitudinala superficiale şi profunde, paralele cu fibra
lemnului.
Nivelul superior este compus dintr-o încăpere mare cu zidărie tencuită in interior şi o anexă mică
a acesteia.
Zidăria la exterior, pe latura nordică, prezintă colonii de alge verzi dispuse în benzi longitudinala.
•
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verticale, situate în zonele c u infiltraţii de la ţiglele lipsă ale învelitorii.
Pe celelalte laturi nu se semnalează focare de biodeteriorare la ziduri.
Pardoseala, din lemn de brad, cu uzura funcţională.
Plafonul, din grinzi aparente şi scăndură de brad (foto nr. 22).
Grinzile prezintă fisuri profunde, paralele cu lungimea fibrelor, cu lăţime exterioară de peste 1 cm.
Fisurile sunt umplute cu un material de culoare alb-cenuşiu, probabil chit (foto nr. 23 şi 24). Una din grinzi
este d atată 1 794 (foto nr. 24).
Lemnăria plafonului este peliculizată cu un strat de smoală dizolvată în petrol.
Atăt grinzile căt şi scăndurile plafonului prezintă focare de insecte xilofage Hylotrupes bajulus şi
Anobium punctatum, diseminate pe toată suprafaţa lemnului (foto nr. 23 şi 241�

Acoperişul cu ţigle lipsă sau sparte, mai ales în zona streaşinei unde sunt dezveliţi laţii şi
cosoroaba (foto nr. 20 şi 21 ).
Lemnăria şarpantei, din lemn de răşinoase, cu focare de insecte xilofage existente 70% din
elementele din lemn. Atacului de insecte xilofage i se suprapun colonii de micromycete în zonele c u
repetate infiltraţii de a p e pluviale.
Capetele lemnăriei incastrate in zid sunt fragilizate de insecte xilofage şi fungi în proporţie de
80%.
Cosoroaba - circa 50% din masa lemnului prezintă putregai roşu, produs de atacul fungic
suprapus unui atac de insecte xilofage (foto nr. 20).
Clădirile nr. 5, 6 şi 7 (fato nr. 25)

Au funcţionat ca muzeu al cetăţii pănă în anu l 1 997

.

Clădirea nr. 5

Turn de mun�ie cu două nivele.
Zidăria, din lemn de brad de calitate inferioară.
Plafonul, din lemn de brad şi fag de calitate inferioară.
La ambele elemente sunt prezente focare frecvente de insecte xilofage Xestobium rufovillosum,
Anobium punctatum şi Hylotrupes bajulus.
Acoperiş: cosoroaba şi elementele de rezistenţă ale şarpantei sunt din lemn de fag. Prezintă
focare puternice de insecte xilofage, care cuprind peste 40% din masa lemnoasă.
Laţii, din brad, cu dizlocări şi puncte de atac ale insectelor xilofage Hylotrupes bajulus.
Ţiglele acoperişului prezintă colonii de alge verzi şi licheni. O parte din ţigle sunt sparte sau
lipsesc mai ales în zona streaşinilor, dezvelind laţii, căpriorii şi cosoroaba (fato nr. 26 şi 27).
Clădirea nr. 6

Depozite
Zidărie - idem clădirea nr. 5.
Planşeu - idem clădirea nr. 5.
Plafon - idem clădirea nr. 5. La plafon, grinzile din lemn de răşinoase sunt intens afectate de
Hylotrupes bajulus şi cu fisuri profunde la exterior (foto nr. 28).
Clădirea nr. 7

Este un fost turn de mun�ie cu două nivele.
Zidăria - idem clădirea nr. 6.
Planşeu - din amestec de lemn de fag şi răşinoase.
Plafon - idem planşeu.
Lemnul prezintă numeroase focare foarte extinse de atac al insectelor xilofage Xestobium
rufovillosum, Anobium punctatum şi Hylotrupes bajulus.
Acoperiş - prăbuşit în primăvara anului 1997.
Şarpanta este din lemn de fag şi prezintă un intens atac de insecte xilofage c are a cuprins 70%
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din elementele constitutive. Peste atacul de insecte s-a suprapus cel de fungi. Necesită inlocuirea
lemnului in proporţie de 70%.
Clădirea nr. 8

Este realizată pe două nivele.
Zidăria - idem ca la clădirile 6 şi 7.
limita dintre nivelul inferior şi cel superior este marcată doar de o parte din grinzile răşinoase,
restul fiind prăbuşite. Aceste grinzi prezintă atac de insecte xilofage Anobium punctatum şi Hylotrupes
bajulus.
Capetele grinzilor incă incastrate in zid au lemnul macerat de atacul combinat de insecte xilofage
şi fungi.
Acoperiş prăbuşit in urma ninsorilor abundente din primăvara anului 1 997. Cauzele: elementele
şarpantei sunt alcătuite atât din lemn de brad cât şi din lemn de fag. Cosoroaba şi mare parte din căpriori
şi grinzi sunt din lemn de fag. Calitatea şi sortimentul necorespunzător al lemnului au permis instalarea şi
extinderea rapidă a unor agenţi xilopatogeni: insecte Xestobium rufovillosum, Anobium punctatum şi fungi
(foto nr. 301 care au dus la distrugerea structurii lemnului şi la pierderea completă a rezistenţei.
O solicitare mai mare (zăpada în strat apos + vânt) a dus la fragmentarea elementelor lemnoase
şi prăbuşirea şarpantei.
Distrugerea şarpantei a permis instalarea unor prime specii de vegetaţie ierboasă în zona
afectată.
Propunem inlocuirea tuturor elementelor din lemn cu material lemnos nou de altă esenţă mai
rezistentă. Este necesară şi refacerea zidăriei şi şarpantei.
Clădirea nr. 9

Construcţie pe două nivele, cu zidărie de cărămidă şi piatră, fără elemente biopatogene.
limita dintre nivele este marc ată doar de lăcaşurile de încastra re a grinzilor in zid.
Şarpanta din lemn de brad prezintă numeroase focare de insecte xilofage, Anobium punctatum
şi Hylotrupes bajulus.
Învelitoarea cu ţigle lipsă sau sparte. Pe ţigle apar colonii de alge şi licheni.
Turnuri de apărare
Clădirea nr. 10
Turnul de apărare pentagonal (foto nr. 32, 33, 34)

Zid de piatră şi cărămidă c u numeroase fisuri. Iniţial, pe trei niveluri marcate in prezent de golurile
pentru incastrarea grinzilor.
Se păstrează grinzile din lemn de brad ale nivelului superior. Acestea prezintă focare de insecte
xilofage - Anobium punctatum şi Hylotrupes bajulus.
Acoperiş
Învelitoare cu ţigle lipsă sau sparte. lemnăria şarpantei, din răşinoase, cu focare de insecte
xilofage în evoluţie cu fisuri superficiale şi profunde. Modificări superficiale ale lemnului, determinate de
infiltraţiile repetate ale apelor meteorice
Capetele de grinzi încastrate în zid sunt parţial ma ce rate datorită atacului combinat de insecte şi
fungi.
Necear: înlocuirea a 60% din lemnăria existentă cu lemn nou, tratat cu soluţie insecta fungicidă.
Refacerea zidului şi a acoperişului.
Clădirea nr. 1 1
Turnul de arme de sud-vest (foto nr. 35, 36, 37, 38, 39)

Zidărie : - idem turn pentagonal.
Acoperiş: - idem turn pentagonal
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LOCUINŢE ŞI CLĂDIRI CU UTILITATE SOCIALĂ DIN INCINTA CURŢII INTERIOARE
Şcoala: Zidărie din piatră cu două niveluri (foto nr. 40). La limita dintre nivele au rămas doar
grinzile din lemn de brad + cu atac activ de insecte xilofage Anobium punctatum şi Hylotrupes bajulus.
O intrare pe latura sud-vestică şi o intrare pe latura vestică, două spaţii de ferestre la etaj.
Upsesc uşile şi ferestrele
Zidărie fără probleme biopatogene.
Învelitoare cu ţiglă lipsă fără scocuri la streaşină.
Lemnăria şarpantei din brad prezintă focare de insecte xilofage Xestobium rufovillosum, Anobium
punctatum şi Hylotrupes bajulus şi urme ale infiltaţiilor de ape pluviale.
Clădirea nr. 13 - Casa parohia/ă" (foto nr. 13)
..

Din zidărie tencuită. Cu două nivele şi două intrări: una pe latura de nord-est şi una pe cea de
nord-nord-vest Între nivele au mai rămas doar grinzile.
Grinzile rămase au capetele macerate de un atac fungic şi de insecte xilofage la limita de
încastrare în zid (foto nr. 42)
Cosoroaba, degradată sub acţiunea insectelor xilofage şi a fungilor. Nu se observă micelii sau
corpuri fructifere vizibile (foto nr. 42)
Învelitoarea are ţigle lipsă sau sparte care permit infiltrarea apei pluviale (foto nr. 41)
Lemnăria şarpantei, din brad, prezintă focare active de insecte xilofage (grinzi, căpriori, laţi) şi
atac fungic la limita de contact cu zidul (putregai brun - foto nr. 43)
Clădirea nr. 14 - Atelier meşteşugăresc "
..

Din zidărie tencuită, cu umiditate capilară datorată scocurilor şi lipsei de drenaj a apei pluviale.
Clădirea are un nivel şi o uşă; pardoseală de pământ
Şarpanta cu grinzi din lemn de stejar şi elemente de răşinoase. Plafon improvizat. Sunt prezente
focare de insecte xilofage Xestobium rufovillosum, Anobium punctatum şi Hylotrupes bajulus, in evoluţie.
Căpriorii au fisuri superficiale şi profunde.
Învelitoarea cu ţigle lipsă, sparte şi cu colonii de alge şi licheni.
A funcţionat în ultimii ani ca grajd pentru oi.
Clădirile nr. 15, 16, 17

Construcţii cu unul sau două nivele din cărămidă şi piatră tencuită. La baza zidurilor umiditate
capilară până la O, 50 - 1 m înălţime. Latura sudică a zidului clădirii nr. 15 prezintă infiltraţii de la WC - ul
adosat.
La construcţiile cu două nivele se păstrează doar grinzi la zona de delimitare a nivelelor şi
grinzilor de la şarpantă. Toată lemnăria existentă în prezent este din lemn de răşinoase. Acesta prezintă
fisuri superficiale şi profunde, modificări ale formei (încovoieri). modificări cromatice în zonele unde s-a
infiltrat apa pluvială. Sunt prezente şi atacuri în evoluţie de insecte xilofage Xestobium rufovillosum,
Anobium punctatum şi Hylotrupes bajulus, răspândite la toate elementele din lemn.
Capetele de grinzi şi căpriorii limitrofi zidăriei prezintă degradări produse de insecte xilofage şi
atac fungic
Necesită inlocuire circa 70% din elementele lemnoase ale acestor construcţii, care au funcţionat
in ultimii ani ca adăposturi pentru animale ( cai, vaci)
C. ZONE CU CONSTRUCŢII ÎN RUINĂ, LIPSITE DE ACOPERIŞ
Aceste zone se află situate:
- pe latura de N şi NE a curţii interioare (depozite de muniţii, turnuri)
- pe latura de S a curţii interioare (turnul triunghiular)
- în incinta curţii interioare: ruine ale fostelor locuinţe
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- partea vestică a curţii exterioare: turnul pătrat

Pe latura de nord a curţii interioare se observă zidurile exterioare şi ruinele zidurilor care
împreună cu a cestea alcătuiau corpuri de clădiri bine delimitate. Lipsa acoperişurilor (prăbuşitel a permis
instalarea unei flore spontane specifice zonei submontane: plante ierboase, liane (Ciematis sp., Hedera
helixl. arbuşti (Sambucus nigral şi chiar arbori (mai ales pinii.
Acestea s-au instalat atât in interiorul fostelor locuinţe prăbuşite cât şi pe suprafaţa şi limita
superioară a zidăriei
Rădăcinile plantelor au pătruns adânc in mortarul friabil al zidăriei (din argilă şi varl dislocând
elementele componente ale acestora. Vegetaţia instalată pe ziduri a avut o puternică acţiune distructivă
prin:
- pătrunderea rădăcinilor care au distrus liantul dintre pietre şi cărămizi dislocându-le;
- menţinerea unui microclimat umed şi prin solicitarea fizică a zidăriei, sub acţiunea intemperiilor,
vântului, precipitaţiilor.
Pădurea, cu toate elementele ei specifice a inaintat până la contactul cu zidul de incintă al cetăţii
făcând imposibile acţiunile cerute de întreţinere, drept urmare, zidul dinspre interiorul cetăţii s-a prăbuşit
iar in prezent fragmente intregi din zidul exterior s-au desprins. Sunt prăbuşite şi zidurile care despărţeau
construcţiile de pe latura nordică a curţii interioare (jumătatea vesticăl. Vegetaţia a invadat intreaga
zidărie, fiind foarte abundentă spre exterior la limita de contact cu pădurea (foto nr. 44, 45, 46, 471
Aceeaşi situaţie se întâlneşte şi la turnul triunghiular din sudul curţii interioare (foto nr. 53, 541 şi
la turnul pătrat din vestul curţii exterioare (foto nr. 481
Pe suprafaţa zidurilor din sudul curţii interioare şi a zidului de incintă a curţii exterioare s-a
instalat o vegetaţie abundentă şi variată de plante ierbacee, arbuşti, liane (clematis, hederal şi chiar arbori
(pini, carpenil
Aceştia s-au instalat şi pe limita superioară a zidurilor şi pe limita superioară a drumului de strajă
pe latura vestică - curtea interioară (intre turnul pentagonal şi turnul de arme sud-vestici ducând la
dislocarea a părţi intregi de zidărie (foto nr. 49, 50, 51, 52, 53, 571
Situaţia este similară şi la zidăria de incintă a curţii exterioare (foto nr. 48, 491 şi turnul pătrat (foto
nr. 481.
Ruinele locuinţelor - idem cu restul construcţiilor rămase la un moment dat fără acoperiş (foto
nr. 55, 561
Propunem curăţirea zidăriei de vegetaţia instalată şi consolidarea acesteia după eliminarea
vegetaţiei, eventual ierbicidarea acesteia.
CONCLUZII
Cetatea Râşnov este un ansamblu cu o structură complexă, la care problematica fenomenelor de
biodegradare poate fi orientată in două direcţii:
Degradări caracteristice materialelor anorganice in special zidăriei.
Condiţiile climatice cu umezeală in exces şi variaţiile mari de temperatură in diferitele perioade
ale zilei şi ale anului, care au determinat fragilizarea elementelor zidăriei şi instalarea iniţială a unei
vegetaţii primare reprezentată de colonii de alge şi licheni. A urmat instalarea plantelor ierboase şi
lemnoase specifice zonei.
Lipsa de întreţinere curentă a cetăţii care a dus la evoluţia galopantă a degradărilor provocate
de intemperii şi vegetaţia instalată.
Masa vegetală abundentă a fragilizat zidăria prin distrugerea mortarelor şi dislocarea
elementelor constitutive ale acesteia.
Propuneri:
Îndepărtarea vegetaţiei de pe ziduri
Consolidarea zidăriei
Protejarea elementelor superioare ale zidăriei
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Defrişarea pădurii din jurul cetăţii pe o distanţă de circa 10 m
Curăţirea şi ierbicidarea periodică a zidăriei

Degradări caracteristice pentru materialu/ lemnos existent in construcţii

Materialul lemnos prezent in construcţii este din: răşinoase (cea 65%1, fag (cea. 25%1 şi stejar
(cea. 1 0%1.
În marea majoritate este reprezentat de elementele lemnoase de la şarpantă, pardoseli şi
planşeele dintre nivele. Umiditatea atmosferică ridicată, lipsa de intre�nere şi încălzire, inexistenţa unor
tratamente pesticide sau tratamente inadecvate au dus la instalarea agenţilor xilopatogeni, fungi şi
insecte.
Instalarea fungilor a fost favorizată de umiditatea ridicată a materialului lemnos şi lipsa de
ventilare a unor spaţii. Utilizarea in proporţie mare a unui material lemnos de calitate inferioară, sau de
esenţe perisabile, improprii pentru construcţii (fag la şarpante, planşeel a permis instalarea şi evoluţia
accelerată a unor focare de insecte xilofage (Anobiidae şi Cerambicidael. a căror dezvoltare a dus la
micşorarea substanţială a rezistenţei lemnului.
Degradarea invelitorii de ţiglă şi nerepararea ei in timp util a dus, datorită infiltraţiilor de apă
pluvială, la dezvoltarea accelerată a focarelor de agenţi xilopatogeni care au distrus circa 60% din masa
lemnoasă existentă în prezent în construcţie.
Propuneri:
Restaurarea zonelor de zidărie şi tencuieli degradate.
Înlocuirea şi repararea învelitorilor lipsă sau degradate.
Înlocuirea tuturor elementelor din lemn degradate sau realizate din esenţe perisabile (fag, molidl
cu elemente din lemn nou de esenţe durabile (strejar, brad) cu umiditate sub 30% şi tratate c u insecticide
şi fungicide cu remanenţă mare.
Drena rea zonelor cu umiditate capilară ridicată şi regularizarea scurgerii apelor pluviale.
Stabilirea unor funcţionalităţi corespunzătoare calităţii de monument pentru toate construcţiile
componente ale cetă�i.
Introducerea unui sistem de încălzire în spaţiile nou amenajate pentru corija rea microclimatului
foarte umed şi asigurarea unei ventilări corespunzătoare.
Studierea posibilităţii de ierbicidare a zidăriei fără a afecta cadrul ambiental (pădurea) sau
îndepărtarea periodică a vegetaţiei instalate.
lista ilustraţiilor:
Foto nr. 1 Podest de distribuţie şi acces în pridvor, galeria de est şi camere paznici.
Foto nr. 2 Detalii de şarpantă a pod estului.
Foto nr. 3 Galerie de acces în cetate.
Foto nr. 4 Detaliu grinzi şi căpriori cu focare de insecte xilofage.
Foto nr. 5 Detaliu - şarpantă podest de distribuţie.
Foto nr. 6 Galerie înfundată din zona de acces în cetate (nivel 2).
Foto nr. 7 Clădirea 1 - Primăria".
"
Foto nr. 8 Clădirea 2 - Judecătoria".
"
Foto nr. 9 Pardoseala clădirea 2 - infiltraţii de apă, fungi (Peziza sp. cu corpuri sporifere).
Foto nr. 10 Pardoseala clădirea 2 - infiltraţii de apă, fungi (Peziza sp. cu corpuri sporiferel.
Foto nr. 1 1 Pardoseala clădirea 2 - grămezi de rumeguş produs de atacul activ al insectelor
xilofage la grinzile plafonului.
Foto nr. 12 Colţ S-V plafon clădirea 2 - atac fungic de Coniophora puteana.
Foto nr. 13 Plafon clădirea 2 - cu atac de Serpula (Merulius) lacrymans.
Foto nr. 14 Clădirea 3 - " Puşcăria".
Foto nr. 15 Detaliu interor, zid sudic al clădirii 2 - cu rădăcini ale vegetaţiei din exteriorul zidului.
Foto nr. 16 Zid sudic al c lădirii 2 - din interior. Deformări, căderi tencuială, infiltraţii de a pă,
rădăcini.
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Foto nr. 1 7 Pardoseala �Puşcărie� - cu putregai brun, produs de atacul fungic.
Foto nr. 18 Miceliu de Fibroporia vaillanti - pe o scândură de planşeu - detaliu
Foto nr. 19 Detaliu colţ sud-estic al plafonului puşcăriei.
Foto nr. 20 Clădirea 4 - adăpost paznici.
Foto nr. 21 Clădirea 4 - adăpost paznici.
Foto nr. 22 Clădirea 4 - interior încăpere mare.
Foto nr. 23 Detaliu plafon - fisuri chituite, atac insecte xilofage, peliculă smoală.
Foto nr. 24 Detaliu - plafon.
Foto nr. 25 Clădiri 5, 6, 7 - muzeul Cetăţii.
Foto nr. 26 Şarpanta - limită între clădirea 5-6.
Foto nr. 27 Detaliu - şarpantă clădirea 6 cu putregai roşu.
Foto nr. 28 Detaliu - grinda cu fisură profundă şi atac de insecte xilofage.
Foto nr. 29 Clădirea 8 - ansamblu.
Foto nr. 30 Clădirea 1 0 - ansamblu.
Foto nr. 31 Turn de apărare penta gonal, latura est.
Foto nr. 32 Turn de apărare pentagonal latura de sud-vest
Foto nr. 33 Turn de a părare pentagonal latura de nord-vest
Foto nr. 34 Clădirea 1 1 - Turn de arme - latura de sud-vest - Bastion A.
Foto nr. 35 Clădirea 1 1 - Turn de arme - latura de sud.
Foto nr. 36 Clădirea 11 - Turn de arme - latura de sud-vest.
Foto nr. 37 Clădirea 1 1 - Turn de arme şi bastion - latura de vest.
Foto nr. 38 Clădirea 1 1 - Turn de arme - latura de est (spre curtea interioară).
Foto nr. 39 Clădirea 12 - Şcoala".
"
Foto nr. 40 Clădirea 1 3 - " Casa parohială".
Foto nr. 41 Clădirea 13 - detaliu şarpantă.
Foto nr. 42 Clădirile 15 şi 16 - locuinţe.
Foto nr. 43 Ruine construcţii latura nordică cu vegetaţie abundentă (zona a).
Foto nr. 44 Ruine construcţii latura nordică (zona c).
Foto nr. 45 Ruine construcţii latura nordică - vedere de ansamblu (zona d).
Foto nr. 46 Ruine construcţii latura nord-vest, cu turnul de apărare (zona d).
Foto nr. 47 Turn pătrat - curtea exterioară - vegetaţie, arbori şi arbuşti - pe limita superioară a

Fato nr. 48 Drumul cu strajă - latura vestică a curţii interioare - limita superioară cu vegetaţie
ierboasă (zona f).
Foto nr. 49 Zidul de incintă - latura sud-vest, interior (zona g).
Foto nr. 50 Zidul de incintă - latura sudică (zona n).
Foto nr. 51 Zidul de incintă - latura sudică (zona n).
Foto nr. 52 Turn triunghiular - interior.
Foto nr. 53 Turn triunghiular - interior.
Foto nr. 54 Ruine locuinţe (zona i).
Foto nr. 55 Ruine locuinţe (zona j).
Foto nr. 56 1ntrare sudică în curtea exterioară.
Foto nr. 57 Bastion A.
Bibliografie:
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Călinescu R., Monografia României, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1967
Colectiv de autori, Judeţul Braşov, Monografie, Editura Sport Turism, Bucureşti, 1981
Colectiv de autori, Botanica sistematică, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1983
Negulescu E., Silvicultura, Editura Ceres, Bucureşti, 1 973
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Prod a n 1., Buia Al., Flora mică ilustrată a R P R., Editura Agrosilvică, B u cureşti, 1 97 1
Todor 1., Mic atlas de plante din flora R.S.R., Editura did actică şi pedagogică, Bucureşti, 1 968
Tologea Se bastian, Probleme privind patologia şi terapeutica construcţiilor, Editura Tehnică,
Bucu reşti, 1976
Vintilă Eugen, Protecţia lemnului şi materialului pe baza de lemn, Editura Tehnică, Bucureşti, 1 978
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.

Zusammenfassung
Die feudale Rosenaue rburg ( Kreis B raşov), in Dokumenten in der ersten H ălfte des XVI Jh.
Erwăhnt, hat im Laufe der Zeit viele Ă nderungen gehabt. Diese waren van den zugehiirenden Funktionen
und van den natOrlichen Bedingungen bedingt. D i e Burg wird van Muzeul J u d etean d e Istorie verwaltet
und beniitigt unbedingt Restaurierungs-arbeiten so dass die stă ndige Degradierung aufgehalten werden
kann.
Das Studium analysiert die spezifischen klimatisc hen Faktoren und diejenigen die zur Zerstiirung
des H olzes und der Mauren fuhren. Es werden Vorschlăge fur die Entfernung der biodegradierenden
Faktoren und fur die Erhaltung der Burg gemacht.
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Restaurarea unui vas de ceram ică smălţuită aflat în
colectia Muzeului Judetea n de Istorie Brasov
'

'

'

de George l a cobeanu

Piesa este o ce ramică fin ă smălţuită d e c uloare verde. Ornam entica constă în rozete aplicate pe
corp, iar pe toa rte rozete incizante şi şnur orna mental a plicat. Piesa este inscripţionată şi datată. Vasul a re
înălţimea de 35,5 cm, diametru! bazei 20 cm. G u ra este bilobată având diametru! de 1 9,8 cm.
Piesa . a mai suferit o intervenţie anterioară constând într-o asamblare necorespunzătoa re a
fragmentelor. Ac estea au fost îmbinate cu diferenţe sesizabile cu ochiul liber, având un exces de adeziv.
Prezintă exfol ieri pronunţate în zonele unde fra g a mentele au fost lipite pre cum şi în interiorul vasului.
S-a constatat o lipsă a materialului pe porţiuni c uprinse între 13/1 1 cm; 3/5,5 cm; 2,5/2 cm; 8/4 c m
şi 3,5/2,5 cm precum şi lipsa unei porţiuni semnificative din buză.
S-a constatat exfolierea unei porţiuni de 2,3 cm în zona toartei.
Sistemul de resta urare: Piesa a fost dezasamblată în totalitate prin compresări suc cesive c u apă
caldă. Metoda compresării a nec esitat un timp mai mare de luc ru d a r fără a fi afectat materialul ceramic
şi în special smalţul extrem de sensibil. Piesa a fost deza samblată în cepând d e l a gura vasului spre fund
procedându-se c u m a re pre c a uţie. Au rezultat în urma desfacerii piesei 29 de fragmente. Curăţirea
a c estora a fost efectuată în două faze:
a. Curăţirea m uchiilor s-a realizat prin pensulari uşoare c u a cetonă pentru a înmuia stratul g ros
d e a deziv
b. Cu răţirea mecanică a fost realizată cu ace de oţel d e mai multe tipuri şi d imensiuni prinse în
ma ndrine mici
Acele a u fost asc uţite frecvent pe disc uri a b razive cu diferite durităţi. S-au folosit pensule fine de
alamă special confecţionate pentru aceste operaţii. După curăţirea mecanică fragmentele au fost c l ătite
şi supuse unui proces de usc a re lentă la temperatura mediului ambiant.
Rec onstituirea ,Jiesei constând din reasamblarea fragmentelor a fost exec utată cu a deziv fără
plastifiant evitându-se uscarea forţată.
Piesa a fost aşezată pe u n stativ având braţele mobile confecţionate special prevăzute c u
manşoane d e c a uciuc, a c estea servind c a mecanism de fixare. O peratiunea d e reconstituire a formei a
nec esita! timp şi un permanent control asupra modului în c a re s-a realizat .. p riza" între a deziv şi meta rialul
ceramic. Plombarea părţilor li psă s-a fă c ut c u ajutorul unor benzi d e ceară de tip ..Taylor" foa rte subţire şi
susţinută de benzi adezive.
S-a utilizat ghips de modelaj fin c e rnut în combinaţie cu o emulsie d e a pă c u a ra cet la c a re s-a
adă ugat alb d e titan tempera marca .. M aimeri" c reându-se a stfel premisele integră rii c romatice.
Reconstituirea de corului s-a realizat folosindu-se scule de modelaj c u la mele fine flexibile ascuţite în mod
d iferit.
Au fost utilizate, de asemenea, spatule din lemn de esenţă tare. Au fost c onfecţionate batoane
din lemn la c a re s-au adăugat p rin lipire hârtii a b razive d e diferite granulaţii.
Interiorul piesei a fost lucrat cu scule a d a ptate, factorul ergonomic jucând un rol fundamental.
Finisările au fost realizate c u lamele subţiri elastice şi comportând d iferite lung imi.
Au fost utilizate şmirghele pâ nzate fine, ataşate unor suporturi din lemn d e esenţă moale, plută,
c a u ciucuri rigide sau flexibile.
Acordul c romatic: a fost realizat în urma unui studiu amănunţit al detaliilor c romatice. Î n preala bil
a u fost realizate probe de culoare pe eşantioane de ghips. Probele au vizat exte riorul piesei, interiorul şi
inscripţia.
Integ rarea p ropriu-zisă a fost realizată în tehnica mixtă folosind u-se culo ri tempera din gama
.. Maime ri", pensule c u fire de plastic extrem de fine, precum şi pensule de retuş .. Calinski".
Od ată încheiat procesul d e integ rare c ro matică, piesa a fost supusă uscă rii lente l a temperatura
mediului ambiant 1 1 9 g rade Celsius).
În fin al s-a a plicat u n strat d e g lazură fină incoloră pe suprafaţa integ rată cromatic c onferind
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piesei rezistenţă, supleţe şi eleg anţă.
Concluzii:
Rezultatul prezentat aici se constituie într-un demers la care au conlucrat mai multe discipline,
reprezentând o etapă în conturarea unui sistem integral de resta urare.
Piesa a făcut parte din colecţia Muzeului Săsesc al Ţării Bârsei şi a fost executată în anul 1 802.
În prezent se află în d epozitul Muzeului J udeţean de Istorie B raşov, înregistrată cu nr. 7 ( 1 332;
1 60; 5/c )
Lista ilustraţiilor:
1. Piesa înainte d e restaurare
2. Piesa înainte de restaurare (detaliu)
3. Piesa în timpul restaurării
4. Piesa în timpul restaurării comportând integrarea formei
5. Piesa după restaurare
Zusammenfassung
Das, aus geschmalzter Keramik hergestellte Gefass, wurde auch im vorhinein resta uriert aber
unter unzutreffenden Bedingungen. Zum Unterschied, zu den vorhergehenden Etappen wurde die
Reinigung der verschiedenen Fragmente in zwei Eta ppen durchgefiihrt:
a). Reinigung der Fragmentra nder durch leichte Betupfung mit .. acetona"
b). Mec hanische Reinigung mit Hilfe von Stahlnadeln unterschiedlicher Grosse und in kleine
Schraubstoke eingefasst.
Die Wiederherstellung des Gefasses wurde, vom Autor, mit Hilfe von plastifiantem Klebmaterial
durchgefiihrt, mit Hilfe eines fixem Haltapparates.
Fiir das Ausfiillen der fehlenden Teile wurde fei ner, gesiebener Gips verwendet.
Die Ornamente wurden mit Hilfe von angepassten Werkzeugen wieder hergestellt.
Die Farben wurden mit Hilfe von ..Tempera" farben nachgemacht.
Am Ende wurde das Gefass uberstrichen.

Foto 1
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Conservarea pieselor de artă decorativă expuse in
galeriile Muzeului de Artă din Braşov
de Maricica Lupaşcu
Introducere

Bunurile artistice, după cum este bine cunoscut, păstrează o valoare deosebită fiind exemple
concrete ale evoluţiei umane, deci trepte ale civilizaţiei.
Toate a cestea constituie fondul patrimoniului naţional, element fundamental al istoriei unui popor
care ne obligă să păstrăm şi să predăm mai departe tot ce am preluat de la generaţiile anterioare.
Muzeele sunt păstrătoarele acestor componente ale civilizaţiei unui popor şi de aceea ele
trebuie să îşi conserve patrimoniul in aşa fel încât generaţiile viitoare să aibă la îndemână acele elemente
care definesc trăsăturile fiecărui popor şi ale evoluţiei lui.
Muzeul de Artă Braşov expune şi adăposteşte un valoros patrimoniu cultural naţional ce
c uprinde pictură, grafică, sculptură şi artă decorativă.
Scurt istoric al Muzeului

La inceput, secţie de a rtă, in cadrul M uzeului Regional Braşov, a luat fiinţă in anul 1950 având ca
punct de plecare trei mari colecţii: Colecţia fostului muzeu "Ţara Bârsei", Colecţia Muzeului "Astra" şi
donaţia avocatului Constantin Alessiu făcută Liceului Şaguna, care o predă la înfiinţarea acestuia.
O expunere de artă plastică in cadrul Muzeului .,Ţara Bârsei" este citată in anul 1927, când la
secţiile de istorie, etnografie şi ştiinţele naturii se adaugă două săli pentru a rta plastică.
Colecţia Teutsch pe care se baza patrimoniul Ţării Bârsei intrunea in special portrete
reprezentând principi transilvani şi demnitari din viaţa laică şi ecleziastică a Braşovului medieval, exista in
cadrul muzeului încă de la înfiinţarea acestuia în anul 1909, dar nu au fost expuse din lipsă de spaţiu.
Evenimentele din primul şi al doilea război mondial au dispersat această colecţie evacuată şi
depozitată in condiţii improprii. in primul război mondial piesele fiind transportate la Budapesta a u suferit
grave degradări.
Colecţia ..Astra", infiinţată in 1936, care cuprindea lucrări ale autorilor: Elena Popea, Mişu Pop,
Valeriu Maximilian etc., nu a suferit grave degradări cum s-au produs la lucrările amintite mai sus.
Donaţia avocatului Constantin Alessiu, constând din 28 lucrări de pictură aparţinând pictorului
Nicolae Grigorescu, 2 lucrări pastel de Ştefan Luchian, 3 uleiuri de Theodor Arnan şi Nicolae Vermont,
precum şi 92 piese de artă decorativă universală europeană şi orientală, a intrat in proprietatea Licelui
Şaguna. Colecţie importantă, ea va constitui nuc leul organizării secţiei de a rtă a Muzeului Regional Braşov.
Din anul 1939, piesele din donaţia avocatului Constantin Alessiu vor ti depozitate impropriu, intr
o magazie a liceului până in anul 1944, când este evacuată la biserica Sf. Nicolae din Şcheii Braşovului.
Transportate neambalate de elevii liceului, lucrările au fost aşezate într-o încăpere unde nu se
făcea toc niciodată, pe jos, factorii de deteriorare acţionând direct asupra lucrărilor.
in anul 1 945, colecţia revine in liceu in aceleaşi condiţii de transport, trecute din nou brusc dintr
un mediu umed (T 2 grade) intr-un mediu bun din punctul de vedere al conservării (T 20-29 grade).
Rămân în clădirea liceului până la 2 decembrie 1949, când donaţia trece in patrimoniul Muzeului
Regional care lua fiinţă in a cea perioadă.
Muzeul Judeţean Braşov, deschis in Casa Statului, clădirea cu turn din piaţa veche a oraşului,
monument istoric cu porţiuni datând din anul 1420, a inaugurat în 1950 secţia de artă.
Pentru aceasta a fost destinat spaţiul de la etaj compus din 6 săli, ceea ce permitea expunerea
a numai o treime din patrimoniu, care cuprindea 765 de piese. Restul pieselor a fost depozitat in 2 că mă rute
din turnul clădirii unde nu se făcea foc niciodată. Astfel, lucrările care intrau şi ieşeau din expunere, pri n
sistemul rotaţiei a u fost supuse la treceri bruşte dintr-un mediu in altul. in interiorul clădirii, al cărui aspect
se cerea păstrat s-a neglijat crearea unor condiţii minime de protecţie a patrimoniului, astfel au fost
scoase uşile pentru a se păstra ancadramentele din piatră fapt ce a permis părtrunderea bruscă a
curenţilor de aer. Pereţii au permis infiltrarea apei, ceea ce a condus la creşterea umidităţii relative (UR),
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care era în permanenţă peste 70%, influenţată fiind şi d e clima excesiv de umedă a Braşovului. Aceste
aspecte i-au făcut pe angajaţii muzeului să întreprindă demersurile necesare pentru obţinerea unui nou
spaţiu.
Astfel, în anul 1968 Muzeul Judeţean Braşov primeşte o nouă clădire unde în anul 1969, se mută
secţia de artă din cadrul muzeului.
Clădirea în stil neoclasic ecletic în care este organizat Muzeul de Artă Braşov situat în 8-dul
Eroilor nr. 21, este edificată conform cererii şi autorizaţiei de construcţie în anul 1 902, planurile fiind
excecutate de inginerul M. Wagner şi aprobată la Viena pentru a servi drept sediu Asociaţiei Meseriaşilor
din Braşov.
În anul 1944 clădirea a devenit sediul organizaţiilor U.T.M.-ului şi U.T.C.-ului, iar mai târziu partea
din faţă a fost transformată în 1950 în sediul Uniunii Studenţilor (sala de spectacol şi spaţii adiacente).
În anul 1969, când se mută secţia de artă, etajul şi parterul au fost amenajate pentru săli de
expunere cu obiecte de artă, luc ru care a fost dus la bun sfârşit în anul 1970 aducându-se următoarele
modificări: împărţirea pe noi încăperi, plafonul a fost lăsat mai jos cu 60 cm, s-au montat calote luminoase,
iar pavimentarea a fost făcută cu parchet din lemn de stejar.
La parter, în cele trei săli se organizează expoziţii temporare de o lună, o lună şi jumătate,
creându-se astfel un flux permanent de vizitatori.
Scara şi cele 6 înc ăperi de la etaj au fost rezervate expoziţiei permanente de bază, cuprinzând
lucrări de : Nicolae Grigorescu, Ştefan Luchian, Vasile Popescu, Theodor Arnan, Alexandru Ciucurencu,
Iosif lser, Nicolae Tonitza, Carnii Ressu, Ion Ţuculescu, Francisc Sirato şi alţii.
Expoziţia de artă decorativă (lucrări şi amenajări)

În anul 1995 au inceput lucrările de restaurare a interioarelor de la subsolul clădirii, unde la 3
noiembrie 1995 urma să se deschidă expoziţia permanentă c u artă decorativă. S-a făcut un studiu
amănunţit pentru amenajarea subsolului şi astfel s-au produs următoarele transformări: s-au decopertat
tavanele sălilor 1 şi 11, decopertare ce a insemnat înălţarea cu 1 0 cm a plafoanelor ieşind astfel la iveală
bolţile din cărămidă; nişele luminatoarelor au fost adâncite in interiorul pereţilor ajungând la dimensiunea
de 1,20 m; spaţiul a fost lărgit prin amenajarea încăperii din dreapta (sala III) cu boltă şi feronerie precum
şi spaţiile mai mici din stânga; pavimentarea s-a făcut cu gresie mată.
În urma lucrărilor de restaurare au rezultat patru săli de expunere, fiecare având ni§.!! ale
luminatoarelor amenajate pentru expunere, o scară veche blocată in partea de sus şi două spaţii mai mici
destinate tot expunerii (vezi foto).
După terminarea lucrărilor de restaurare microclimatul din incintă a fost urmărit timp de şase
luni, pentru a vedea dacă este corespunzător expunerii de artă decorativă.
Lumina electrică s-a introdus făcându-se modificări la tabloul electric de la nivelul intregii clădiri
şi amenajarea unui nou tablou electric la subsol, întrucât aici nişele luminatoarelor şi vitrinele introduse
sunt luminate cu spoturi iar de jur-împrejurul fiecărei săli cât şi pe scara de a cces sunt montate aplice care
oferă iluminarea necesară.
În fiecare vitrină intensitatea luminoasă are valorile c uprinse intre 1 00-200 lucşi.
Pentru evitarea creşterii excesive a temperaturii in interiorul vitrinelor, iluminatul se declanşează
numai in momentul in care sunt vizitatori sau când se face curăţenie.
•

Microclimatul

Braşovul, fiind un oraş de munte cu precipitaţii în cea mai mare parte a anului, cu diferenţe de
temperatură de la zi la noapte şi de la un sezon la altul, caracterizează climatul.
Clădirea fiind amplasată pe latura de nord a zidului vechii cetăţi a Braşovului, cu şanţul de
apăra re realizat din umplutura ce a produs ridicarea umidităţii in zidurile groase (1,25 m) din subsol prin
inflitraţia apei (capilaritate), deşi s-a făcut o izolaţie a pereţilor; procesul a dus la apariţia petelor de
mucegai in nişele sălilor 1 şi 1 1 precum şi pe pe raţii dintre nişe până la înălţimea de 80 cm.
La început aerisirea spaţiului se făcea printr-un aspirator şi un aparat de aer condiţonat, dar UR
era foarte mare, aproximativ 80-90% şi o temperatură de 1 8-20 grade Celsius, reglarea temperaturii şi
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menţinerea ei in condiţii optime făcându-se cu ajutorul unei centrale termice, prin calorifere
termo-reglabile.
Pentru o ventilaţie mai bună s-au creat două orificii pe laturile de vest şi de sud ale clădirii, ceea
ce a dus la scăderea UR la a proximativ 60-65%.
Mobilier

inainte de etalarea pieselor, care s-a făcut după un proiect al sălilor in care s-a indicat locul
fiecărei piese in spaţiul respectiv, s-a făcut cură�rea, dezinfectarea şi dezinsectizarea generală a
subsolului cu ajutorul personalului unei firme specializate.
Pentru mobilier s-au folosit vitrine tip "pom· şi adosate, precum şi postamente din lemn.
Vitrinele prezintă in partea de sus o şapă cu capac in care sunt instalate spoturi de iluminat (25
Wl legate la transformatoare, care se pot mişca in funcţie de cum vrem să cadă lumina pe piese.
Asigurarea vitrinelor se face prin inchiderea cu chei la cele tip pom·. iar la cele adosate cu
"
ajutorul unor şuruburi.
Nişele sunt protejate in partea din faţă cu geam prins in şuruburi, iar piesele sunt aşezate pe
tapet alb, care împreună cu varul alb al pereţilor conduce spre o ambianţă destul de plăcută.
Întreţinerea curăţeniei se face săptămânal în ziua de luni când muzeul este inchis, spălându-se
pardoseala şi uscând-o imediat cu cârpe curate şi uscate, ştergând praful din vitrine şi de pe obiectele
expuse folosindu-se cârpe absorbante de praf care nu lasă scame şi perie cu păr moale.
Pentru prevenirea incendiilor s-au luat următoarele măsuri: planul de evacuare in caz de
incendiu pus la vedere, la intrarea şi la ieşirea din subsol; stingătoare cu praf şi Co2 şi cu spumă puse in
apropierea covoarelor şi a tabloului electric.
in ceea ce priveşte securitatea pieselor, fiecare sală are instalaţi senzori care la orice mişcare,
in perioada când muzeul este închis, declanşează sistemul de alarmă de la centrala unde paznicul care
este înarmat, poate vedea de unde vine semnalul. in timpul zilei securitatea se face cu ajutorul paznicului
care este zi şi noapte, şi al supraveghetoarelor care însoţesc vizitatorii, care nu părărsesc perimetrul de
supraveghere decât dacă sunt înlocuite de alte colege.
Pentru măsurarea temperaturii (Tl şi a umidităţii (URI din subsolul muzeului se folosesc
următoarele aparate de măsură: termometre, termohigrografe şi higrometre, care sunt amplasate in
fiecare sală, la ceea şi înălţime cu piesele expuse, iar datele indicate de ele sunt trecute într-un registru.
Prezentarea expoziţiei

Secţia de artă decorativă cuprinde 400 de piese din faianţă, porţelan, sticlă, vitralii, statu ară mică
(piese din bronz şi lemnl. tapiserie, covoare. Majoritatea pieselor expuse provin din donaţia avocatului
Constantin Alessiu la care se adaugă piese donate, achiz�ionate sau luate în custodie de la alte muzee şi
de la colecţionari particulari.
Piesele sunt grupate pe săli, respectiv pe centre de producţie, constituind o multitudine de stiluri,
o varietate de tehnici, un complex cromatic re unite intr-o singură idee, aceea a valorificării sintetice a unei
colecţii de artă decorativă ce cuprinde remarcabile piese de artă europeană şi orientală, precum şi piese
de artă contemporană românească.
in prima sală sunt etalate piese din porţelan şi faianţă, europene, datate fiind din secolele XIX
XX, exceptând unele mai vechi, organizate în vitrine, pe centre de producţie Art-Nouveau, care a apărut în
Anglia, mutat in Germania şi Franţa unde acest stil a atins apogeul, apoi răspândit şi în celelalte ţări ale
Europei.
Aici amintim piese din faianţa englezească, vase Delft, porţelan - Meissen, vase Boemia, farfurii
- Bordeaux, vas - Deruta, vas - Talavera, un loc aparte avându-1 o urnă de Sevres datată 1 892.
in sala a 11-a trecem la ceramica orientală de la sfârşitul secolului al XVII I-lea şi inceputul
secolului al XIX-lea.
De la început se remarcă frumuseţea, puritatea şi plasticitatea pastelor chinezeşti, cu o
interpretare fantezistă a naturii, cu peisaje incoerente, cu fapte reale, cu flori sau copaci care cresc intr
o grădină a imaginaţiei pure.
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Astfel putem vedea rolul important pe care îl joacă vasele în viaţa chinezilor, ele subliniind rangul
şi politeţea orientalilor. D e menţionat a r fi următoarele piese: două in formă de ploscă, două vase cu capac
detaşabil, dopuă piese cilindrice şi un vas mare (vază).
J aponia - piese care par a fi fost destinate decoraţiei d e interior, reprezentând buch ete de flori,
păsări cu penajul stălucitor sau scene familiale redate din inalta societate. Toate acestea le găsim şi la
piesele ce a parţin muzeului nostru, piese de secol XIX, marcate la bază, care îşi declină apartenenţa prin
toate aceste atribute.
Câteva piese de Cloissone - chinezeşti şi japoneze, de secol XIX, două vase persane (aramă)
precum şi statuara mică ce cuprinde piese din bronz şi lemn, întregesc colecţia de artă orientală.
Sala a I II-a este destinată sticlei transilvănene cu piese de Porumbacu şi Huta Transilvană,
etalate in vitrin e a dosate. Tot aici amintim piese de Art-Nouveau românesc (vază - Azuga ) pre cum şi două
vitralii, dintre c a re unul datând din 1870 (recuperat dintr-o casă veche din Braşov).
Sala a IV-a cuprinde piese din sticlă înainte de Galle şi după Galle. dintre care amintim in primul
rând un vas-Galle, vaza-Riedel, cană şi pahar Moser Karlsbad, pahare-Murano, pahare-Boemia şi altele.
Spaţiul d e stinat artei contemporane cuprinde piese din ceramică glazurată, gips, sticlă, o
tapiserie - create de artişti din Bucureşti şi Braşov, dintre care amintim: Bilciu Ştefan, Aurel Bordenache,
Silviu Dancea. Albert Alexandru, Mariana Tudor.
Bibliografie:
Radu Florescu, Bazele muzeologiei, Bucureşti, 1998.
Aurel Moldoveanu, Conservarea preventivă a bunurilor culturale, Bucureşti, 1 999.

Lista ilustraţiilor:
Foto 1-2.
Imagini din timpul restaurării spaţiului de la subsol
Foto 3-4.
Imagini d upă deschiderea expoz4iei
Fişa de conservare
Denumire obiect: Vază - Anonim
Fişa d e conservare
Denumire obiect Vas - Galle
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Restaurarea unei armuri din sec. XVI-XVII, aflată in
colecţia Muzeului de Istorie a Moldovei din laşi
de Mary-Ciaudia Staicu
Lucrarea prezintă act1v1tatea de resta urare-conservare a unei armuri, in scopul asigurării
stabilităţii şi a evidenţierii bogăţiei şi frumuseţii d e corului. .
Armura alcătuită din armura propriu-zisă şi lancea, aparţine M uzeului de Istorie a Moldovei din
laşi, se încadrează in tipologia armelor de apăra re individuală specifice secolelor XV-XVII, iar prin
materialul de confecţionare şi decor se apreciază că este o a rmură de luptă. Modelul decorativ este o
îmbinare de motive flora le şi zoomorfe.
Armura ce constituie obiectul acestei luc rări este executată din tablă de fier iar tehnicile de
exec uţie folosite sunt: ambutisarea, nituirea şi gravarea.
Armura se compune din următoarele piese:
1. Coif - este alcătuit la rândul său din: ca Iotă, vizieră, aerisire, apărătoare pentru nas, bărbie şi
gât. Viziera, aerisirea şi apărătoarea pentru nas, bărbie şi gât sunt prinse de ca Iotă c u ajutorul a două nituri
şi două cârlige pentru a se p utea îmbrăca.
2. G rumăjer - este destinat să apere gâtui, se montează deasupra cuirasei şi susţine, la râ ndu-i,
a rmura braţelor; se compune din două piese legate intre ele c u balama le şi se fixează cu buton p e partea
opusă.
3. Cuirasa - este ansamblu de pieptar şi spătar:
- pieptarul, legat d e spătar c u un sistem de curele şi catarame este uşor bombat şi prevăzut c u o
nervură proeminentă in forma literei V;
- spătarul u rmează linia spatelui şi este puţin mai scurt decât pieptarul;
- pieptarul este prevăzut c u brâu (sau braconieră) cu rol de a apăra abdomenul şi şold u rile.
4. Pulpare sau tasete (alcătuite d in câte şase lame fiecare) sunt menite să a pere pulpele de şocul
buzd uganelor. Ele sunt ataşate la brâu cu un sistem de curele, iar intre cele două pulpare se află
apărătoarea pentru organele genitale care este alcătuită din nouă lame c usute pe u n suport d e pânză,
d ispuse precum solzii d e peşte.
5. Spaliere - sunt menite să acopere şi să a pere umerii, de unde şi denumirea de umerari.
6. Brasarde - acestea constituie armura braţului. Sunt alcătuite din două piese separate: armura
d e braţ şi armura de antebraţ, ambele in formă de cilindri, care se deschid pe balamalele şi se inchid cu
buton. Cilindrul de antebraţ a re acoperire prin partea manşetei mănuşii.
7. Cotiere - sunt piesele de legătură in d reptul cotului, intre cele două brasarde.
8. Mănuşi - sunt mănuşi c u degete, c u manşete evazate pentru a da libertate de mânuire a sabiei.
9. Armuri de coapse - sunt alcătuite din câte şase lame fiecare.
1 O. Genunchiere - sunt piese conice prevăzute c u aripioare laterale pentru p rotejarea articulaţiei
piciorului, l a care sunt fixate armurile de coa pse şi ale gambelor.
1 1 . Armuri ale gambelor - articulate la partea interioară şi exterioară c u încălţămintea, sunt
formate din câte două piese semicilindrice: jambiere pentru regiunea anterioară şi moletiere pentru partea
posterioară. Piesele sunt legate intre ele cu balamale ce corespund exteriorului şi se inchid cu butoni p e
parte a interioară a gambei. Moletierele sunt d e cupate deasupra tijei pintenului fixat la încălţămintea d i n
p iele.
12. Încălţăminte din fier - este alcătuit din câte şa pte lame şi terminată c u vârf in formă d e .. picior
d e urs".
13. Lance - este alc ătuită din lama prevăzută c u manşon pentru hampa din lemn de frasin.
Stare de conservare
in primul rând, s-a constatat faptul că piesa suferise o restaurare anterioară necorespunzătoare;
- toate piesele componente ale armurii prezentau rugină in strat masiv şi continuu pe partea
interioară şi in puncte p e partea exterioară;
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- la imbinările dintre piesele nituite existau depuneri masive de murdărie aderentă;
- decoraţia in relief, realizată cu vopsea solubilă in solvenţi organici era pierdută pe alocuri
datorită uzurii din trecut;
- existau îmbinări necorespunzătoare prin lipiri c u cositor (la mănuşa stângă şi brasarda dreaptă)
şi sârmă;
- pieptarul şi spătarul prezentau un strat de prenadez amestecat cu resturi textile {probabil
armura a avut meşină!);
- prezenta piese componente deformate şi lipseau nituri;
- c urelele şi cataramele erau fie rupte, fie imbătrânite, fie lipseau;
- lipseau falange şi falanga degetului mare de la ambele mănuşi; unele falange prezentau urme
de vopsea;
- apărătoarea pentru organele genitale fusese anterior tratată necorespunzător şi desprinsă de
pe suportul textil;
- lancea fusese restaurată anterior necorespunzător şi se evidenţiază pe ea şanţuri rezultate in
urma curăţirii mecanice anterioare cu materiale abrazive grosiere; lipseau două nituri de la manşon şi
prezenta drept nit un cui indoit.
În urma investigaţiilor fizic o-chimice de laborator au rezultat următoarele:
- armura este confecţionată din tablă de fier
- prezintă rugină in strat masiv şi continuu pe partea interioară şi în puncte pe partea exterioară
- decoraţia in relief a fost realizată cu vopsea solubilă in solvenţi organici
- pe supărafaţa armurii existau depuneri masive de murdărie aderentă
- armura a suferit o restaurare anterioară necorespunzătoare.
Etapele procesului de restaurare
Procesul de restaurare pentru această piesă complexă a început prin desprăfuirea ei folosind
perii şi cârpe moi.
S-a trecut apoi la înlăturarea cositorului prin încălzire şi dezasamblarea armurii prin înlăturarea
niturilor.
Acolo unde existau urme de prenadez s-a făc ut o curăţire cu un solvent corespunzător {acetonă).
Dezasamblarea a fost urmată de o curăţire chimică cu a cid sulfuric 5% cu inhibitor, tratament ce
a alternat cu perieri intermediare, sub strictă supraveghere.
După tratamentul chimic aplicat a urmat neutraliza rea, pasiva rea cu acid fosforic 20% şi uscarea
liberă. Testarea in camera Hotfman nu a scos în evidenţă prezenţa clorurilor şi astfel s-a trecut la taninarea
tuturor părţilor componente. După înlăturarea surplusului de tanin s-a refăcut decorul armurii şi al lancei
folosind tanin într-o concentraţie mai mare, operaţie ce s-a realizat prin pictare cu instrumentar adecvat.
După refacerea decorului s-au conservat toate fragmentele şi lancea cu spray nitro incolor.
S-a trecut apoi la confecţionarea părţilor lipsă: falange, catarame şi butoni folosind tablă de fier,
respectiv sârmă de fier de dimensiuni adecvate, care apoi au fost tratate ca şi celelalte piese ale armurii.
S-au confecţionat şi c urele din piele.
in final, asamblarea s·a făcut prin nituirea pieselor {niturile au fost tratate ca şi celelalte
fragmente ale armurii), iar între piese s-au pus garnituri din piele foarte fină {tratate cu ulei de parafină)
pentru a se evita frecarea pieselor una de cealaltă.
S-a nituit şi manşonul lancei şi, evident. s-a fixat pe hampa de lemn.
Retuşurile au încheiat procesul de restaurare a armurii.
Bibliografie:
Cristian Vlădescu, Carol Ktinig, Dan Popa, Arme in muzeele din România, editura Meridiane,
Bucureşti, 1 973
Plenderleith, The Conservation of Antiquities and Works of Art
1. Stambolov, Coroziunea şi conservarea antichităţilor şi a obiectelor de artă metalice
http://cimec.ro - http://istoriebv.ro

Armure (le XVIeme - le XVIIeme siecle) La restauration et
la mise en valeur d'ornamentation
L'oeuvre presente l'activite de restauration - conservation d ' u n e arm u re, p o u r assurer sa stabilite
et la d istinction de la richesse et de la beaute du decor. L'arm u re, appartenant au Musee d'H istoire de
Moldavie laşi, est dans la typologie des armes de defense specifiques aux XVeme - XVI leme siecle.
Apres la description detaillee de la piece avant sa restauration et son etat initiel de conservation, le
travail presente le traitement employe pour sa restauration et sa conservation.

Lista il ustraţiilor:
Piesa înainte de resta urare
Fig. 1 . Aspectul a rmurii îna inte de restaura re.
Fig. 2. Profil stânga: nituri lipsă, sistem d e prindere necorespunzător.
Piesa în fazele intermediare
Fig. 3. Îmbinări necorespunzătoare, lipsa falangelor la mănuşi.
Fig. 4. Spalierele, brasardele, cotierele şi mănuşile după dezasamblare, înaintea tratamentului
chimic ( p a rtea d reaptă-faţă ).
Piesa la faza finală de resta u ra re
Fig. 5. Detaliu - asamblarea părţilor componente, refa cerea dec orului, completarea elementelor
lipsă.
Fig. 6. Vedere d e a nsamblu.
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Propunere de reorganizare a depozitului de
arheologie de la Muzeul Judeţean de Istorie din
Brasov
,

de Lucica Szasz

Caracterizarea condiţiilor de climă şi microclimat specifice municipiului Braşov - centrul vechi
în care se află situate clădirile aparţinând Muzeului Judeţean de I storie Braşov
Municipiul Braşov este situat in S-V Depresiunii Bârsei fiind flancat la N-V de Munţii Postăvarului
şi spre sud de masivul Piatra Mare. Pe laturile de est şi nord se d esfăşoară depresiunea propriu-zisă.
Clima Braşovului este temperat continentală spe cifică zonei submontane din centrul şi estul
Europei. Conform d atelor provenind din ..Atlasul climatologic al Românieiu, în zona Braşovului s-a u
înregistrat următorii parametri:
Temperatura
-temperatura medie anuală c uprinsă între 4-6 grade Celsius
-temperatura medie maximă se înregistrează în lunile i unie-iulie ş i este cuprinsă intre 1 7-20 g rade
Celsius
-temperatura medie minimă se înregistrează in lunile ianuarie-februarie şi este cuprinsă între -5
şi -2 g rade Celesius.
Precipitaţii
- minime în lunile februarie - aproximativ 30-40 mm/mp şi octombrie - a proximativ 25-35 mm/mp.
- maxime în luna iunie - a proximativ 1 00- 1 1 0 mm/mp
Din analiza acestor date putem observa că specifică B raşovului este o climă umdeă şi rece.
Peste 6 luni din an. temperatura medie nu depăşeşte 5- 1 0 grade Celsius. Acest factor, coroborat cu
umiditatea, determină existenţa frecventă a unei UR a aerului ambiental de peste 75%, atingând deseori
cifre de 90-1 00%.
Această umiditate ambientală, specifică Braşovului, se reflectă şi in parametrii microclimatici din
sălile de expoziţie şi d epozite.
Deci, vom întâ lni şi în a cestea UR a aerului nec onformă cu optimul de conservare (adică UR - 6065%1 ci mult mai mare (70-90-1 00%1.
La ac est factor impropriu se adaugă şi poluarea spe cific urbană - trepidaţii - datorate circulaţiei
intense a autovehiculelor de gabarite variate, gaze poluante de eşa paament şi de la intre prinderi (dioxid
de carbon, dioxid de suit, trioxid de plumb, dioxid de azot etc.l şi praf cu o compoziţie foarte heterogenă
(gudroane, particule minerale etcJ
Scurt istoric al Muzeului Judeţean de Istorie Braşo v - Casa Sfatului
Muzeul Judeţean de Istorie Braşov este amplasat în centrul oraşului, in vechea clădire a Casei
Statului (Rathaust. situată in Piaţa Statului.
Clădirea, veche de peste cinci secole a aparţinut bresle i blă narilor şi era compusă din două
camere şi subsol.
La 23 de cembrie 1 420, breasla blănarilor incheie un contract cu Magistratul oraşului, în vederea
construirii unei camere de consiliu, peste casa şi depozitul breslei (palfatium şi celfariuml. act ce
re prezintă prima atestare documentară a clăd irii. De acum incolo clădirea va fi mereu supusă l ucrărilor de
extindere, consolidare şi refacere a stfel încât fiecare generaţie a contriibuit la întreţinerea ei.
În anul 1 5 1 5 i se îna lţă turnul, in 1 520 este menţionată existenţa ceasului d in turn, ce se vedea din
toate laturile pieţei; in 1 521 se lucrează din nou la clăd ire; intre 1 525 şi 1 528 se dă râmă vechiul acoperiş şi
se reconstruieşte altul ascuţit, cu patru turnuri de colţ ce simbolizau dreptul de ..Jus gladii" şi se
construieşte etajul. În 1 608, în urma unui incendiu provocat de trăznet s-a repa rat ceasul şi turnul a fost
zugrăvit, devenind ..turnul trompeţilor" peste care a fost aşezat g lobul cel mare. În 1 646 se fac renovări, iar
pentru şedinţele centumvirale se a menajează un nou spaţiu.
G rav afectată de incendiul din 1 689, provocat de armata a ustriacă aflată în retra gere ca urmare
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a răscoalei orăşenilor, clădirea incepe să fie refăcută.
Cu această ocazie se instalează in turn un nou ceas cu clopotul orar in formă de bazin, in care un
omuleţ din lemn bătea numărul orelor. Acoperişul turnului ia forma barocă a bulbului de ceapă. Între anii
1 770-1778 se fac ample modificări care vor conferi clădirii aspectul actual. Tot acum se construieşte şi
loggia in stilul Renaşterii, dominată de frontonul baroc. La inceputul secolului al XIX-lea se costruiesc
încăperile de la mansardă. in 1 870 se introduce iluminatul cu gaz aerian. la inceputul secolului nostru,
1 909-1 910 se restaurează turnul Casei Safatului şi a coperişul ia forma pe care o are şi in prezent.
in a ceastă veche clădire din centrul oraşului, de-a lungul timpului s-au incehiat tratate
economice, politice şi militare. Ea a funcţionat ca Primărie şi a adăpostit arhivele oraşului până in secolul
XIX.
Din anul 1 950 bătrâna Casă a Statului devine sediul Muzeului de Istorie, constituit atunci prin
adunarea intr-un singur fond a colecţiilor gimnaziului Honterus, a celor ce au aparţinut ..Asociaţiei
colecţionarilor braşoveniM şi a Muzeului Săsesc al Ţării Bârsei, la care s-au adăugat pe parcursul anilor
colecţiile de istorie, artă plastică şi etnografie ale Muzeului Astrei.
De-a lungul anilor, prin cerectări sistematice, prin donaţii şi achiz�ii, aceste colecţii s-au mărit şi
constituie fondul de bază al Muzeului de Istorie Braşov.
ln�ial toate secţiile muzeului, cât şi depozite le, au fost prezente in Casa Statului.
Treptat muzeul, prin creşterea patrimoniului, s-a exins şi in alte spaţii, structurate după specificul
colecţiilor - etnografie, a rtă, istorie. Depozitele au fost transferate in alte spaţii - Colecţia de istorie medie,
modernă, contemporană, numismatică, medalistică şi Biblioteca - pe str. N. Bălcescu nr. 67, iar in Casa
Statului a rămas numai depozitul de arheologie, urmând ca şi acesta să fie mutat in spaţiile din str. N.
Bălcescu.
În luna ianuarie 1 999, clădirea muzeului a intrat in renovare (introducerea încălzirii centrale,
reparaţii curente etc.) astfel încât expoz�ia permanentă a fost demontată, obiectele fiind adăpostite in
depozite.
in prezent depozitul de arheologie se află la subsolul clădirii Casei Statului. Ca majoritatea
colecţiilor Muzeului de Istorie Braşov şi colecţia de arheologie provine dion colecţia .. Muzeului Săsesc al
Ţării Bârse(, colecţia wAsociaţiei colecţionarilor braşoveni" şi un fond nu prea mare din colecţia
preistorică a gimnaziului Honterus.
La sfârşitul secolului XIX preocupările oamenilor de cultură braşoveni se îndreaptă şi spre
vestigiile a ntichităţilor locale. Astfel, in 1895 s-a înfiinţat ..Asociaţia pentru păstrarea bunurilor antice din
Braşov", a cărei activitate s-a desfăşurat până in 1898.
La 3 februarie 1 908, o seamă de deţinători ai unor însemnate colecţii de arheologie, istorie,
etnografie, geologie şi ştiinţe naturale din Braşov au pus bazele primei expoziţii muzeale, instituţie care a
primit numele de wMuzeul Săsesc al Ţării Bârsei". Cu această ocazie, Julius Teutsch, principalul animator
al colecţionarilor braşoveni, a putut expune colecţia sa de arheologie pe care a donat-o muzeului, colecţie
ce cuprindea circa 3000 de piese. La aceasta s-au mai adăugat piese donate de diverşi colecţionari,
colecţia gimnaziului Honterus (64 piesei. astfel încât custozii muzeului au inventariat 8000 de piese, din
care 7330 erau arheologice, numărul mare explicându-se prin faptul că erau piese paleolitice, neolitice şi
mezolitice mărunte.
in continuare, colecţia arheologică a M uzeului Săsesc al Ţării Bârsei a sporit an de an pe patru
căi.
Prima, descoperiri intâmplătoare pe care locuitorii le donau sau le vindeau muzeului, semnalând
in acelaşi timp locul unde au fost găsite.
O a doua cale era aceea a investigaţiilor de teren efectuate de custozii muzeului.
A treia cale a constituit-o săpătura sistematică arheologică. Prin săpături au fost descoperite o
serie de staţiuni de o mare importanţă pentru istoria veche a sud-estului Transilvaniei. in urma activităţii
de cercetare, patrimoniul arheologic al Muzeului Săsesc al Ţării Bârsei a crescut considerabil, ajungând
să cuprindă nu numai materialele exponabile, dar şi o bogată colecţie de studiu.
Cea de-a patra cale au constituit-o schimburile de piese intre Muzeul Săsesc al Ţării Bârsei cu alte
muzee din ţară şi din străinătate, de pe toate continentele dar mai ales cu muzee din Budapesta şi Berlin.
·
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Din analiza colec�ei de arheologie a muzeului, cât şi din publica�ile .Bericht des Burzenlânder
Săchsischen Museum· !Raport al Muzeului Săsesc al Ţării Bârsei), Ioan 1. Pop. C.S. Nicolăescu-Piopşor,
Al. Păunescu, au inceput să sape in toate peşterile din Bran, Râşnov, Sita Buzăului. Lor li se datorează cea
mai mare parte a colecţiei de piese paleolitice, mezolitice şi neolitice.
S-a stabilit o strânsă legătură şi colaborare cu Universitatea din Cluj. mulţi specialişti de aici
partcipând la săpături. Dintre aceştia amintim: C. Daicoviciu, Mihail Ma crea, Kurth Horedt iar din 1970 şi N.
Gudea. Ei au contribuit la cercetarea castrelor romane de la Breţcu IAngustia romană); Hoghiz. Boroşneul
Mare, Râşnov, Feldioara !Făgăraş); Cincşor. Castrul de la Hoghiz a fost mult timp şantier didactic pentru
Universitatea din Cluj.
O parte din materialul descoperit a fost dus la Cluj, Sfântul Ghoerghe, Sibiu, Făgăraş şi altă parte
la Braşov, aceasta fiind explicaţia că nu tot materialul descoperit se află la Muzeul Judeţean de Istorie
Braşov.
Din 1 970 au inceput săpăturile la aşezările dacice civile şi fortiofica�i de la Comâna de Jos,
Şercaia, Şinca Veche, Arpaş, Râşnov - ftCetate• şi .Blocuri·. Crizbav, Feldioara ( Braşov), Hărman,
Sânpetru, Prejmer, Dumbrăv�a. Rotbav, Felmer, Calbor-necropolă romană, Coşolt (Sibiu).
in 1 980 incep săpăturile la cetă�le hallstattiene şi dacice din defileul Oltului, de la Augustin la
Racos, iar la Brasov la Pietrele lui Solomon si Valea Cetătii.
in prez�nt, structura colec�ei de a rheologie est� dată de materialele descoperite pe următoarele
şantiere (staţiuni) argheologice: Comăna de Jos, Şinca Veche, Râşnov, Crizbav, Feldioara (Braşov),
Hărman, Sânpetru, Prejmer. Dumbrăv�a. Rotbav, Felmer, Calbor, Coşolţ (Sibiu), Bod, Bran, Hoghiz. Racoş,
Cincşor, Bartolomeu (Braşov). Toate aceste cercetări au fost efectuate de către M. Macrea, FI. Costea, 1.
Glodariu, 1.1. Pop. N. Gudea, M. Marcu, 1. Ciupea, R. Ştefănescu.
·

Structura
Nr. crt.
1.
2.

3.

piesele

colecţiei arheologice - după criterii istorice
Număr piese
Perioada
160.000
dacică
1 10.000
romană
10.000
feudală
-

-

-

Structura colec�ei arheologice din punctul de vedere al materialelor din care sunt constituite
Număr piese

Nr. crt.
1.

Material, tehnică
Materiale anorganice naturale prelucrate:
gresie
granit
silex

1056
7600
2304

2.

Materiale anorganice prelucrate:
- piese intregi
- ceramică:
- fragmente
- bronz
- metale:
- fier
- cupru

447
284456
21 86
151 18
91 1

3.

Materiale organice:
- os (din� oase, schelete animale)
- corn
- scoici
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Total piese şi volumul lor in depozit:
B uc.
Felul materialulu i
27127
Piese organice
Anorganice
8656
- G ran it
2304
- Silex
1 51 1 8
- Fier
2186
- Bronz
91 1
- Cupru
Ceramică
284456
- Fragmente
- Piese intreg i
447
341 205
Total

Volum mc.

0,722

1 0,372
0,0098
0,61 2
0,018
0,0616
1 67,364
6,2291
1 85,3885

Volum piese ceramice intregi şi intregite
Număr
piese

134
112
112
45
22
13
9
447

Volum piesă

Dimensiuni (cm)
0

h
0-5
5 - 10
10 - 20
20 - 30
30 - 50
50 - 70
70 - 90

max

3
4
12
20
35
30
65

cm.c

35,4
1 25,7
2261,9
9424,8
48105,6
137444,7
298647,6

Volum total
cm.c

m.c.

4743,6
14078,4
253232
424116
1058323
1 786781
2687828,4
62291 02,4

0,000004
0,000128
0,002262
0,009425
0,048106
0,137448
0,298648

m.c.

0,004744
0,014078
0,253232
0,4241 1 6
1 ,058323
1 ,786781
2,687828
6,229102

Volum fragmente ceramice
Număr
piese

154236
85488
44432
284456

l

Dimensiuni (cm)
1

h

2
4
5

5
10
15

10
20
25

Volum piesă
cm.c

100
800
1 875

Volum total

m.c.

cm.c

0,0001
0,0008
0,001 875

1 5423600
68630400
8331 0000
167364000

m.c.

15,4236
68,6304
83,310
167,364

Volum piese metalice
Bronz
Număr
piese

1 552
459
175
2186

Dimensiuni (cm)
h

0-5
5 - 10
10 - 1 5
-

0

0,5
0,75
2
-

Volum piesă
cm.c

Volum total
cm.c

0,98
4.42
47,1 2

1526
2028
8247
1 1 801

-
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Cupru
Dimensiuni (cm)

Număr
piese

337
574
91 1

h

"

Volum piesă
cm.c

Volum total
cm.c

0-5
5 - 15

0.75
3

2.21
1 06,03

-

-

-

745
60861
61606

"

Volum piesă
cm.c

Volum total
cm.c

-

-

5492
50087
218460
337599
61 1 638

Observaţii

V m. c

0,0616

Fier
Dimensiuni (cm)

Număr
piese

5594
4082
3477
1965
151 18

h

0-5
5 - 10
10 - 20
20 - 35
-

0,5
1,25
2
2,5

o 98
1 2,27
62,83
171,81

Observaţii

V m.c

0,612

Scurtă prezentare a stării de conservare a patrimoniului arheologic

Obiecte de origine minerală:
- naturale - pietre: - granit, silex, stare b u n ă de conservare sta bile fizico-chimc; gresie friabile l a
suprafaţă.
- a rtificiale - metale: cu fenomene de coroziune fizica-chimică specifică obiectelor extrase din
sol - coroziune produsă atât de factorii agresanţi din sol cât şi de brusca modificare a ambientului d upă
scoaterea din pământ şi de efectul microclimatului din depozite (temperatură, UR. compoziţia aerului)
asupra structurii materiale a acestor piese. Având in vedere fragilitatea lor, mai ales la cele cu miezul
metalic compromis cât şi volumul restrâns pe care il ocupă acest patrimoniu arheologic metalic (volumul
0,69 mc) propunem păstrarea lui in fişete metalice, in Casa Statului, de pozitul de turn, unde există
înc ălzire centrală cu termoreglare automată.
Patrimoniul arheologic ceramic şi cel din materiale org anice va fi transportat in noul d epozit,
condiţiile oferite de acestea fiind bune, fără a atinge optimul din lipsa instala�ei de climatizare.
Piesele ceramice fragile, cu pastă prost a rsă, vor fi tratate sepa rat, cu prioritate la restaurare.
Starea lor d e conserva re, mai la bilă decât la materialul arheologic ceramic cu o preparaţie şi o tehnologie
de calitate va fi urmărită in timp prin controale frecvente.
Se va proceda la o clasificare a material ului ceramic in funcţie de natura pastei şi de tehnologia
d e prelucrare c u semnalarea tipologiei pe etichetele cutiilor in care se află.
=

Prezentare a depozitului actual de arheologie

Depozitul de arheologie al Muzeului Judeţean de Istorie Braşov este situat la subsolul (pivniţa)
clă dirii din Piaţa Statului nr. 30 cunoscută şi sub numele d e Casa Statului.
El este alcătuit din 3 încăperi, aliniate una in continuarea celeilalte, formând împreună un
paralelipiped dreptunghic c u boltă semicilindrică.
Accesul in subsol se face din exterior pe o intrare situată pe latura de vest-vest-nord a clădirii.
Uşa din lemn este asigurată antifurt cu grilaj meta lic. La cele două extreme (pe axul longitudinal) se află
c âte o mică fereastră ce permite ventilarea. la ferestre fiind montate g rile.
Instalaţii

- instalaţie a pă-canal
- instalaţie electrică - iulminat artificial, cel naturtal fiind insuficient
- senzori de la instalaţia antifurt, montaţi la elementele de acces in subsol (uşă, ferestre)
- senzori de la instalaţia contra incendiilor
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- instalaţii de încălzire - până in 1999 cu sobe de teracotă cu gaz metan. În anul 1 999, Casa
Statului, deci inclusiv in subsol s-a montat încălzire centrală.
Zidăria subsolului este construită din cărămidă şi piatră, având dre pt liant mortar cu var.
Tencuiala este macerată până la a dezveli zidăria, datorită excesului de umiditate. Plafonul sub formă de
boltă semicilindrică este din cărămidă aparentă.
Atât zidăria subsolului cât şi plafonul sunt afectate de fenomenul de umiditate capilară (igrasiei
care are ca principal factor determinant pânza freatică aflată la adâncime mică şi impiedicarea circulaţiei
naturale a apei in sol prin pavajul pe şapă de ciment din Piaţa Statului.
in anul 1985 s-au efectuat lucrări de drenare a igrasiei in exteriorul Casei Sfatului, lucrări care au
micşorat simţitor gradul de umiditate al zidurilor (mai ales la parterul clădirii) fără a-1 elimina complet
Datorită excesului de umiditate elementele constructive (cărămizi, mortar) sunt tria bile. Drept urmare, se
produce clivarea suprafeţelor acestora în fragmente care se desprind şi cad.
Pardoseala depozitului este din şapă de ciment într-o încăpere şi cu scândură pe umplutură
heteromorfă în celelalte două încăperi. Pe scândură se observă halouri mari de umezeală.
Parametrii microclimatici

Temperatura aerului este cuprinsă intre 12-15 grade Celusius vara şi 5-1 0 grade Celsius iarna.
Variaţiile temperaturii - noapte - zi. iarnă - vară (intre anotimpuri şi implicit ale umidităţii) sunt lente.
datorită situării la - 2,5 m sub nivelul de călcare al Pieţii Statului şi deci a inerţiei termice. atât a zidăriei
groase de cea. 1,5 m cât şi a solului limitrof acesteia.
Umiditatea relativă a aerului în depozitul actual variază intre 80-100% funcţie de condiţiile
climatice, anotimp, ritm diurn (noapte-zi) şi de încălzirea artificială (în anotimpul rece).
Volum util - depozit existent

Sala 1
Sala 2
Sala 3

Dimensiuni (m)
1
L
5,70
12,70
5.70
5,20
6,75
5,70

h
2,30
2,30
2,30

Volum (m.c)

Total:

166,497
68,172
88,492
323.161

Mobilier din d epozitul actual

Mobilierul depozitului este compus din dulapuri de lemn şi rafturi metalice din fier cornier.
Dulapurile sunt de două feluri:
- tip mobilă in două uşi (verticale şi orizontale) cu sertare.
- dulapuri din PAL cu uşi glisante (verticale şi orizontale) cu rafturi.
Rafturile mecanice din fier cornier sunt cu etajere din PAL la 30 cm distanţă, detaşabile. La partea
superioară sunt protejate cu plăci de PAL iar lateral cu perdele din pânză de cânepă prinse cu cleme cu
inele pe sârmă fiind uşor de manevrat
Dulapurile şi sertarele sunt codificate (dulapul 1, 2, 3 . . . ) D1. D2, D3 iar sertarele s1. s2, s3
(sertarul 1, 2, 3 . . . ).
O mare parte din piesele din colecţia de arheologie se găseşte în sertare iar la fiecare sertar se
află o listă de inventar ce cuprinde numerele de inventar ale pieselor existente în el.
Altă parte din piesele colecţiei de arheologie este depozitată in cutii (lădiţe) confecţionate d in
PAL. aşezate în rafturile metalice. Aici clasificarea este făcută după staţiunile (şantierele) arheologice şi
anul în care au fost descoperite.
Piesele întregi şi reîntregite, în special cele ceramice, fiind de dimensiuni diferite între 5 cm şi 1 50
cm, sunt aşezate pe rafturi metalice modulate cu etajere detaşa bile care permit mărirea sau micşorarea
distanţei dintre ele.
. . .•
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Volum dulap orizontal

Dulap
Sertar
Spaţiu liber

L
200
48
200

Dimens1um
1
60
57
45

Volum dulap vertical
Dimensiuni
1
L
Dulap
110
60
Sertar
108
57
Sertar
57
52
Spaţiu liber
110
60

h
1 20
15
45

h
200
15
15
45

Volum
cm.c
m.c
1,44
1440000
41040
o 041
0,54
540000
Volum
m.c
cm.c
1320000
1 ,320
0,09234
92340
44460
0,0045
297000
0,297

Volum modul metalic ! poliţe detaşa bile)
Dimens1 uni
1
h
L
200
Modul
100
70
100
70
30
Raft
Modul
200
70
88
30
70
Raft
88
1 70
70
Modul
88

Volum
m.c
cm.c
1400000
1,4
0,210
210000
1232000
1,232
1 84800
0,1848
1 ,0472
1 047200

Volum modul PAL - vertical
Dimensiuni
1
L
250
70
Dulap
Raft
70
80

Volum
m.c
cm.c
3,675
3675000
336000
0,336

Volum modul PAL - orizontal
Dimensiuni
1
L
75
360
Dulap
75
Polită
360
75
360
Polită
75
360
Poliţă

h
210
60

h
135
30
40
35

Volum
m.c
cm.c
3645000
3,645
o 81
810000
1 ,080
1 080000
0,945
945000

Buc.
6
96
6

Buc.
7
7
84
7

Buc.
16
96
8
20
4

Buc.
1
9

Buc.
1
2
1
1

Total volum
m.c
cm.c
8,64
8640000
3693600 3,6936
3240000 3,240
Total volum
cm.c
m.c
9,240
9240000
0,6464
646380
3,7346
3734640
2079000
2,079

Total volum
cm.c
m.c
22.4
22400000
20160000 20,1 60
9856000
9,865
3696000
3,696
4188800 4,1888
Total volum
cm.c
m.c
3675000 3,675
3024000 3,024

Total volum
cm.c
m.c
3645000
3,645
1 620000
1,62
1 080000
1 ,080
945000
0,945

Volum cutii PAL

Cutie
Cutie
Cutie

L
39
34
34

Dimensiuni
1
27
21
17

h
20
18
14

Volum
m.c
cm.c
0,021
21000
0,0129
1 2852
0,008
8092
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53
72
57

Total volum
cm.c
m.c
1 1 16180 1,1 16180
925344 0,925344
420784 0,420784
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Motiva rea necesităţii mutării depozitului în alt spaţiu

Fiind o clădire cu o vechime de peste 500 de ani, cu subsolul fără hidroizolaţie, cu nivel de călcare
la - 2,5 m şi situată intr-o zonă cu pânză freatică la mică adâncime, alimentată şi de viiturile de apă dinspre
Şcheii BraşovUiJi din zilele ploioase, zidurile au igrasie pe toată suprafaţa şi pe bolţi. UR a aerului
depăşeşte valoarea de 80-85% în orice anotimp al anului, ajungând deseori la 1 00% cu fenomene de
condens. Sursele de încălzire, cu defecte, au fost scoase din funcţiune.
Zidăria şi plafonul se exfoliază, factorilor poluanţi asigurându-li-se permanent şi fragmente din
acestea de dimensiuni variabile. Acestea nu permit menţinerea depozitului in condiţii salubre.
Zidăria şi plafonul necesită lucrări de restaurare care să le consolideze rezistenţa şi să oprească
procesul de macerare evolutivă, permiţând obţinerea unui spaţiu salubru şi sănătos.
În anul 1999 odată cu introducerea încălzirii centrale in muzeu s-au montat calorfere şi la subsol,
cu intenţia de a se transforma acest spaţiu de la subsol în spaţiu de expoziţie.
Un alt motiv, îl constituie dorinţa de a concentra in aceeaşi clădire de pe str. N. Bălcescu nr. 67
toate depozitele şi laboratoarele de restaurare ale muzeului.
În prezent, alături de depozite in clădirea din str. N. Bălcescu nr. 67 funcţionează laboratorul de
restaurare carte şi se igienizează spaţiul pentru mutarea laboratorului de restaurare metal - ceramică.
Descrierea spaţiului destinat noului depozit de arheologie

Clădirea de pe strada N. Bălcescu nr. 67 a fost construită în anul 1 909 ca inchisoare pe lângă
Tribunalul Braşov. Funcţionează in acest scop până in anul 1957 când este transformată in cămin
studenţesc. Din anul 1986 devine sediul administrativ al Muzeului Judeţean de Istorie şi sediul Oficiullui
Judeţean pentru Patrimoniul Cultural Naţional.
Clădirea este compusă din două aripi perpendiculare una pe cealaltă:
- una paraleleă cu strada N. Bălcescu - cu demisol, parter şi două nivele şi
- una perpendiculară pe axul străzii - cu subsol, parter şi trei nivele.
Această aripă adăposteşte, la toate nivelele, depozite cu obiecte din patrimoniul muzeelor de
artă, istorie şi etnografie. În această aripă se aflau celulele pentru deţinuţi; de dimensiuni mici - in general
2/4 m, dispuse de o parte şi de alta a unui hol longitudinal, cu ferestre la cele două capete.
Dispoziţia se regăseşte în fundaţia clădirii - deci se reflectă in modul de segmentare a spaţiului
de la subsol (conform schiţei nr. 7 anexate).
Accesul se află la - 3 m sub nivelul a ctual de călcare al trotuarului limitrof clădirii.
Spaţiul subsolului este împărţit în două înc ăperi mari despărţite parţial de ziduri de rezistenşă
(fundaţia) care susţin celulele clădirii propriu-zise.
Accesul in depozit se face pe la extremitatea viitorului atelier de restaurare metal-ceramică
(conform sch�ei nr. 7 anexate). Zidăria este executată cu mortar de ciment. Pardoseala este din şapă de
ciment.
Acces din două părţi: (conform sch�ei nr. 7 a nexate).
Ventilare - ferestre in partea superioară a fiecărei nişe. Ferestrele au grile metalice, care vor fi
dublate cu sită metalică pentru a evita spargerea geamurilor, ferestrele fiind din exterior la circa 30 c m de
nivelul solului şi al trotuarului.
Instalaţii:

de iluminat, cu tuburi fluorescente
antifurt - grile şi uşi de acces metalice
apă canal - in partea în care se află laboratorul de restaurare metal-ceramică
gaz metan - în partea în care se află laboratorul de restaurare metal-ceramică
urmează să fie instalaţi senzori antifurt şi de semnalizare a incendiilor
Microclimat

Cond�iile climatice specifice zonei in care se află Municipiul Braşov se reflectă şi
in cond�iile de microclimat din spaţiul in care urmează a fi amenajat depozitul de arheologie.
Astfel, temperatura medie se inscrie in jurul cifrei de 10 grade Celsius iar UR între 65-70%.
Variaţiile de temperatură şi UR sunt foarte mici şi lente atât de la noapte la zi (ritm diurn) cât şi de
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la un anotimp la altul, datorită am plasării depozitului in mare parte sub nivelul solului.
Zidăria, tencuiala şi zugrăveala sunt in stare bună şi nu constituie un factor poluant ca in vechiul
depozit.
Umiditatea relativă a aerului variază în funcţie de umiditatea atmosferică; este totuşi mai mică
decât în vechiul depozit, ea nefiind alimentată şi de umiditatea capilară a zidăriei, respectiv igrasie. Ea nu
depăşeşte valoarea de 80-85%, când în exterior este de 100%.
Factorii poluanţi specific urbani (praf, gudroane, gaze toxice etc.) sunt prezenţi şi aici dar
concentraţia lor poate fi micşorată prin buna izolare şi termoizolare a ferestrelor şi ventilarea depozitului
în zilele uscate, dimineaţa devreme când factorii poluanţi urbani sunt în concentraţie minimă.
Mobilierul de depozit

Având în vedere spaţiul destinat depozitării mobilierul de depozit se va proiecta în funcţie de
specificul fiecărei înc ăperi şi se va folosi şi mobilierul existent.
Astfel, în spaţiul A - cele două săli longitudinale cu nişe separate de ziduri perpendiculare pe
zidăria încăperilor, se vor amplasa în nişe rafturi din schelet metalic şi poliţe din PAL pe cadru de fier
cornier. Picioarele rafturilor vor avea puncte de inserţie a poliţelor la distanţa de 15 cm. poliţele putând fi
montate la distanţe variabile, funcţie de mărimea cutiilor în care se află piesele din colecţie (fragmente) şi
a pieselor intregi şi întregite.
Vor fi folosite cutiile existente, care se vor curăţa, iar pe extremitatea vizibilă vor avea aplicate
insemne colorate stabilite pentru fiecare tip de c ultură sau şantier arheologic, codul cutiei şi inventarul
conţinutului.
Pentru persepctiva c reşterii patrimoniului arheologic se vor confecţiona cutii noi.
Rafturile pe care vor fi aşezate cutiile vor avea 9 poliţe care vor cuprinde câte cinci, şase cutii.
Staţiunile vor fi marcate pe cutii astfel:
Racoş - o linie verticală roşie
Râşnov - o linie verticală albastră
Crizbav - o linie verticală galbenă
Valea Cetăţii - o linie verticală verde
Comăna de Jos - o linie verticală neagră
Hoghiz - o linie orizontală roşie
Cincşor - o linie orizontală galbenă
Ghimbav - o linie orizontală albastră
Prejmer - o linie orizontală verde
Bod - un pătrat roşu
Bartolomeu - un pătrat negru
Sânpetru - un pătrat verde
Feldioara - un pătrat albastru
Şercaia - un pătrat galben
Şinca Veche - un triunghi roşu
Hărman - un triunghi galben
Rotbav - un triunghi verde
Calbor - un triunghi albastru
Dumbrăviţa - un triunghi negru.
Locul de aşezare al materialului arheologic in moduli
Racoş
R1 -P1-P9; R2-P1-P9
Râşnov
R3-P1-P5
Crizbav
R3-P6-P9
Valea Cetăţii
R4-P1-P2
Comăna de Jos
R4-P3-P9
Hoghiz
R5-P1-P2
Cincşor
R5-P9-P9; R6-P1-P2
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Ghimbav
Prejmer
Bod
Bartolomeu
Sănpetru
Feldioara
Şercaia
Şinca Veche
Hărman
Rotbav
Dumbrăv�a

R6-P3-P4
R6-P5-P9
R7-P1 -P3
R7-P4-P6
R7-P6-P9
R8-P1 -P4
R8-P5-P9
R9-P1-P4
R9-P5-P9
R10-P1 -P5
R1 1 -P1 -P5

R - raft
P - poliţă
Notă: Pol�ele se vor numerota incepănd cu partea inferioară a raftului.
in sălile (S1l �i (S2l (vezi sch�a nr. 7 anexatăl perpendiculare pe axul străzii, in modulii din ni�e �i
de pe pereţii laterali se va depozita materialul arheologic (fragmentel iar in rafturile de pe mijlocul
încăperilor vor fi depozitate piesele intregi �i reintregite.
in sala (S3l, de lăngă atelierul de restaurare metal - ceramică se va putea prelucra materialul
adus de pe �antierele arheologice. in moduli se va depozita materialul reintregibil, care va urma să intre la
restaurare.
Se va intocmi o schiţă plan ce va cuprinde insemnul colorat al fiecărei staţiuni arheologice,
numărul de raft, numărul de poliţă ce va fi afişat la intrarea in depozit pentru a se uşura găsirea pieselor.
legendă:
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16. lege privind protec�a patrimoniului cultural naţional mobil - Proiect, .Revista muzeelor·. nr.

Lista ilustraţiilor:
Planşa 1 - Dulap cu sertare, vertical
Plan şa 2 - Dulap cu sertar, orizontal
Planşa 6 - Rafturi din metal cu pol�e detaşa bile

Planşa B - Rafturi metalice cu poliţe detaşa bile
Planşa 7 - Plan depozit str. N. Bălcscu nr. 67
Planşa 3 - Plan depozit arheologie subsol Casa Statului.

VORSCHLAG F U R DIE UMORDUNG DES
ARHAOLOGISCHEN LAGERRAUMES
(Zusammenfassun)
Die Arbeit beschreibt die arhăologisch-patrimoniellen Bestănde des 'Muzeul Judeţean de
Istorie" Braşov, die unter der ..Casa Statului� abgelagert sind. Ausserdem, wird der zuki.inftige lagerraum,
gelegen aut str. N. Bălcescu nr. 67, beschrieben.
Es wird eine kurze Analyse der klimatischen und mikroklimatischen Faktoren, spezitisch der Stadt
Braşov gemacht. lm selben Sinne werden die Răume, die heute und in Zukunft als lagerraum dienen,
analysiert. Oas ganze Patrimonium wird statistich analysiert beginnend mit dem Konservirungsgrad bis zu
Natur und Abstammung der Gegenstănde.
Der arhăologische Bestand ist tipodimensioniert, die Module des neuen Lagerraumes und die
Anordung der Gegenstănde ist testgelegt. Ausserdem werden auch die niitigen Massnahmen fi.ir die
Erhaltung der ausgestellen Gegenstănde testgelegt, bezogen a ut die spezitisch, stădtlichen,
mikroklimatischen Faktoren, in Abwesenheit der Klimaanlagen.
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Capitolul VII
Note, discuţii, recenzii
Consideraţii privind graniţa şi rolul acesteia in
dezvoltarea Branului de Sus1 (sec. XIV-XIX)
de Bogdan Aorin Popovici
A discuta despre graniţa dintre două state in Evul Mediu este o ac�une riscantă. Nu doar din
ipsa, de cele mai multe ori, a unor documente exacte, ci mai ales pentru că, in epocă, era extrem de dificil
e fixat şi păstrat un hotar. Lipsa unui aparat de pază eficient şi permanent. sau dificultă�le terenului,
ăceau greoaie trasarea unei graniţe şi păstrarea ei strictă. De aici şi varia�i de frontieră, după tăria sau
lăbiciunea ţărilor implicate.
Totuşi, analizând "mijloacele tehnice· existente in epocă, se poate spune că - cel pu�n pentru
ona studiată - graniţa trebuie să fi urmat linia generală a unor accidente de relief. E greu de sus�nut că
n suveran, in condiţiile timpului, ar fi preferat să instaleze semne de hotar ce urmau o linie sinuoasă in
eren, in locul unei delimitări, relativ clare, prin elemente de relief: culmi muntoase sau cursuri de apă.
După cum am precizat2, Branul intră in istorie la 1367. La acea dată - cel puţin după informaţiile
actuale - atât regatul maghiar. cât şi Ţara Românească erau constituite, având definite elementele
politice, militare şi religioase care să le asigure un anumit statut in relaţiile internaţionale ale epocii. Este
probabil, prin urmare, să fi existat şi o anume delimitare a teritoriilor celor două ţări. Fără o bază
documentară, afirmaţia rămâne însă in stadiul ipotezei de lucru.
În momentul emiterii privilegiului pentru construirea cetă�i Bran, se ştie că hotarul dintre cele
două ţări se afla undeva spre Rucăr. În document se pomeneşte despre vama ce se obişnuieşte să se
ia pentru Majestatea noastră la Pomul Roşu· (= Rucăr)5. Conflictele existente intre Ţara Românească şi
regatul maghiar in acea perioadă vor duce la modificări ale frontierei. Pledează in acest sens atât lipsa
unor menţiuni ulterioare despre vama de la Rucăr (ca vama ungurească), cât şi privilegiul lui Mircea cel
Bătrân acordat braşovenilorin 1413: să întărim şi să confirmăm drepturile şi cererea de vamă in vechiul
chip... să plătească vama la Rucăr·6• Deci anterior anului 1413, Rucărul intrase in stăpânirea Ţării
Româneşti.
Domnia lui Mircea cel Bătrân a fost o perioadă in care graniţa a suferit modificări in regiunea de
care ne ocupăm. Dintre numeroasele opinii ale cercetătorilor care au incercat să clarifice perioadele de
stăpânire a cetă�i Bran de către domnitorul muntean, cea mai documentată o considerăm a fi cea a lui
Gernot Nussbăcher7•
in 1 3958, 13989 . cetatea Bran şi, implicit, teritoriul din jurul ei apar ca fiind in posesia regelui
Sigismund al Ungariei·. În 1406, la 6 aprilie, "Sigismund reconfirmă cele două donaţii... cu menţiunea
expresă «cetatea noastră Terch»-10• În actul emis de Ştibor, voievodul Transilvaniei, din Braşov, la 7
septembrie 1412, se aminteşte despre vamă, ce se ia .in jurul cetăţii Bran·11, iar după 1 1 zile. din Sibiu,
acelaşi demnitar vorbeşte despre "vama ... care obişnuise să se ceară inainte la c etatea Bran; ...cetatea
sus-pomenită se află in mâini străine-12• la 6 august 1413, Mircea cel Bătrân stabilea vama pentru
"călăreţul ce trece pe la Turciu"13, pentru ca 19 zile mai târziu, un nou privilegiu să vorbească despre vama
de la Rucăr!14 Un document datat 141 8-1420, emis de Mihail, voievodul Ţării Româneşti, aminteşte despre
.slugile domniei mele din cetatea Dâmboviţei şi vameşilor din Rucăr şi Turciu-15. la 7 iunie 1419,
Sigismund, regele Ungariei, porunceşte comitetului secuilor ca, având in vedere abuzurile săvârşite de
castelanii de Bran, rânduiţi de voievodul Mircea al Ţării Româneşti, .voi lua� in mână cârma slujbei de
castelan la Bran..:16. in 21 noiembrie 1421 şi ulterior11, Radu Praznaglava întăreşte privilegiile anterioare
ale braşovenilor, dar poruncile sunt date vameşilor din Rucăr sau Dâmboviţa. Dan 1, la 23 octombrie 1 424
şi la 10 nov. 1 4241 1 procedează asemănător. la 1 iunie 1424, Sigismund adresează o poruncă castelan�or
de Bran, subordonaţi c omitelui secuilor19. la 3 februarie 1426, Sigismund se adresează castelanului,
•...

•...
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vicecastelanului, tricesimatorului şi vameşilor cetă�i Bran20•
Aşadar, intre 6 aprilie 1 406 şi 7 septembrie 1412, cetatea Bran şi teritoriul din jur au trecut i
stăpânirea Ţării Româneşti (G. Nussbacher consideră că această modificare se produce in 1 406, in urm
tratativelor de la Severin21 ). Această situaţie se menţine până in jurul datei de 7 iunie 1419, când comitel
secuilor preia conducerea cetăţii22• Situaţia confuză din documentele emise ulterior (stabilirea vame
pentru cei ce trec pe la Bran, dar porunca de a plicare adresată vameşilor din Rucăr) s-ar explica, dup
acelaşi Gernot Nussbacher, .. prin a ceea că in cancelaria domnească era folosit ca model acel privilegi
(al lui Mircea, n.n.) ale cărui formulări nu au fost adaptate la schimbările intervenite, pe când poruncile d
aplicare reflectă situaţia reală la acea dată"23.
Pentru perioada următoare nu am mai reuşit să identificăm documente care să ne indice ela
poziţia gran�ei. Ştim că la 1 528 graniţa Ţării Româneşti era la Rucăr24• Ştiri vagi şi sporadice apar i
mărturiile călătorilor străini. Astfel, Jacques Bongars, la 1 585, aminteşte că ..... la aproape o leghe d
castel, la poalele muntelui (sic!), este o cruce ce desparte Ţara Românească de Transilvania"25. La 1 585
Filippo Pigafeta afirmă că, de la castel. .. după 2 leghe se ajungea la creasta unde este hotarul dintr
Transilvania şi Ţara Românească, numit �<Hatarn26. in 1 64 1 , in 15 octombrie, Matei Basarab intăreşt
dragoslovenilor moşii ..... până in hotarul saşilor de peste Ţara Ungurească, care se cheamă Fundata". L
fel, in 10 mai 1 642, sunt hotărnicite moşii ..... pân' la Vârful lui Leaota şi pân' la Vârful lui Sfânt I lie şi Fundat
toată, unde se hotărăşte cu hotarul Ţării Ungureşti"27• După unele surse, .....in urma tratativelor de 1
Carlowitz ( 1 699), Passarowitz ( 1 735) ... (se stabilea) că hotarul despărţitor intre Transilvania şi provincii!
româneşti Valahia şi Moldova se formează pe muchia munţilor Carpaţi"28• Acelaşi lucru il susţine ŞI
Dionisie Fotino:
.. după cuprinderea hudatnamelor (sau hotărnicia ţării după pacea de la 1 741 ) limitele Ţării
Româneşti... sunt următoarele: ... (cu) semne puse ... Piatra lui Craiu, Fundurile, Gerile - de unde purcede apa
Dâmboviţei, Muntele Conţii (sic ! ) - unde e drumul Branului, muntele Fundata, muntele Secarele şi muntele
Sântilia ... pe la muntele Pietrele Albe ... pe la muntele Dudului. Aici coboară la obârşia Brăteiului şi se suie
in vârful Cotechiului prin mijlocul Stringii (sic!), din Slimnu până in margine, şi urmează pe la Obârşia
lalomiţei"29.
Acelaşi traseu este confirmat şi de harta militară a Transilvaniei din 1 77330. După tratatul de la
Şiştov se realizează un .. Act de delimitare a frontierei dintre Marele Principat al Transilvaniei, Olteniei şi
Ţara Românească", datat 28 august 1792. Conform acestui document, traseul graniţei era următorul:
.....vârful Piatra lui Crai, care stâncă se numeşte şi Baciu. Fruntaria se urcă apoi pe spatele
acestuia (de fapt coboară !, n.n., BFP) Ia platoul Soaca (sic ! ), se urcă iarăşi pe spatele muntelui Clăbucetu,
numit şi Groapele, se urcă la Vârful Galbinii, merge pe spatele Zirnije, trece peste Rogoasa şi peste vârful
muntelui Predeal, şi merge spre curmătura acestuia la şoseaua Branului, unde se găseşte vulturul nr. 29,
numit Torzburg sau Bran. De-aici fruntaria se urcă pe şosea la Vârful Rău, Piscul Suveli. Fruntaria se
coboară apoi peste curmătura acestuia la cascadă, trece peste vârful piscului Berlindoaia, peste
curmătura sau spatele Padinii cu Drumul, peste vârful Gruiului Lăstun. Se coboară pe spatele acestuia şi
trece peste coama sau g ura Padinii Lungi, unde se află o cruce de piatră a lui Ioan Flanţă; fruntaria se urcă
apoi pe spinarea Padinii Lungi, trece peste spatele Moşoiului, se suie peste două movile sau Gâlma lui
Drăgan, apoi peste coama lui Şeremet, peste movila Paicului, peste coama Padina Ursului, pe spatele
Mândrului, pe plaiul Oilor, merge la Vârful Sf. Ilie, trece peste Vf. Pietrelor Albe, apoi peste Vârful Dudelor
Mari, care este situat spre obârşia sau sorgintea pârâului Brăteiu, trece peste acest spate şi vârf al
muntelui Pietrile Strung ii Mari şi Mici, merge la spatele munţilor Colţior, şi prin coamă, la sorgintea pârâului
Oroaba, merge la spatele muntelui Stâna Bătrâna, trece prin coama Văii Doamnei, merge la spatele
acestuia şi la sorgintea răului lalomiţa, trece peste vârful Pietrii Omului... "31.
Fixarea in teren, după repere, o prezentăm in sch�a alăturată, după informaţiile din teren şi după
harta graniţei din 1887.
Branul de Sus a fost, aşadar, o regiune de graniţă, cu o destul de largă deschidere frontalieră
Efectele unei asemenea poz�ii asupra dezvoltării zonei sunt relativ însemnate. in primul rând, oric
dominaţie s-ar exercita asupra regiunii, ea trebuie să ţină seama de faptul că locuitorii ar fi putut oricân

l
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migra spre Ţara Românească dacă ar fi avut acolo condiţii mai bune32; regimul fiscal trebuie să fi fost,
eci, mai moderat33. În egală măsură, însă, teritoriul era primul lovit in cazul unor invazii - atacuri militare
au molime.
De asemenea, apropierea graniţei făcea din locuitori (sau cel puţin din o parte a lor... ), excelenţi
ontrabandişti, care puteau evita cu uşurinţă plaiurile păzite34. Mai mult, referindu-se şi la intâmplări mai
ârzii, Ioan Moşoiu preciza că locuitorii Branului erau n umiţi ..hoţi d e două ţări" ...35
Un aspect surprinzător este şi cel al pazei plaiurilor. Paradoxal, până târziu in secolul al XVI I I-lea,
u există menţiuni despre folosirea brănenilor la paza graniţei. in ciuda părerii altor cercetători36, n u putem
ecât să fim de acord cu David Prodan, care a remarcat faptul că doar satele Zărneşti şi Tahan ofereau
lăieşi37. Aceste afirmaţii se confirmă şi prin informaţiile din alte surse38. Recrutări pentru regimentele
rănicereşti apar atestate in zonă in ultimele decenii ale secolului al XVI I I-Iea39.
În legătură cu g ran�a in zona Branului este absolut necesară o precizare. Graniţa prezentată este
inia .. de j ure" a frontierei transilvănene . .. De facto", adică administrativ şi militar, graniţa era situată 1 6 km
ai jos. Astfel se explică şi unele informaţii conform cărora vama şi oficiul de carantină se aflau la 1 747
ângă cetatea Bran40, precizându-se că .. de la carantină la graniţă mai e rau două ore"41.
Un ra port al plăieşilor din luna i ulie 1 763 inventariază posturile unde se păzea graniţa, cu
istanţele dintre acestea42. Toponimele, in măsura in care pot fi localizate astăzi, determină un traseu ce
tilizează relieful, o linie naturală in jurul cetăţii, a pasului Bran: vârful Dmu-Ciobotea-Noaghia -01. Cetăţii
ăg ura-Pa dina Lupului-Valea Râului-Crăpătura. O informaţie ulterioară precizează că posturile de graniţă
r fi urmat muchia Văii Reci43.
Efectele existenţei acestei duble graniţe au fost multiple şi semnificative. Consecinţa imediată a
est crearea unei zone - .. de din sus de Bra n" - ai cărei locuitori aveau un statut aparte.
Existau, astfel, .. două feluri de colibaşi care locuiesc risipiţi pe domeniul Bran (sic ! ); ei se impart
n colibaşii de jos şi colibaşii de sus, sunt de naţionalitate români şi aparţin religiei strămoşeşti. Cei de jos
unt d incoace de cordonul extrem şi trăiesc in comunitate cu locuitorii din celelalte sate de aici şi cu
raşul Braşov. Ceilalţi locuiesc dincolo d e cordon, din care ca uză pot intra nestingheriţi în Ţara
omânească "44.
Situaţia este oarecum paradoxală: interesele economice (aprovizionarea cu alimente, păstorit
,
'
tc.45) sunt satisfăc ute in Ţara Românească; in schimb, ei plătesc impozite statului austriac şi oraşului
Braşov!46 N u de puţine ori, domnii Ţării Româneşti a u incercat atragerea colibaşilor de sus efectiv in
alahia47; pe de altă parte, politica mercantilistă a Imperiului cerea .. �reintâmpinarea emigraţiei, deoarece
puterea economică a Principatului consta in numărul populaţiei "48. Intre aceşti doi poli, între interese şi
obligaţii, colibaşii de sus au .. navigat" cu măiestrie. Îşi satisfăceau interesele in Ţara Românească49,
b ucurându-se de protecţia statului austriac 50 ( chiar dacă nu intotdeauna ea este eficientă: .. Noi toţi ne
hrănim cu oile, trăim mai totdeauna lângă vitele noastre in Ţara Românească, unde suntem jefuiţi şi prădaţi
de ciocoii d in Ţara Românească"51). Dar, in cazul in care situaţia lor din principat se inăsprea, ameninţa u
cu emig rarea52• in această situaţie potenţială, autoritatea putea cel mult constata, dar nu putea, decât cu
rezultate ind oielnice, impiedica mişcarea populaţiei*. Exemplu elocvent este incidentul din 7 aug ust 1 785
când, la intenţia conscriptorilor de a-i considera ioba gi, colibaşii au susţinut că in acest caz .. vor să plece
toţi şi să lase teritoriul gol". Nu e nimic surprinzător in reacţia autorităţilor, care consideră că ..ne vedem
siliţi să solicităm părerea magistratului, cum să tratăm oamenii ... pentru a nu fi o pagubă pentru Erariul
impărătesc" 53 ! (sbl. n.) Această stare de .. şantaj" la care erau supuse autorităţile este, după opinia
noastră, una d in principalele cauze ale neclarităţii statutului social al colibaşilor de sus. Deşi conscripţia
de la 1 761 ii inscrie ca ,.iobagi şi jeleri", locuitorii nu se consideră deloc in această stare, protestând
energic la 1785! Este, cel mai probabil, vorba d e un caz de iobăgire forţată, de inscriere a locuitorilor la o
ategorie socială mai convena bilă autorităţilor. Oricum, poziţia frontalieră şi caracterul d estul de mobil al
ocuitorilor (..şantajul") n u au permis instaurarea unui regim iobă gesc in toată duritatea sa.
Un alt aspect, paradoxal, care decurge din existenţa celor două graniţe, il reprezintă modul de
ercepere a taxelor vamale de la locuitorii d e sus. La 2 mai 1 769, guberniul Transilvaniei va fa ce cunoscut
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magistratului Braşovului decretul Mariei Tereza din 19 aprilie 1769 privind obligaţia colibaşilor din Branu
de Sus de a plăti vama pentru mărfurile aduse in şi din Transilvania, fiind scuti� de vamă la mărfurile adus
din Ţara Românească sau Moldova54• Teritoriul de sus era, aşadar, considerat .vâmkiizlet"55, regăsindu
din nou pe locuitori in acea stare in care sunt supuşi transilvănenii, plătind taxe Braşovului, dar sun
vămuiţi asemeni străinilor in cazul in care vând sau cumpără produse de pe piaţa oraşului56•
De aici o serie întreagă de dezavantaje in aspectele vieţii cotidiene: preţuri diferite intr
produsele vândute de ei şi cele cumpărate57, probleme la schimbul de monede58, greutăţi la deplasare
spre târguri59• Mai mult, de la un moment dat, colibaşii de sus aveau nevoie de .pasus" pentru trecere
din/spre Branul de Jos sau BraşoyliO, situaţie absurdă, având in vedere strânse le legături dintre coliba şi (d
sus şi de jos) şi, de ce nu, de capacităţile .naturale" ale muntenilor, in general, de a se strecura prin .locur

imposibile" ... Vor apărea, astfel, cazuri ilare. de genul celui al lui Coman Poţincul, care, in varianta
autorităţilor, .a fost prins in timp ce dormea dincoace de straja grănicerească"61. in varianta funcţionarilor
locali, el mergea la G ura Răului să ia nişte peşte, dar tistu (sic !) de cătane trecând pe acolo, I-au arestat,
deşi era la 8 stânjeni (aprox. 1 5,5 m ! ) departe de cordon"62. Efectele directe ale acestor interdicţii vor fi,
evident, cazurile de contrabandă, practic intre locuitorii aceluiaşi Principat! Odată in plus, aceste situaţii
vor fi greu de gestionat de către autorităţi, aşa cum o demonstrează numeroase cazuri. De exemplu, la 4
aprilie 1 762, funcţionarii brăneni arată că unii colibaşi au fost reţinuţi din cauză că .. au căzut in greşala
plaiului". Ei au făcut însă acest lucru .de mare lipsă şi sărăcie... că nu s-a găsit la ei nici un fel de
negustorie"63. in alt caz însă, ilustrativ pentru modul de acţiune al .. contrabandiştilor de profesie" din
Branul de Sus, deşi petrecut la graniţa cu Ţara Românească, este cel din 31 octombrie 1831. Paznicii de
hotar orânduiţi au descoperit pe Şleau! Mândrului .o ceată de poveri de zahere încărcată de moeceni".
Fiind descoperiţi, aceştia ..au sărit de au bătut pe paznicii noştri atât de grozav, încât sunt in primejdie de
moarte"64...
Este evident că autorităţile aveau şi ele raţiunile lor, dar in realitate, a plicarea măsurilor oficiale
insemna crearea unei .enclave", a unei .ţări a nimănu(, a unui teritoriu inchis.
Acest din urmă aspect putea avea consecinţe dezastruoase in cazul unor epidemii. Colibaşii de
sus fiind trataţi la fel ca străinii, erau internaţi in carantină65, primind aceeaşi pedeapsă cu moartea in cazul
trecerii peste plaiuri in timp de molimă66• Cordonul sanitar fiind instalat pe a ceeaşi linie cu graniţa
administrativă, Branul de Sus rămânea la discreţia molimelor de orice fel67. Uneori, cel puţin teoretic, le era
interzis accesul atât inspre Braşov, cât şi inspre Ţara Românească68. Nu e greu de imaginat ce ravagii
putea face ciuma, intr-o comunitate închisă, fără o asistenţă sanitară eficientă!69 Căci, deşi in Imperiu erau
luate măsuri dintre cele mai eficiente, vizând o asigurare sanitară modernă, colibaşii de sus nu beneficiau
de ele, cu toate că, o spunem încă o dată, erau supuşi austrieci.
Este însă la fel de adevărat că interesul austriecilor a existat, in vederea îmbunătăţirii situaţiei
colibaşilor, intreprinzându-se o serie de acţiuni ce au inceput cu ajutorarea alimentară in cazuri de
necesitate70. De asemenea, autoritătile au remarcat si. situatia dificilă determinată de existenta dublei
gran�e. lată de ce au fost elaborate � serie întreagă d e proie �te menite să rezolve această pro blemă. in
special in timpul ciumei din 1 770/1771, se propunea reaşezarea liniei de pază grănicerească, supra punând
gran�a politică pe cea administrativă71 • Propunerea, venită din partea armatei, va fi respinsă de
magistratul Braşovului, care a arătat că nu pot fi opriţi colibaşii de la a circula pe poteci spre Valahia,
favorizându-se astfel răspăndirea epidemiilor. .in afară de aceasta, colibaşii obişnuiesc să viziteze in
special părţile Valahiei transalpine decât acest district, şi dacă sunt închişi acolo vor fi mulţi nu doar la
convenţii, ci vor fi îndemnaţi şi la fugă şi mutarea domiciliului lor, pentru că astfel de inchideri sunt mai
puţin obişnuite şi sunt spre paguba economiei lor şi cu alte dezavantaje. Din aceasta, şi Erariului
Principatului şi domnilor de pământ le va reveni o pagubă mai mare"72.
Treptat, se produc o serie de modificări. Se întăresc legăturile cu districtul, vama, nevoia de
paşapoarte resimţindu-se tot mai mult. Dezastrele provocate de epidemii impun răspăndirea măsurilor
sanitare şi in Branul de Sus. Legăturile naturale dintre Branul de Sus şi cel de Jos, împiedicate nefiresc,
tind a fi refăcute, peste o graniţă oarecum artificială. Dar mai ales permanentul ..şantaj" demografic-fiscal
.
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rebuia înlăturat lată de ce, in 1840, se ordonă fixarea cordonului de graniţă pe linia extremă a ţării �Şi mai
les dincolo de linia sanitară de până acum din pasul Bran. Populaţia, care trece de 4000 de suflete, să fie
nclusă in linia de sănătate şi vamă"13. Modificările se vor face abia in 14 mai 1840, după ce, la 10 aprilie,
răiasca Ocârmuire a Ţării Ardealului va face publică in zona de sus incorporarea teritoriului colibaşilor la
mperiul H absburgic74.
Relatările asupra modului in care s-a primit această veste diferă. Gh. Bariţiu afirmă că teama
utorităţilor faţă de o eventuală revoltă a dus la trimiterea in zonă a unor unităţi militare75• Iosif Puşcariu
usţine că un rol insemnat 1-a avut protopopul Braşovului, care a făcut .propagandă" intre colibaşi,
usţinând avantajele existente in cazul mutării graniţei, precum şi caracterul vremelnic al acestei a cţiuni76•
. de Gerano (1845) consideră că .brănenii au privit cu o completă indiferenţă această operaţiune, siguri
fiind că munţii erau tot atât de mult ai lor"77. Dascălul din Şimon, Ioan Vartolomei, scria că in momentul
schimbului, .era nevoie mare intre bieţii oameni ...s-a făcut parodie mare la biserică, ...şi ne-au iertat vama
bucatelor pe un an. Şi era toată lumea din Bran tristă ... să ştie copiii noştri că bine era când nu erau mutate
cordoanele"78. Ziarul .. Sienbenburgisches Wochenblatt", nr. 43 din 23 mai 1840 arată că deşi .acum toţi
colibaşii Branului sunt incluşi şi nu sunt expuşi nici in timp de carantină, ... circula�a lor in Ţara
Românească e aşa de ingreunată, încât prosperitatea şi moralul lor suferă tot mai mult"79•
Graniţa odată modificată, vama s-a mutat lângă Pajura (km 94-95, pe actuala E 577). Ulterior, se
�a construi complexul vamă-carantină de la Fundata"80.
SCHIŢA GRANIŢEI ÎN REGIUNEA BRANULUI:
1. Cursuri de apă
2. Culmi muntoase
3. Vârfuri
4. Localităţi
5. Şa, pas
6. Drumul Branului
7. Graniţa efectivă inainte de 1 840
8. Graniţa efectivă după 1 840
Posturi de pază intre Bran şi Piatra Craiului
* Grosu Mic (din Jos)
* G rosu Mare (din Sus)
* Padina Unghianului
* Padina Hotarului
* Padina Lupului
* Padina Furilor
* Plaiul Râului
* Gura Râului
* Crăpătura
Posturi de pază intre Bran şi Bucegi:
* Dealul Cetăţii
* Padina Taratarilor
* Fântâna Pomană
* Gorgonia
* Poiana Albului
* Noaghia
Precis
The topic of this article concerns the country border in Bran region and its influences on the
developement of this area. In the first part, it is identified the position of politica! border (de jure) of
Transylvanian Principality across the centuries. In the second part, the documents reveal the existance of
a second border (de facto), which lasted untill 1840. BetWeen this two border, there was a �no man's land"
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in which the inhabitants of Bran region enjoyed a more freely developement and a special social status.
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culmea Măgurii şi aliniamentul Fundata - cumpăna de ape a Carpaţilor, delimitată est-vest de masivel
Piatra Craiului şi Bucegi.
Materialul face parte dintr-un studiu mai mare, intitulat Aspecte ale geografiei istorice i
regiunea Branului de Sus.
5 DRH. Dl, doc. 67.
6 Ibidem, doc. 1 21 .
7 Gernot N USSB Â CHER, Branul in stăpânirea Ţării Româneşti, in MI, Bucureşti, X I ( 1 978), nr. 8, p.
51.
8 Franz ZIMMERMANN (coord.). U rkundenbucn zur Geschichte der Deutschen in Siebenburgen,
III, Sibiu, 1 902, doc. 1 351, 1 352, 1358 (in continuare, Urkundenbuch. .. )
9 1bidem, doc. 1409, 1410.
1 0 G. N USSB Ă CHER, loc. cit..
1 1 DRH. Dl, doc. 1 18.
12 Ibidem, doc. 1 1 9.
1 3 Ibidem, doc. 1 20.
1 4 Ibidem, doc. 1 2 1 .
1 5 1bidem, d o c . 122.
1 6 /bidem, doc. 127.
17 Ibidem, doc. 134-1 35.
1 8 Ibidem, doc. 1 36, 137, 141, 1 42.
1 9 Urkundenbuch, 1937, doc. 1 950.
20 DRH. Dl, doc. 1 48.
21 G. N USSB ÂC H ER ioc. c�.
22 Vezi şi Radu MANOLESCU, Relaţiile Ţării Româneşti şi Moldovei cu Braşovul (sec. XIV-XIV),
Bucureşti, Edit. Ştiinţifică, 1 965, p. 82.
23 G. N USSB Ă CHER, loc. cit..
24 Quellen, 11, p. 1 22.
25 Călători, I I I. p. 1 60.
26 Ibidem, I I I, p. 555.
27 Ioan RĂUŢESCU, Oragoslavele, Bucureşti, 1 937, p. 1 5- 1 6.
28 1osif PUŞCARIU, Munţii Tămaş şi Tămăşel, in AARMSI, Bucureşti, an XXXII (191 1 ), nr. 14, p. 792.
29 Dionisie FOTI NO, Istoria generală a Daciei, Bucureşti, 1 859, p. 1 86-192; vezi şi Mihai

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

Consideraţii privind granita şi rol u l a cesteia

473

CANTACUZINO, Istoria politică şi geografică a Ţării Româneşti, Bucureşti, 1 863, p. 83.
30 DANIC, col. Microfilme Austria, R. 1 98, c. 3 1 7, 324, 325.
31 Expunere de motive privitoare la Convenţiunea de delimitare dintre Regatul României şi
Imperiul Austro-Ungar, ed. Ministerul Afa cerilor Străine, Bucureşti, 1 887, p. 223-225.
32 Constantin C. MUŞLEA, Fondul Bran, in Arhivele Statului. 125 de ani de activitate, Bucureşti,
1 958, p. 397; Magistratul Braşovului respingea ideea inchiderii graniţei spre Ţara Românească, arătând că
locuitorii ar fi determinaţi să fugă, ei nefiind obişnuiţi cu asemenea ingrădiri (AMB, dac. 653/1771; AAN 1 ,
dac. 820, 1 290 {IV/159). 1436 {IV/281 ), AAN2, dac. 223.
33 La aceasta se adaugă şi condiţiile geografice specifice: citând DJAN Bv, Registre de venituri
şi cheltuieli, I I I A 20, p. 61 9-622, Titus Haşdeu a rată că ..... din cauza răspândirii mari a colibaşilor din sus d e
vamă, n u a u putut fi strânse taxele" (Branul - poartă in Carpaţi, Bucureşti, Edit. Albatros, 1 979, p. 89.
34 Vezi, la sfârşitul secolului al XVI II-lea, scrisoarea castelanului de Bran către senatorul Iosif
Plecker, propunând comasarea colibaşilor de sus in interiorul liniei de cordon astfel încât să fie
preintâmpinate prevaricaţiunile (Acte Honterus, nr. 339, apud Emil B O LOGA, Câteva documente din 17601818 privitoare la carantina Branului, in Din istoria luptei antiepidemice, Bucureşti, Edit. Medicală, 1 972, p.
1 23- 1 28).
35 1oan MOŞOIU, op. cit., p. 62.
36 Cf. T.N. HAŞD EU, op. cit., p. 1 8.
37 David PRODAN, lobăgia in Transilvania (sec. al XVI-lea). voi. 1 1, Bucureşti, Edit. Academiei,
1 968, p. 686; cf. şi Paul B I N D ER, Drumurile şi plaiurile Ţării Bârsei, in SAI, Bucureşti, Edit. Academiei, an
1 969, t. XIV, p. 208.
38 Caius TEO D O RESCU, Date privind instituţia plăieşiei in Transilvania (sec. XIII-XVIII), in
"Culegere de studii şi cercetări", Braşov, an 1 967, t. 1, p. 1 53, 1 56.
39 C. MUŞLEA, op. cit., p. 396 sq.
40 DANIC, col. Microfilme Austria, R. 1 98, c. 487. La 1 758, oficiul vamal situat lângă cetate a fost
refăcut din temelii. (Ana-Maria H EN EGARIU, Cetatea Bran, Bucureşti, Edit. Meridiane, 1 963, p. 28.)
41 DANIC, Ioc. cit., c. 449.
42 Arhiva Bisericii Negre Braşov, f. 26, IV, nr. 58, f. 360-361 .
43 DANIC, Ioc. cit., c. 3 1 6; Ilie CORFUS, Însemnări de demult, laşi, Edit. J unimea, 1 975, p. 1 09.
44 AMB, dac. 562/1 771, an. 1 apud Ioan Ciurea, File din istoria Branului de Sus (perioada
dependenţei feudale de oraşul Braşov), in SAI, Bucureşti, Edit. Academiei, an 1 969, t. XIV, p. 1 20.
45 AMB, dac. 653/177 1 .
4 6 U rbariale, pach. XCVII, fasc. 1 , p . 1 07-1 15.
47 Nicolae I O RGA, Istoria comerţului românesc, voi. 11, Bucureşti, 1 925, p. 21 -22.
48 AMB, dac. 1 58/1770.
49 1oan PRAOVEANU, Păstoritul la brăneni. Consideraţii istorica-etnografice, in Cumidava,
Braşov, 1 983, Xll l2, p. 270-271 .
5 0 Ibidem, p . 272-273.
51 Urbariale, pach. 1 1 5 B/11 1 4.
52 C. M UŞLEA, op. cit., p. 397.
* Vezi situaţia care exista încă la 1896: "Mai în toate locurile, de la Piatra Craiului la Bucegi, poate
omul trece frontiera pe jos sau călare in România şi din România incoace, fără nici o greutate. Şi tocmai
de a ceea, ca să n u se întâmple contra bande şi neajunsuri.. .frontiera pe această linie este strict păzită.
(Ioan TURCU, Escursiuni pe munţii Ţărei Bârsei şi Făgăraşului, Braşov, 1 896, p. 38). De precizat că la
această dată graniţa era păzită atât pe partea austro-ungară, cât şi pe cea românească!
53 AMB, dac. 1 647/1785, f. 4-5.
54 AMB, dac. 209!1769.
55 G heorghe BARIŢ, Părţi alese din istoria Transilvaniei pe 200 de ani in urmă, ed. 11, voi. 1, Brasov,
.
1 993, p. 38; Ilie CORFUS, loc. cit.; C. MUŞLEA, op. cit., p. 394.
56 C. M UŞLEA, op. cit., p. 400; CIUREA, op. cit., p. 1 26.
57 Urbariale, pach. 1 1 5 B/11 14, p. 7.
M

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

474

Bogdan Florin Popovici
58 AMB, doc. 1 1 26/1 779, apud Catalog, l, doc. 1 23 1 .
59 AMB, doc. 560/1 792, apud Catalog, doc. 2534.
60 C. M UŞLEA, op. cit., p. 400.
61 AMB, doc. 231 0/1 834, an. 2, apud Nicolae G RECU, Actele Magistratului Braşov (1801- 1878), p.

174.
62 Ibidem, an. 1 .
63 AMB, doc. 7411 762, an. 1 .
64 DANIC, fond Vornicia d in Lăunţru, dosar 301/ 1 83 1 , f. 2r.
65 C. MUŞLEA, op. cit p. 394; AAN 1 , doc. 1 930 (V/356, an. 2).
66 Vezi Intra, capitolul IV.
67 DJAN Bv., fond Biserica Neagră, 91 2/IV/65, 1 755.
68 Nicolae G RECU, Acte Bran (1759- 1795), p. 249-250.
69 Vezi ciuma din 1770/1 771, în capitolul IV.
70 AAN, Vll/1 20, an. 30; AAN2, 634, 635, 636, 640. 641 , 786; AB. 3711795 apud N. GRECU, Acte Bran
(1162,- 1802), p. 1 23-134.
71 Te odor V. PĂ C ĂŢEAN, Colibaşii din pasul Bran, in .. Transilvania", B raşov, an LVI ( 1 925). nr. 1 1 1 2, p . 584-587.
72 AMB, 653/177 1 .
73 AMB, d o c . 1 783/1840.
74 C. M UŞLEA, op. cit., p. 392 sq.
75 Gh. BARIŢIU, op. cit., p. 38.
76 Apud C. MUŞLEA, op. cit., p. 394.
77 I bidem, p. 393.
78 Ilie CO RFUS, op. cit., p. 1 09- 1 10.
79 Thomas TARTLER, Colectaneea zur eine Particulăr ffistorie von Kronstadt 1, p. 579.
80 DJAN Bv., fond Primăria Braşov, col. H ărţi, nr. 459.
.•

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

Recenzii
..CARTOGRAPHICA HUNGARICA", sing ura revistă de specialitate, care a pa re in Ungaria, la
Tatabănya, a ajuns la a l 6-lea număr. Ţinuta ştiinţifică şi cea grafică sunt de excepţie; remarcăm studiile
semnate de Plihăl Katalin şi G r6f lăsz16, privind a specte mai puţin cunosc ute din activitatea unor cartografi '
celebri, şi il avem în vedere pe contele italian luigi Fernando Marsigli, bun cunoscător al Europei Centrale
şi de Est, in frărnântatul veac XVI I I.
Totodată, prin prezentarea unor anticariate din Ungaria şi Germania, specializate in valorificarea
hărţii vechi, considerăm că revista abordează cu succes domeniul managementului cultural, a d resându
se în mod egal specialiştilor şi colecţionarilor.
LEXIKON ZUR GESCH ICHTE DER KARTOG RAPH I E van Anfăngen bis zum ersten Weltkrieg
(Lexicon pentru istoria cartografie1; de la inceputuri până la primul război mondian prelucrat de
lngrid Kretsc hmer, J ohannes Dorflinger şi Franz Wawrik, Viena, 1 986.
Deşi a a pă rut cu mulţi ani în urmă, rămâne o lucrare valabilă şi indispensa bilă pentru specialiştii
din arhive şi biblioteci. Cele două volume, însumând aproape 1 000 de pagini. cuprind peste 1 0000 de
termeni explicaţi, cărora li se adaugă şi sursele bibliografice de bază, privind: istoria hă rţii vechi,
bibliografiile unor autori. gravori şi editori celebri, tehnici şi instrumente de lucru, istoria tiparului şi a
hârtiei.
Szănţai lajos, ATLAS HU NGARICUS MAGYARORSZĂ G NYO MTATOTT TE RK E PEI 1 528- 1 850,
Budapest, 1 996 ( Ungaria - in hărţi tipăritel.
Catalog, în două volume, de format mare şi având în jur de 1 000 de pagini, cuprinde toate hărţile
în care a pare teritoriul Ungariei şi al ţărilor din jur, de la 1 526 şi până la 1 850. Fişele de catalog sunt
organizate pe autori, în ordine alfabetică, indicând informaţii preţioase, privind: autorul, g ravorul şi editorul,
tirajul şi atlasul din care provin. Fie care fişă este însoţită de imagini excelente din punct de vedere grafic.
Este indicat şi locul unde se găsesc a ceste valori cartografice: colecţia a utorului (stabilit după 1 956 la
Parisl: Biblioteca Naţională a Ungariei, Biblioteca N aţională a Franţei, Biblioteca reg ală a Marii Britanii.
Un mic text în engleză redă ceea ce fiecare planşă are mai deosebit. Opera de excepţie a lui
Szântai lajos este u n instrument de lucru nepreţuit pentru determinarea şi identificarea unor lu crări
necunoscute. care se adresează tuturor amatorilor de hartă, colecţionarilor, anticarilor şi bibliotecarilor.
Constatăm cu interes că pe multe dintre imagini apar şi ţările române, despre care se ştie că, din
cauza pozi�ei lor geo-strategice au intrat cu multe secole în urmă în orbita cartografiei mondiale; trebuie
de altfel să specificăm că hărţile in discuţie aparţin atât unor autori maghiari, cât şi stră ini.
Deosebit de semnificativă ni s-a părut fraza de sfârşit a introd uc erii: .. Istoriei nu-i supravieţuiesc
decât popoarele şi culturile care au lăsat documente concrete." Ş i - a m adăuga noi - h a rta veche este cu
a devărat un document concret. care merită valo rifi cat, mai ales că şi în spaţiul româ nesc s-au produs cu
a devărat opere remarcabile.
Szathmăry Tibor, T E RK E PKINCSEK KALOCSĂ N ( Catalogul de hărţi al colecţiei Bibliotecii
mănăstirii Kalocsal. Kal6csa, 1 998.
Catalogul menţionat reprezintă un exemplu de valorificare a unei colecţii, dând un maxim de
informaţii intr-un spaţiu minim.
Cu această ocazie, Ţara Bârsei s-a îmbog ăţit cu un nou document: este vorba despre un alias
manuscris al Transilvaniei. d atat 1 7 21 - 1 747, în care Braşovul şi districtul său a p a r trasate cu d etalii
semnificative privind structura populaţiei. Această planşă reprezintă prima h a rtă detaliată a zonei,
întocmită cu jumătate de secol înainte, faţă de ceea ce se ştia în prezent.
(Arnâcz Hajnalkal
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Au rei Rustoiu, FI BULELE DIN DACIA PREROMANĂ (sec. Il i.e.n. - 1 e.n.),
Bibliotheca Thracologica, XXII, B u c u reşti, 1 997, 155 p. ( c u 82 figuri in afara textului).
Specialiştii c a re se o cupă de Dacia p reromană, fie că este vorba de c ultura materială, fie de viaţa
politică sau spirituală, beneficiază in ultima vreme de o serie de lu cră ri generale sau speciale de m a re
valoare. Faptul este cât se poate de firesc, având in vedere atenţia pe care tân ă ra generaţie de arheologi
o a cordă cantităţii impresionantă d e informaţie rezultată din c e rcetări l e sistematice şi d e teren
desfăşurate, proprii sau moştenite de l a generaţiile a nterioare. Punerea in c irc uit ştiinţific a a c e stei
informaţii a dus la apariţia d e reperto rii a rheolog i c e judeţene (Alba, V. Moga-H. Ciugudean, B raşov, FI.
C ostea, Cl uj, colectiv, M u reş, V. Lazar), monografii ale siturilor dacice mai cunoscute (Sarmizegetusa
Regia, H . Daicoviciu-1. Ferenczi-1. Gloda riu, Căpâlna, 1 . G lodariu-V. Moga, Brad-Zargid ava, V. U rsa c h i,
G rădiştea, V. Sârbu, Tilişca, N . Lupu etc.), dar şi lu c ră ri speciale, in care sunt tratate componente ale
civilizaţiei dacice (Arhitectura dacilor, 1. Glodariu, Introducere in arhitectura dacilor, O . Antonescu,
Imagine şi imaginar in Dacia preromană, V. Sârbu, G . Florea, Viaţa privată, mentalităţi colective şi imaginar
social in Transilvania, G . Florea, Tehnica la daci, E. la roslavschi, Civilizaţia fierului la daci, 1 . Glodariu-E.
l a roslavschi, Metalurgia bronzului la daci, şi Fibulele din Dacia preromană (sec. 1 1 i.e.n. - 1 e.n.), ultimle
două semnate de Aurel Rustoiu.
După cum se poate observa, Aurel Rustoiu şi-a făcut un bun obicei din a ne oferi in fie c a re a n o
c a rte. Dacă aceea din anul 1 996 ( Metalurgia bronzului la dac1) venea să intregească o c a rte anterioară
semnată de dascălii săi 1. Glodari u şi E. l a roslavschi ( Civilizaţia fierului la dac1). cea d in u rmă se opreşte
numai asupra unei c ategorii din a rtefa ctele daco-geţilor, anume a supra fibulelor. Fost c apitol al tezei de
d octorat a colegului A. Rustoiu, fi bula d a c i c ă a devenit u n fericit subiect de nouă carte. Reţinerea a utorul ui
de a lăsa c a a cest capitol să fie unul de pasaj in Metalurgia bronzului la daci (mai ales c ă acolo n u se
puteau trata piesele de arg int şi de fier, dat fiind însuşi titlul tezei) s-a concretizat într-o pertinentă şi
exhaustivă tratare a fibulei d a c o-getice din ultimele trei secole ce a u premers c uc e ririi romane. Prin
această întreprindere, a utorul nu a făcut a ltc eva decât să se alinieze practicii din .. istoriografia europeană,
în care fibulele fac obiectul unor monografii distincte" (p. 7).
C a rtea, in totalitate, întruchipează în p rimul rând, ca idee şi trudă, contribuţia a utorului la a proape
postula rea unei p robleme. Ea a re însă in spate (şi A. Rustoiu a minteşte de fie c a re d ată a cest l u c ru, din
respect pentru înaintaşi) n umeroase rapoarte de să pătură, monografii, studii, materiale care i-au oferit
posibilitatea unei structurări pragmatice, .. utilitare", stu cturare c a re o face accesibilă atât specia listul u i,
cât şi a rheologului a mator. N efolosind numai cerc etări p roprii, A. Rustoiu aduce mulţumiri c elor c a re i-au
premers, neuitând să tre a că în revistă n umele celor c a re s-au ocupat de aceeaşi p roblemă, să-I
fa milia rizeze pe cititor c u problemele de tehnologie, tipologie şi cronologie. Toate ac estea sunt tratate în
Capitolul !. În ca pitolul următor (li) sunt p rezentate atelierele şi tehnologiile de obtinere a fibulelor. D u pă
ce aminteşte atelierele sig u re s a u posibile din D a c ia, dă o atenţie specială proceselor tehnologice,
a c estea fiind subliniate in c a d rul fiecărei categorii de metal, incl usiv intervenţii de repa ra re în a c este
ateliere. În Capitol ul I I I se opreşte asu pra tipologiei şi c ronologiei fibulelor din Dacia preromană. Acestea
sunt împărţite in 5 grupe (1. Fibulele de schema Latene C ; 1 1 . Fibulele de schema Latene D; I I I . Fi bulele d e tip
roman c u resort bilateral; IV. Fibulele de tip roman c u balama; V. Fibulele plate în formă de disc, g rupe
c ă rora o adaugă pe cea d e a şasea (în formă de .. omega", tipul 32) sub titlul Alte tipuri de fibule. Fie c a re
grupă a re un număr mai mic sau mai mare de tipuri, a căror tipologie, răspândire şi c ronologie sunt de
fie c a re d ată prec izate, fără a se uita a utorul c a re l e - a d es c o pe rit s a u i le-a semna lat.
Toată informaţia din primele trei p ă rţi este valori fic ată în Capitolul IV, Concl uzii. Aici îşi gă seşte
explic aţia originea fibul elor Latene C : printr-o evoluţie fi rească a celor utilizate in secolele anterioare, d a r
s i prin influente le celtice d i n secolele IV- 1 1 i.e.n. şi a l e tra cilor d i n zona dunăreană. Amprenta celti că s - a
menţinut c h i a r d u p ă asimilarea a cestora de c ătre d a c i ( d u pă prima jumătate a s e c . 1 1 i.e.n.). N u este uitat
mediul de p rovenienţă, scordisc sau bastarn. La fel sunt subliniate originea şi evoluţia fibulelor din Latene
ul O, c a re-şi fa c apa riţia la inceputul sec. 1 î.e.n. şi se poartă până la cuc erirea romană. Unele dintre
acestea au avut o circ ulaţie .. europeană", a ltele au fost sigur l ucrate in Dacia. Cele de tip roman (Aiessia,
unguiforme sau J ezerine) sunt sincrone sau imediat u rm ătoare campaniilor militare romane la Dunăre a de
J os. Începând c u Augustus, a cestea se descoperă in între agă D a c ia, cele mai multe datând din sec. 1 e.n.
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M orfologia şi tipologia fibulelor, în fapt evoluţia acestora, cunosc trei etape posibil de u rm ă rit.
Prima ar fi cea dintre sfârşitul sec. li î.e.n. şi primele două treimi ale sec . 1 î.e.n. şi se .. caracterizează " prin
utilizarea fibulelor de schemă Latime C şi prin a p a riţia p rimelor tipuri specifice Latime-ului târziu ... Această
eta pă este sincronă cu subfaza Latene 01 (p. 79). A doua etapă, c a re cuprinde ultima treime a sec. 1 î.e.n.
şi începutul sec. 1 e.n. este c a racte rizată de utilizarea unor tipuri d e fi bule a p ă rute în perioada anterioară,
d e constituirea unor noi tipuri de fibula Latene târziu (fibule c u coard a interioa ră ; fibule filiforme c u resort
bilateral scurt şi coarda interioară; fibule linguriţă etc.). precum ş i de pătrunderea primelor fibule romane.
Această etapă c orespunde Latene- ului 02.
A treia etapă, c uprinzând cea mai mare p a rte a sec. 1 e.n. şi începutul sec. 1 1 e.n., este d efinită de
reducerea varietăţii fibulelor d e tip Latene şi de înlocu irea lor c u fibule de tip roman. Acestea din urmă,
reprezentate numeri c în special de fibule pute rnic profilate, pătrund masiv după constituirea provinciei
M oe sia . Această etapă corespunde perio adei imperiale timpurii (subfaza 8 1 şi o parte din subfaza 82).
Î ntr- u n s u b c a p itol ( IV.2) a utorul a n a l iz e a z ă rostul şi frecve nţa fibulelor în a n sa m bluri
vestimentare, bazând u-se în special pe cele din tezaure, invo când situaţii similare întâlnite la alte popoare
- c elţi, g ermani - d a r şi pe sporadicele descoperiri provenind d in g ropi rituale ori din alte com plexe. in
relaţie cu mediul de descoperire (tezaure, gropi etc . ) a rg umentează atât c a racterul sacru al unora dintre
exemplare, cât şi al costumelor pe care erau prin se, şi unele şi celelalte cu un evident conţinut c ultual .
Valenţele m a g i c e şi rituale sunt d ed use î n principal din ornamentică, antropo-, zoo- sau ornitoformă,
primele fiind în mod corect interpretate c a zeităţi. Pentru unele se propune chiar numele ( Pessephona,
Oemetra, M a rea Zeiţă ..în ipostaza de stă până a a nimalelor") (p. 90).
Toate fibulele sunt an alizate din punct d e vedere funcţional, stilistic, iconografie lin fond magica
ritual, religios), pe de o parte în spaţiul daco- getic, pe de altă parte în relaţie cu lumea contemporană
înconjurătoare. Deşi o face de fiecare dată în text, în încheiere evidenţiază încă o dată faptul că fibulele,
mai ales prin .. nivelul a rtistic remarcabil ... se a d a ugă altor a rtefa cte c a re c onturează ansamblul
spiritualităţii c omunităţilor a ntice" (p. 90) referind u-se, evident, în primul rând la daci.
Afirmaţiile din text sunt susţinute d e 26 de Liste d e fibule din Dacia preromană, liste care de fapt
c onţin descoperirile de piese-model pentru fie c a re din cele 3 1 d e tipuri, fie ele din a rgint, bronz sau fier.
Acestora li se adaugă 20 d e h ă rţi care cu prind a ria de răspândire a fibulelor după tip, o schemă
cronologică şi tipologică a resorturilor, altă schemă a port-a grafelor, c ă rora l e adaugă, în final, o schemă
cron ologică şi alta tipologică (fig. 81 -82). Toate tipurile sunt ilustrate prin d esene. cu excepţia unora din
a rgint, c u nod uri, c a re be neficiază de foto grafii (fi g . 80). in sprijinul a firmaţiei c ă unele piese au fost l u c rate
în D a cia este prezentat atelierul de la Tăşad (după N. Chidioşan). piesele în curs de prel ucra re de la Craiva
( d u p ă 1. Berciu. Al. Popa, H. Daicoviciu, fig. 56). atelierele de la Pecica ( d upă I . H . Crişan, fig. 7). Nu lipsesc
ateliere sau tipare din afara D a ciei ( c eltice, fig. 8- 1 0) . Funcţionalitatea fibulelor este d emonstrată prin
planşele 76-77, valenţele magic a- religioase prin com plexul de la Conţeşti (fig. 78, d upă Al. Vulpe şi E.
Popescu), în timp ce valoa rea a rtistică este subliniată în plus prin fig. 79, pe lângă cele 49 de planşe în care
sunt înfăţişate toate tipurile.
Beneficiind de un amplu rezumat în limba franceză (29 pagini) şi de explicaţii în aceeaşi limbă,
precum şi d e un a pa rat c ritic m a i mult decât bogat, cartea tâ n ă rului cercetător clujean Aurel R u stoiu
întruneşte toate atributele unei apa riţii editoriale me ritorii, atribute care mi se par fireşti de fiec a re dată
când o carte este semnată de un specialist format la şcoala arheologică din Cluj-Napoca. Ea este un
manual.
Şi în cazul acestei cărţi trebuie să scoatem în mod deosebit în evidenţă fericita aleg ere şi
su sţinere financiară a I nstitutului Român de Tra cologie, acest al XXII-lea volum apărut în colectia
B i bliotheca Thracologica putând fi considerat o înc o ronare a celor editate anterior, dar şi un liant � u
pe rspectiva.
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Szekely Zoltan
( 1 9 1 2-2000 1
S-a născut la 18 noiembrie 1 9 1 2 in oraşul Dej, dintr-o fam ilie
veche de secui, c a fiu al funcţionarului bancar Szekely Gyula şi a lui Bir6
Margit. D u pă decesul tatălui, in timpul primului război mondial, familia s-a
retras la Sf. Gheorghe, unde a terminat studiile secundare, iar pe cele
universitare la Cluj, luându-şi licenţa in filosofie clasică şi istorie antică.
Cariera şi-a incep ut-o c a profesor secundar la liceul Reformat
Wessellmny din Zal ă u in anii 1 936-1 937, pentru ca apoi, intreaga sa
activitate să se desfăşoare in cadrul Muzeului N aţional Secuiesc din
capitala judeţului Covasna. intre anii 1 937-1 944 a fost profesor de limba
latină şi greacă la liceul Reformat ..Szekely Mik6" şi c ustodele al muzeului. Doi ani de zile, între 1 944-1 945
lucrează ca muzeograf, iar intre 1 945--1 949 se intoarce la catedră, rămânând şi cola boratorul muzeului. D in
1949, peste patru decenii, este directorul muzeului din Sf. Gheorghe.
Interesul lui pentru a rheologie şi istorie veche s-a trezit în anul 1 939, c u ocazia descoperirii
tezaurului de la Val !la Strâmbă (jud. Harghita), când prof. 1. Ne stor a făcut o vizită la St. Gheorghe. Această
întâlnire s-a transformat într-o prietenie şi colaborare profesională de o viaţă şi i-a marcat intreaga sa
carieră. Ajuns in fruntea m uzeului, cu multă modestie, tact şi diplomaţie, dar şi cu multă perseverenţă, in
intreaga perioadă a dictaturii comuniste, a reuşit să păstreze şi să îmbogăţească colecţiile a cestei
instituţii. in interior a urmărit organizarea laboratoarelor şi a diferite lor secţii de specialitate, intoc mirea
unei expoziţii de bază care să reflecte trecutul mai îndepărtat sau mai apropiat al populaţiilor din sud-estul
Transilvaniei. in exterior, pe teren, strângerea şi cercetarea descoperirilor a rheologice intâmplătoare pe
teritoriul judeţelor H a rghita, Mureş şi Covasna. Acestea au fost valorificate prin publicări adecvate,
concise şi obiective.
in urma materializării rezultatelor cercetărilor sistematice efectuate la castrul roman de la
Comolău in anul 1 943 a obţinut titlul de doctor în arheologie şi istoria artei universale antice la Cluj.
După cel de-al doilea război mondial prof. Szekely Zoltăn, pasionatul director al muzeului din Sf.
Gheorghe, in colaborare cu Academia Română, a întreprins cercetări de amploare in toate domeniile
arheologiei. in anul 1 949, in cola borare c u M uzeul Naţional de Istorie al Transilvaniei, au fost depistate o
serie de aşezări neolitice. Aceste cercetări au fost continuate intre anii 1 954-1955 in colaborare c u 1.
Nestor la leţ. Astfel s-a c onturat o importantă categorie de obiective arheologice şi anume, probleme
legate de c ronologia relativă a neoliticului din sud-estul Transilvaniei şi dezvoltarea ceramicii pictate la
Ariuşd. i n a ceşti ani, muzeul din Sf. G heorghe a fost o gazdă primitoare a unui intreg colectiv de specialişti,
condus de prof. 1. Ne stor şi colaboratorii lui apropiaţi, împreună cu care şi-a unit forţele pentru lămurirea
multor probleme. Printre colaboratorii cei mai importanţi, in afara prof. 1. N e stor, trebuie să amintim numele
unor iluştrii a rheologi ca: E. Zaharia, C. Da icoviciu, K. Horedt, D. Protase, 1 . 1 . Russu, E. Chilrilă, P. 1. Roman,
1. Molnăr şi alţii.
Problemele eneoliticului au fost cercetate la Reci, epoca bronzului timpuriu la Zăbala, prima
vârstă a fierului la Reci şi Cernat, latene-ul dacic în aşezări şi cetăţi la Covasna şi Caşin. Au fost săpate
sistematic lagărele militare romane de la Olteni şi Boroşneu Mare. A obţinut importante rezultate şi în
domeniul cercetării epocii postromane in mai multe puncte ale judeţului. A stabilit prezenţa goţilor şi a
gepizilor la Sf. Gheorghe şi la Poian. in a cest ultim punct a constatat şi sta bilirea slavilor răsăriteni (anţiil
şi urmele dominaţiei bulgare la Cernat şi Poian.
Primele aşezări ale ungurilor -sec. X-XI- le-a cercetat la Sf. G heorghe, Ghidfalău - Bedehăza,
iar primele necropole -sec. XII-XIII- la Zăbala şi Peteni. Urme ale aşezării pecenegilor şi ale secuilor au
fost descoperite la Odjula, Cernat şi Turia. Sistemul defensiv aparţinând regatului maghiar din sec. XII a
fost cercetat la Cetatea Herecz de la Malnaş.
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Dacă încercăm să g rupăm pe epoci obiectivele cercetate de prof. Szekely Zoltan, obţinem o listă,
care mărturiseşte clar noutatea şi bogăţia rezultatelor obţinute de-a lungul ac estor ani. Materialul
arheologic recoltat d e pe urma cercetărilor de pe teren a fost publicat la început, d upă posibilită�. în
publica�i locale, apoi în cele ale Institutului de Arheologie. D e numele lui se leagă şi fondarea anuarului
ştiinţific al muzeului d in Sf. Gheorghe, d en umit Aluta. Primul număr a fost publicat în 1 969 şi contiunuă să
apară şi azi. Timp d e peste patru decenii Szekely Zoltan a fost prezent la congrese naţionale, sesiuni de
rapoa rte, simpozioane sau alte reuniuni ştiinţifice, interne şi externe. Rezultatele noilor descoperiri le-a
prezentat şi publicat la reuniunile internaţionale de caracter arheologic la care a l uat parte în decursul
anilor. i n afara cercetărilor arheologice, a desfăşurat şi o bogată activitate numismatică, etnografică, de
istoria culturii şi a civilizaţiei şi în domeniul artelor. Prin intervenţia sa promptă şi eficientă au fost
rec uperate numeroase tezaure şi descoperiri izolate care au îmbogăţit colecţiile muzeului, iar valorificarea
s-a făcut în reviste de specialitate, la care Szekely Zoltan a colaborat, uneori chiar ca membru în comitetul
de conducere.
Pentru activitatea sa ştiinţifică desfăşurată a fost răsplătit cu d iferite d istincţii oficiale din care
amintim: Ordinul muncii clasa a I I I-a în 1 957, Meritul cutural clasa a I I I-a în 1 969, Membru corespondent
al Academiei d e Ştiinţe Sociale şi Politice în 1970, doctor docent, cetăţean de onoare al municipiului Sf.
Gheorghe în 1 998 şi membru extern al Academiei Ştiinţifice Maghiare în 2000.
Cu aceeaşi pricepere şi zel şi-a continuat activitatea şi în anii pensionării 0 990-2000), publicând
numeroase articole şi studii în diferite reviste şi a nu a re ştiinţifice în ţară şi străinătate, realizând în ace stă
perioadă peste 25 d e titluri. Aştepta cu nerăbdare să apară primul amplul volum propriu d e studii dedicat
împlinirii vâ rstei de 90 ani, care ar fi fost o încoronare a întregii activităţi a marelui dispă rut.
D upă revenirea din şocul dureros creat de dispariţia celui care a fost prof. d r. docent Szekely
Zoltan va trebui să analizăm cu multă atenţie întreaga moştenire pe care ne-a lăsat-o şi să vedem ce
putem încredinţa tiparului.
i n numele colegilor şi a tuturor cola boratorilor de diferite generaţii, al căror dascăl a fost şi care
sunt alături de mine, îi spunem să-i fie ţărâna uşoară şi să se odihnească în pace!
Szoldt Szekely

Studii şi articole publi cate în Cumidava:
1 . Szekely Zoltan, Contribuţie la studiul culturii Precucuteni in Valea O/tului
2. Szekely Zoltan, Contribuţii la problema aşezări/ar şi cetăţilor dacice din
sud-estul Transilvaniei
3. Szekely Zoltan, Date referitoare la cucerirea sud-estului Transilvaniei
de către romani şi persistenţa elementului dacic
4. Szekely Zoltan, Problema ceramicii dacice din sud-estul Transilvaniei
5. Szekely Zoltan, Ceramica dacică de la Filiaş
6. Szekely Zoltan, Cetatea dacică din Valea Caşinului (jud. Covasna)
7. Szekely Zoltan, Noi descoperiri dacice de la Turia, jud. Covasna
8. Szekely Zoltan, O descoperire dacică in Pasul Oituz
9. Goţii şi gepizii in Valea O/tutui
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1 5 1 . Chirilă, Ioan, Contribuţii la istoricul Reuniunii române de gimnastică şi
cântări din Braşov
152. Ciocoi, Mihail, Presa maghiară şi germană din Braşov despre Marea Unire
153. Copilu - Cheatră, Vasile, Colaboratori externi ai .. Gazetei"
1 54. Cordoş, N icolae, Congresul studenţimii române din 1909
1 55. Costea, Florea, Felix Leseur - un apărător a/ luptei românilor din Transilvania
pentru libertate şi unitate naţională
156. Costea, Florea, Foaie pentru minte, inimă şi literatură " sub redacţia
lui Iacob Mureşianu
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1 57. Dinu, Elisabeta, Contribuţii privind rolul negustorilor români din Braşov
la menţinerea şi dezvoltarea legăturilor comerciale ale Transilvaniei cu
Ţara Românească şi Moldova in anii 1830- 1848
158. D ră goescu, Ion 1., Andrei Bârseanu, Corespondenţă inedită
1 59. D re cin, Mihai, Valeriu Bologa - director al filialei din Braşov a
băncii wAibina " (1887- 1899)
160. Erhard, Andree şi Savu, Cornel l., Date necunoscute privitoare la viaţa şi
opera lui August Treboniu Laurian
161. Faur, Viorel, Aspecte ale luptei românilor din Crişana pentru drepturi naţionale
1 62. Gherman, Mircea, Portretul lui Avram Iancu
1 63. Gherman, Mircea, Din corespondenţa lui Ludovic Mocsary, militant pentru
drepturile naţionalităţilor (in secolul al XIX-lea) cu dr. Aurei Mureşianu
164. Gherman, Mircea, Conflictul Oriental şi contribuţia ,. Gazetei Transilvania "
la dezbaterile privind independenţa României
1 65. Gherman, Mircea, Consecinţele politice ale războiului de independenţă
asupra luptei de eliberare naţională a românilor transilvăneni
166. Gherman, Mircea, Problema orientală privită de agenţiile consulare ale Belgiei
şi Franţei din Bucureşti (Documente)
1 67. Gherman, Mircea, Măsurile luate de guvernul de la Budapesta pentru întărirea
frontierei cu România (Documente)
1 68. Gherman, Mircea, Popa, Luana, Consecinţe ale luptei românilor transilvăneni
pentru eliberarea naţională (Documente)
1 69. Gherman, Mircea, Corespondenţa lui Timotei Cipariu păstrată in
arhiva Mureşenilor
1 70. Gherman, Mircea, Geneza Gazetei de Transilvania
171 . Gherman, Mircea, Renaşterea ,. Gazetei ", perioada. absolutistă;
Unirea Principatelor
1 72. Gherman, Mircea, ,. Gazeta Transilvaniei " sub redacţia lui Andrei Mureşanu
1 73. Gherman, Mircea, " Gazeta Transilvaniei " in anii primului război mondial
1 74. Gherman, M ircea, Pictorul C.O. Rosenthal - emisar la Paris al
revoluţionarilor români
1 75. Ghibu, Octavian 0., Corespondenţa dintre Tiberiu Brediceanu - Veturia şi
Onisifor Ghibu
1 76. G lod a riu, Eugenia, Despărţământu/ Braşov - iniţiatorul bibliotecilor populare
ambulante ale ,.Astrei "
1 77. Haşdeu, Titus N., Avram Iancu şi faptele sale oglindire in ,. Gazeta Transilvaniei "
din anii 1848- 1849
1 78. H a şdeu, Titus N. şi Coliban, Tiberiu, Independenţa de stat a României,
rezultat al voinţei ferme de libertate şi neatârnare a poporului român
1 79. l a coş, Ion, 125 de ani de la înfiinţarea Asociaţiei de ajutor reciproc a
tipografi/ar din Braşov
1 80. lonaşcu, Aurelian, Viaţa şi opera profesorului Romulus lonaşcu, (1868- 1917)
181 . lonescu-Tomşani, L, Trecerea O/tutui la 1-2 septembrie 1916 cu
Maria Manciulea
182. J urca, Nicolae, Ecoul Comunei din Paris in presa braşoveană
183. Kroner, Michael, Activitatea socială şi naţională a lui George Bariţiu
până la 1848
1 84. Kroner, Mic haei, Poziţia saşilor braşoveni faţă de războiul pentru cucerirea
Independenţei de stat a României
185. Lupu, Ion, Consideraţii privind contribuţia lui Friedrich Engels la
crearea economiei politice marxiste
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Ma dar, Nicolae, Friedrich Engels - omul şi opera
Marin, Elisabeta, 1918 in câteva documente braşovene
Mateescu, Tudor, Săceleanu Nicolae Tircă şi Dobrogea
Maximenscu, Mariana, " Gazeta Transilvaniei " şi lupta românilor transilvăneni
intre Dieta de la Sibiu şi instaurarea dualismului austro-ungar
Micu, Emil, Braşovul şi mişcarea revoluţionară condusă de Tudor Vladimirescu
Micu, Emil, Activitatea revoluţionară a lui Alexandru Bujor, desfăşurată in Italia
pentru infăptuirea statului Naţional unitar român (1848- 1873)
Mîndrea, Ioan şi Miklâs, Ştefan, Contribuţii privind crearea organizaţiei din
Braşov a Partidului social-democrat
Mîndrea, Ioan şi Miklâs, Ştefan, Aspecte ale mişcării muncitoreşti din Braşov
intre anii 1903-1907
Mîndrea, Ioan şi Miklâs, Ştefan, Contribuţii privind participarea maselor populare
din Ţara Făgăraşului la revoluţia burgheza-democratică de la 1848 in ţările române
Mîndrea, Ioan, 1918 in Ţara Făgăraşului
Moraru, Olivia, Din preocupările etnografice ale lui Gerge Moroianu
Muşat, Mircea, Spre actul energic al intregii naţiuni române
Neamţu, Gelu, Gazeta Transilvaniei " şi revoluţia de la 1848- 1849
"
Neamţu, Gelu, Două răsunătoare procese de presă intentate
Gazetei Transilvaniei " pentru atitudinea e i antidua/istă (1888- 1890)
"
Neg ulici, Dorina, Coţa, Antoaneta, O diplomă de innobilare in colecţia
Muzeului Judeţean de Istorie Braşov
N etea, Vasile, Contribuţia lui A. T. Laurian la infiinţarea şi editarea
"Magazinului istoric pentru Dacia "
Nic oară, Ion, Glasul Ardealului - ziarul braşovean al unirii naţionale
de la 1 decembrie 1918
Nicoară, Ion, Aspecte ale revoluţiei din anii 1848- 1849 in Braşov şi Ţara Bârsei
Nicoară, Ion, Braşoveni in fruntea luptei românilor din S. U.A. pentru desăvârşirea
procesului de unitate naţională şi politică de la 1 decembrie 1918
Nistor, Ioan Silviu, Gazetele de la Braşov - şcoală de educaţie naţională
pentru toţi românii (1838- 1849)
Oltean, Vasile, Comitetele Filantropice - expresie a participării braşovenilor
la războiul de independenţă
Oltean, Vasile, Adevăratul Maiorescu in acţiunea de susţinere a primului
liceu românesc braşovean
Pene lea, Geogeta şi Haşdeu, Titus N., Lista refugiaţi/ar din Ţara Românească
in districtul Braşov, in timpul revoluţiei din anul 1821 condusă de Tudor Vladimirescu
Petrişor, Vasile, Tradiţiile mişcării sindicale din România
până la primul război mondial
Poenaru, Emil, Unele principii ale Declaraţiei de la Alba Iulia
Polverejan, Şerban, Contribuţii statistice privind şcolile româneşti din
Transilvania in a doua jumătate a secolului al XIX-/ea
Popa, Luana, Precizări privind Înfiinţarea " Tribunei " din Sibiu şi
poziţia " Gazetei Transilvaniei" (1884)
Popa, Luana, Gazeta Transilvaniei, oglindă a războiului pentru cucerirea
independenţei de stat a României
Popa, Luana, Gherman, Mircea, Gazeta Transilvaniei şi activitatea lui
Moise Grozea (Documente)
Popa, Luana, Documente referitoare la legăturile familiei Mureşenilor
cu familia Brătianu
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216. Popa, Luana, Constituirea şi activitatea Consiliilor (Sfaturilor) şi
a Gărzii naţionale române din actualul judeţ Braşov (1978-7979)
217. Porţeanu, Alexandru, _ Gazeta Transilvaniei· şi mişcarea socialistă
a timpului
218. Porţeanu, Alexandru, Comuna din Paris şi mişcarea revoluţionară,
democratică din România
219. Porţeanu, Alexandru, Contribuţii bibilografice la istoricul mişcării muncitoreşti
şi socialiste din Braşov (partea 1, de la inceputuri până in anul 7900)
220. Prigoreanu, Costa che, Ecoul operei lui Friedrich Engels in mişcarea
muncitorească şi socialistă din România
22 1 . Rabinovici, Herbert, Opera lui Engels in documente
222 . Rabinovici, Herbert Un moment istoric: primirea armatei române
la Braşov in august 7976
223. R a d u, M ă riu ca, Asociaţiunea pentru sprijinirea invăţăceilor şi sodalilor
români meseriaşi din Braşov - susţinătoare a invăţământului
profesional braşovean românesc
224. R a d u, M ăriuca, Date privind activitatea Asociaţiunii pentru sprijinirea invăţăceilor
şi sodalilor români meseriaşi din Braşov
225. R a d u, Mă riu ca, File din activitatea Reuniunii femeilor române
din Braşov (7850- 7978)
226. Radu, M ă riuca, Contribuţia lui Gheorghe Bariţ la intemeierea şi dezvoltarea
" Aşezământului transilvan pentru literatura română şi cultura poporului român·
reflectată in paginile presei braşovene
227. Radu, Mă riu ca, Contribuţii privind legăturile Braşovului cu Liga pentru
"
unitatea culturală a tuturor românilor·
228. Radu, Măriuca, Destinul unei familii româneşti Braşov: Eremias-Savu
229. Salvan, Florin, Din activitatea lui Ioan Ursu in cadrul emigraţiei române
din Paris pentru intregirea naţională a României
230. Spânu, Margareta Susana, Poziţia " Gazetei de Transilvania " faţă de
problema ţărănească şi Răscoala din 1907
231 . Spânu, Margareta Susana, Legăturile lui Mihail şi Vasile Kogălniceanu
cu Braşovul
232. Spânu, Margareta Susana, Iosif Comănescu: Mărturisire
233. Spânu, Margareta Susana, " Gazeta de duminică " (7889- 197 7)
234. Spânu, Margareta Susana, Intelectuali transilvăneni in lupta pentru
realizarea statului naţional unitar român (din corespondenţa lui Onisifor Ghibu
cu dr. Pompiliu Nistor şi a lui Vasile Stoica cu Victor Branişte)
235. Spânu, Margareta Susana, Vlad, Ioan, Virgilia
Branişte - Simbol de bine a l neamului nostru "
236. Sporea, Corina, Documente inedite care reflectă activitatea lui George Bariţiu
pusă in slujba ţărănimii din Ţara Bârsei şi imprejurimi, intre anii 1850-1855,
precum şi lupta antifeudală a acesteia
237. Sofronie, Rodica, Aspecte din publicistica lui George Bariţiu in perioada 1860- i863
238. Suciu, Alexandru, F. Engels şi marxismul
239. Suciu, Ştefan, Contribuţia Braşovului la sprijinirea războiului pentru
independenţa de stat a României
240. Suciu, Ştefan, Contribuţia Braşovului la sprijinirea războiului
de independenţă (documente)
241 . Suciu, Ştefan, Contribuţii documentare privind crearea primelor asociaţii
muncitoreşti de intrajutorare din Braşov
242. Şela ru, Gheorghe, Consecinţele războiului vamal asupra economiei braşovene
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251 . Ardeleanu, Ion şi M uşat, Mircea, Partidul Socialist din România in viaţa
politică din anii 1918- 1921
252. Ardeleanu, I on şi Muşat, Mircea, Avântul revoluţionar din România
in primii ani postbelici
253. Bânyai, Ladislau şi Petric, Aran, Contribuţia maselor populare din Transilvania
la eliberarea ţării de sub jugul fascist
254. Băltescu, Mircea, Lupta patriotică a oamenilor muncii braşoveni sub conducerea
P. C.R. intre anii 1940- 1944
255. Băltescu, Mircea, Radu 0/teanu publicist democrat şi antifascist
256. Băltescu, Mircea, Braşovul in anii luptei pentru cucerirea puterii
(august 1944-februarie 1945)
257 Băltescu, Mircea, Poenaru, Emil, Un document a/ luptei universitari/ar
braşoveni pentru democraţie şi progres
258. Bucur, Dorica, Câteva aspecte privind activitatea P.C.R. şi mişcarea
muncitorească din judeţul Braşov intre anii 1929- 1933
259. Bucur, Dorica, Contribuţii la cunoaşterea mişcării muncitoreşti
in perioada 1929- 1933. Greva tipografi/ar din iulie 1930
260. Bucur, Dorica, Ecoul eroice/ar lupte ale muncitorilor ceferişti şi petrolişti
din ianuarie-februarie 1933 in rându/ oamenilor muncii din judeţul Braşov
261 . Bucur, D ori c a, Locuri istorice legate de lupta muncitorească, democratică şi
comunistă din judeţul Braşov
262. Bucur, Dorica, Conflictul de muncă de la fabrica " Julius Teutsch " din Braşov (1934)
263. Bucur, D o ri ca, Aspecte din lupta oamenilor muncii din Braşov
sub conducerea P.C.R. in anii 1929- 1933
264. Bucur, D orica, Conflictul de la Fabrica de celuloză din Zărneşti
(iunie-octombrie 1935)
265. Bucur, Dorica, Tradiţii de luptă şi legături internaţionaliste ale tineretului braşovean
266. Căliman, Valeria, Viaţa şi atitudinea " Gazetei Transilvaniei" in anii de luptă
impotriva Diktatului de La Viena
267. Coliban, Tibe riu, Jurca, N ic olae, Actul de la 23 august 1944,
in documente din arhivele vest-germane
268. Csiki, Gheorg he, Momente din luptele minerilor de la Căpeni, intre anii 1924- 1931
.
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269. Cutişteanu, Simion, Lupta maselor muncitoare din România in primii ani
ai crizei economice mondiale a capitalismului (1929- 1933)
270. Don, Ioan, Greva generală din 1920 la Braşov
271. Dragne, Ro rea, Congresul General al Sindicatelor din România
din octombrie 1921 şi însemnătatea sa
272. Dragomirescu, Jean, Trei decenii de la înfăptuirea actului isto;ic
de la 6 martie 1945
273. Ghiran, Ioan, Tematica şi orientarea ideologică a publicaţiei socialiste braşovene
Dreptatea · (1921)
274. Ghiran, Ioan, Începutul activităţii social-politice a lui Ilie Cristea la Braşov
275. Haşdeu, Titus N., Condiţiile care au făcut necesar;; şi posibilă incheierea
colaborării in guvern a partidelor şi organizaţiilor muncitoresc-ţărăneşti
cu gruparea burgheză condusă de Gheorghe Tătărăscu (7947)
276. Hăşfăleanu, Ioan, Relaţii agrare in Ţara Făgăraşului in prima jumătate
a secolului al XX-lea
277. l oniţă, Gh. 1., Sindicatele din România intre 1933- 1940
278. J urca, Nicolae, Momente din lupta tineretului revoluţionar braşovean
condus de partidul comunist, in anii crizei economice (7929- 1933)
279. Lupu, Ion, Idei economice in scrierile lui Ilie Cristea
280. Mikl6s, Ştefan, Totul pentru front, totul pentru victorie.
Contribuţia oamenilor muncii din oraşul Braşov
281 . Mîndrea, Ioan, Activitatea revoluţionară desfăşurată de organizaţia
Blocul muncitoresc-ţărănesc din judeţul Braşov sub conducerea P. C.R.
intre anii 1926- 1932
282. Mîndrea, Ioan, Acţiuni ale ţărănimii din judeţul Braşov impotriva dictaturii
militara-fasciste (7940- 1944)
283. � unteanu, N.G., Mişcarea sindicală in anii avântului revoluţionar 1918- 1921.
lnsemnătatea istorică a creării P.C.R.
284. Muşat, Mircea, Unele consideraţii privind activitatea doctrina şi ideologia
Partidului Ţărănesc in perioada 1918- 1921
285. M uşat. Mircea, Unele consideraţii privind activitatea Partdidului Naţional Liberal
intre anii 1918- 1921
286. M uşat. Mircea, Studiu privind dispariţia Partidului Conservator din România
287. Petraru, Ştefan, Unele aspecte privind dezvoltarea industriei socialiste
in judeţul Braşov
288. Petrescu, Gheorghe, 50 de ani de la Congresul Sindicatelor de la Braşov
(octombrie 1921)
289. Petric, Aron, Trăsăturile generale ale dezvoltării României
in primul deceniu interbelic
290. Petric, Aron, Ziua de 23 august - glorioasa aniversare a eliberării patriei
de sub jugul fascist
291 . Petric, Aron, Trăsăturile generale ale dezvoltării României in primul deceniu
interbelic (partea a 11-a)
292. Petric, Aron, România in primul deceniu interbelic
293. Rabinovici, Herbert şi Don, Ioan, Evoluţia mişcării sindicale intre anii 1929- 1933
294. Rabinovici, Herbert, Caracteristici ale politicii de alianţe înfăptuite de P.C.R.
in perioada anilor 1940- 1944
295. Romanca, Mihai, Luptele trupelor române impotriva forţelor germane fasciste
din Braşov şi imprejurimi
296. Romanca, Mihai, Din tradiţiile unei şcoli militare braşovene
•
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297. Salcă, Horia, Legăturile lui Alexandru Vaida Voievod cu Loja " Ernest RenanM
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298. Salvan, Florin, Dr. Alexandru Vaida Voievod in câmpul Conferinţei de pace
de la Paris (1919-1920)
299. Scurtu, Ioan, Fuziunea Partidului Naţional cu Partidul Ţărănesc.
Crearea Partdului Naţional-Ţărănesc
300. Sorcoiu, Andrei, Industrializarea şi unele mutaţii in mediul rural.
(Analiza fenomenelor pe exemplul judeţului Braşov)
301 . Spânu, M argareta Susana, Revistele literare româneşti braşovene dintre
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302. Spânu, Marga reta Susana, Reorganizarea Despărţământului Astra " Braşov, 1926
"
303. Spânu, Marga reta Susana, Din istoricul bibliotecilor Despărţământului
Astra " Braşov
"
304. Stănescu, M.C., Sindicatele din România intre congresele sale de la Braşov
şi cel de la Cluj (1921- 1923)
305. Suciu, Alexandru, Popa. Gheorghe, Din lupta organelor şi organizaţiilor locale
de partid pentru pregătirea şi înfăptuirea actului naţionalizării in muncicipiul şi
judeţul Braşov
306. Suciu, Ştefan, Revista " Spre Stânga "
307. Suciu, Ştefan, Documnete inedite referitoare la poziţia faţă de fascism
a lui Ilie Cristea
308. Şela ru, Gheorghe, Conflictul colectiv de muncă de la fabrica
de sticlărie Honterus" Braşov
"
309. Zaharia, Gheorghe, Partidul Comunist Român, stegar a/ luptei pentru independenţa
ţării, impotriva fascismului
310. Zaharia, Gheorghe, Aprecieri internaţionale privind însemnătatea insurecţiei
din august 1944 şi contribuţia României la războiul impotriva Germaniei naziste

491
XXII
XXII
V

269

V

421

VIII

275

Xll l-2
209
XV-XIX 1 77
V

541

Xll-1

335

IV
VII

395
267

V

285

V

383

Xll l-2

231

IV

503

XIII
XX
XIV
IV

1 17
321
1 51
485

VIII
Xll - 1
XI I I
XI I I
V
III
XIII

249
409
11
131
1 65
463
7

IX-1
V
IV
VI

1 60
769
249
143

VI. Istoria culturii
31 1 . Bologa, Emil, 1 ş i Suciu, Ştefan, Primii medici şi introducerea invăţământului
igienei la .. Şcoalele naţionale centrale române " din Braşov
312. Bucur, Dorica, Tipăriturile româneşti braşovene post coresiene
3 1 3. Bunaciu, Lucia, Lăsământur spiritual şi material al Mureşenilor
314. Buza şi, Ion, Andrei, Mureşianu - contribuţii bibliografice
3 1 5. Catrina, Constantin, Contribuţii la cunoaşterea bibliotecii muzicale
a .. Reuniunii de Gimnastică şi Cântări" din Braşov
316. Catrina, Constantin, Trepte ale teatrului liric românesc in Transilvania
317. Catrina, Constantin, Cântecele independenţei in Transilvania
318. Chiţimia, I.C., Coresi, om de carte şi gândire românească pe plan european
319. Ciobanu, G h., Muzica românească in secolul activităţii coresiene
320. Ciurea, Ioan, Virgil Oniţiu, director al şcolilor româneşti din Braşov
321 . Cristea, Marina, Din Biblioteca Bruckenthal: Cartea veche (Omânească
322. Dobrin, Tamara, Locul şi semnificaţia operei lui Coresi in patrimoniul
cultural naţional
323. Gherman, Mircea, Istoricul conservatorului ..Astra " Braşov
324. Ilie, N i c olae, Gnomonicele lui C/ovius
325. Jinga, Victor, Din publicistica economică şi literară a lui George Moroianu
326. Kroner, Michael, lnvăţarea limbii române in şcolile germane din Transilvania,
până in 1900
..
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327. Lambucă, Maria şi Micu, Emil, Vasile Alecsandri, Costache Negruzzi şi
alţi cărturari români, colaboratori ai " Foii pentru minte, inimă şi literatură· (7838- 1865)
328. Micu, Emil, Tiparniţa lui Petcu (Petru) Şoanul din Scheii Braşovului şi
primele calendare in limba română
329. Mihăilă, G ., Manifestele culturale ale primelor decenii de tipar românesc:
de la Coresi la " Pa/ia de la Orăştie "
330. Mihăilescu, Dan, Rolul ASTRE/ in editarea unor colecţii şi publicaţii
331 . Mihăilescu, Dan, Pătrunderea publicaţiilor progresiste şi marxist-leniniste
in bibliotecile publice şi particulare din Braşov şi Sibiu
332. Mihăilescu, Dan, Din activitatea editorială in epoca iluminismului
in sudul Transilvaniei
333. Mircea, I on-Radu, Contribuţii la istoria culturii Scheilor din Braşov
334. Moruş, Ilie şi Catrina, Constantin, Contribuţii la cunoaşterea programnului
de activitate a societăţii .. Progresur din Făgăraş
335. Moruş, Ilie, File din mişcarea teatrală românească din sud-estul Transilvaniei
intre anii 1850- 1920
336. Mureşianu, Ion 8., .. Pa/ia " in contextul social-cultural din secolul al XVI-/ea
şi semnificaţia ei
337. N astasi, Constantin şi Gherman, Mircea, Un mare filoromân, savantul ceh I.L. Pic
338. Negulici, Dorina, familia Radu Tempea in cultura naţională
339. Netea, Vasile, Din activitatea lui Andrei Mureşanu la Braşov
340. Niculescu, Alexandru, Sextil Puşcariu, romanist
341 . N istor, G., Homo faber coresian
342. N ussbăcher, Gernot, Contribuţii privind activitatea tipografică a diaconului Coresi
343. Oltean, Vasile, Controverse coresiene
344. Oltean, Vasile, Mărturii de limbă şi cultură neolatină in Scheii Braşovului
(sec. XVII-XVIII)
345. Oltean, Vasile, Mediul cultural românesc in epoca tiparului coresian
346. Olteanu, Pandele, Noi contribuţii la istoria primei Cazanii româneşti
347. Petraru, Ştefan, Începuturile presei umoristice româneşti in Transilvania
348. Popa, Silvia, Institutul de fete Henriette Vautier - Contribuţii la istoria
invăţămâtului braşovean
349. Popa, Silvia, Din activitatea societăţilor şcolare braşovene - secolul XIX
350. Radu, M ăriuca, Contribuţia Braşovului la intemeierea şi dezvoltarea
.. asociaţiunii transilvănene pentru literatura română şi cultura poporului român ".
Activitatea despărţământului Braşov al ..Astrei" ( 7870- 1918)
351 . Roman, Ion, Originea braşoveană a ,. Psaltirii Scheiene "
352. Schiau, Octavian, Coresi in spaţiul românesc medieval
353. Siegmund, Marianne, Contribuţii la istoricul Bibliotecii
Gimnaziului .. Honterus " din Braşov
354. Ştefănescu, Radu, Din corespondenţa Grigore Antipa - Julius Teutsch,
păstrată in arhiva Muzeului Judeţean Braşov
355. Tătaru, Augustin, Gherman, Mircea, Profesorul Aurel Ciortea (1872- 1929)
356. Toma, Stela, Coresi in profesiunile tJe credinţă
357. Ţopan, Grigore, Academia Română şi premisele ei in conştiinţa profesorilor
de la Braşov
358. Ţopan, Grigore, Cu privire la evoluţia iniţiativelor de constituire a societăţilor culturale
359. Ţopan, G rigore, Contribuţii braşovene la evoluţia şi afirmarea cărţii vechi
360. Ţurcanu, Radu, Textul coresian in .. Cartea cu învăţătură " din 1581
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VII. Numismatică
361 . Chiţescu, Ma ria, Tezurul monetar roman republican de la Prejmer,
judeţul Braşov
362. Chiţescu, Maria, Marcu, Mariana, Poenaru- Bordea, Gheorghe,
Monedele de aur şi argint din colecţia Muzeului Judeţean Braşov
363. Marcu, Mariana, Monede dacice aflate in colecţia Muzeului regional Braşov
364. Marcu, Mariana, Tezaurul de monede feudale de la Paloş, judeţul Braşov
365. Negulici, Dorin a, Catalogul monedelor din argint intrate in colecţia
Muzeului Judeţean de Istorie Braşov
366. Popa, Luana, Diaconu, A., Un tezaur monetar din secolul al XVII-lea
din colecţia Muzeului Judeţean Braşov

IX-1
Xl-3

3

1
Xll-1
XXI I

85
479

XV-XIX

86

VIII. Cartografie
367. Coşuleţ, Stelian, Date de geografie istorică oferite de " Harta Moldovei şi
XXI I
a Ţării Româneşti "
368. Deâk, Antal Andrâs, Anonymous manuscript map of Transylvania drown up by
XXII
J.C. Muller and its antecedents
XXI I
369. Holl6, Szilvia, Andreea, Old map collections in Hungary
(Hărţi vechi i n colecţii din Ungaria)
XXI I
370. Holl6, Szilvia, Andreea, Budapest on the old maps, 1686- 1896
(Budapesta inn hărţi vechi, 1686- 1896)
37 1 . Hiihnel, Helga, Die Verkehrsitution van Kronstadt und seiner Umgebung van
XXI I
17 bis 1 9 Jahrhundert gezeigt a n Landkartenbeispielen aus den Bestanden der
Kartensammlung der osterreichischen Nationaklbibilotek
372. N ussbăcher, Gernot, Hărţi şi planuri preluate de la Biserica Neagră - Braşov
XXI I
373. Radu, M ă riu c a , Ştefănescu, Radu, O hartă necunoscută a Ţării Bârsei şi a
XXII
regiunilor înconjurătoare aflată in patrimoniul Muzeului Judeţean de Istorie din Braşov
374. Radu, Măriuca, Lazăr, Ioa chim, Ţara Haţegului in izvoare cartografice,
XXII
secolele XIV-XVIII

IX. Etnografie şi artă populară
375. Bucur, Gheorg he, Steaza şi piua hidraulică in istoria civilizaţiei tehnice
a poporului român
376. Catrina, Constantin, Barda, dărdaica şi mulţămita - trei obiceiuri agrare
din Feldioara
377. Catrina, Constantin, Arta populară şi folclorul
378. Catrina, Constantin, Arta cojocăritului in Ţara Oltului
379. Chiru, Gabriela, Evoluţia costumului popular dinŢara 0/tului
(localităţile Viştea de Jos şi Viştea de Sus)
380. Chiru, Gabriela, Patrimoniul industrial - temă prioritară in etnologie
381 . Crăciun, Anca, Ţesutul mecanic din Ţara Bârsei: Ţesătoria Mieskes
382. Dima, Mihaela, Contribuţii privind iconografia bizantină a Mariei cu pruncul
in pictura pe sticlă
383. Dan, Ioan, Construcţia marilor de apă in Ţara Românească in epoca medievală
384. Drăgoescu, Ion 1. şi Vai ner, Flori ca, Ornamentica obiectelor din corn
pentru praf de puşcă
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385.

386.
387.
388 .

389.
390.
391 .
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401 .
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.

409.

410.
41 1 .
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.

D unăre, Nicolae, Contribuţii la studiul gospodăriei ţărăneşti cu curte închisă
şi întărită la români
Fulg a, ligia, Aspecte documentare privind piuăritul şi dârstăritul din Ţara Bârsei
{secolul al XVIII-lea - inceputul secolului al XIX-lea)
Fulg a, Ligi a, Mărturii documentare privind cultivarea plate/ar tehnice in
Ţara Bârsei {secolul al XVIII-/ea - inceputul secolului al XIX-lea)
Fulga, Ligi a, Structură şi semnificaţii in ceremonialul de nuntă din zona Bran
la mijlocul secolului al X/X-lea
Fulg a, Ligi a, Preliminarii la studierea găitănăritului in Scheii Braşovului
Fulg a, Ligi a, Tendinţe metodologice actuale in cercetarea culturii tradiţionale.
Studiu de caz
G raur, Tioberiu, Consideraţii asupra vânătoarei de jderi in subzonele Bârsa de Sus,
Bran şi Buzaie
Kronberger, Rodica, Cercetări recente asupra portului tradiţional femeiesc
din satul Rucăr {Făgăraş)
Marcu, Liviu, Vechi obiceiuri juridice in subzona Săcele
{a doua jumătate a secolului XIX - prima jumătate a Secolului XX)
M oraru, Olivia, Colecţia de port popular femeiesc a Muzeului regional Braşov
M oraru, Olivia, Contribuţii la studiului portului din Scheii Braşovului
Moraru, Olivia, Consideraţii din subzona Săce/e
Moraru, Olivia, Date etnografice puţin cunoscute privind satele brănene
intr-o publicaţie din anu/ 1908
Moraru, Olivia, Elemente de autohtonie, unitate şi continuitate in portul popular
românesc din zonele judeţului Braşov
Moraru, Olivia, Ţesăturile şi portul popular din colecţiile Muzeului Judeţan Braşov
Moraru, Olivia, Motive de inspiraţie agrară in ornamentica populară românească
din Ţara Bârsei
Moraru, Olivia, Fulg a , Ligi a , Elemente de evoluţie in portul popular bărbătesc
in valea Oâmboviţei superioare şi legătura lui cu zona Bran
M orărescu, Luci ca, Consideraţii istorica-etnografice asupra zestrei şi
moştenirii in zona Bran
M unteanu, Ion, Morăritul in Scheii Braşovului
M unteanu, Emil şi Pumn ea, Ion, Semnificaţii posibile in dansul dăişorenilor
Popescu, Constantin, Meşteşugurile in zona Branului in secolele XIV-XVIII
Popescu, Constantin, Păstoritul in Ţara Făgăraşului intre secolele XIV-XVIII
Prahoveanu, Ioan, Păstoritul /a brăneni. Consideraţii istorica-etnografice
Prahoveanu, Ioan, Târgurile de ţară de la Bran
Pumnea, Ion, Unjoc popular transilvănean de veche tradiţie - Căluşaru
Rădulescu, Leii a, Centre de olari in Ţara Făgăraşului
Rădulescu, Leii a, Ceata de feciori in Ţara Făgăraşului
Ră dulescu, Leii a, Vânătoarea in Ţara Făgăraşului in secolele XV-XX
Rădulescu, Leiia, Arta incondeierii ouă/ar in Ţara 0/tului
Rădulescu, Leila, Recuzita ceremonială a obiceiului funerar in subzona centrală
a Ţării 0/tu/ui
Santa, G icu, Obiceiuri pastorale de pe Târnave
Stoian. Emil, Opinci/e in zona Bran
Stoica, Georgeta şi Moraru, Olivia, Semne de recunoaştere in costumul din
Scheii Braşovului şi Săcele
Stoica, Georgeta, Integrarea artei populare in modul de viaţă contemporan
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VIII
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XXI I
III
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VI
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XIV
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65

XXII
III
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VI
Xl l l-2
XXI I
Xl l-2
III
VI
VIII
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XV-XIX
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523
207
263
131
529
1 97
353
83
283
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349
XV-XIX 292
VIII
337
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X. Artă
419.
420.
421 .
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431 .
432.
433.
434.
435.

Bodea - Tătulea, Veronica, Pictori braşoveni din perioada interbelică
Buta, Sanda- Maria, Evoluţia naturii statice - gen de sine stătător
Buta, Sanda-Maria, Nicolae Tonitza in colecţia Muzeului de Artă din Braşov
Kertesz, Bardus, Monument de artă medievală la Cincu (judeţul Braşov)
Mihăilescu, Dan, Limbajul artistic - formă de comunicare interumană
Mitran, Gheorghe, Memoria aurului şi argintului in Transilvania
N ussbacher, Gernot, Contribuţii cu privire la tabloul judelui Braşov,
Lucas Hirscher
Popp - Săndulescu, Anca, Reflectarea ideilor socialiste in opera pictorului
braşovean Mattis-Teutsch
Popp - Săndulescu, Anca, Un veteran al graficii militante româneşti:
Valeriu Maximilian
Popp - Săndulescu, Anca, Grafica veche şi modernă din patrimoniul
Muzeului de Artă Braşov
Popp - Săndulescu, Anca, Un sfert de veac de artă plastică braşoveană
Popp, Anca, Precizări cu privire la arhitectura şi colecţiile Muzeului Bran
Vasiu, D inu, Idealul de libertate şi unitate naţională manifestat in arta pictori/ar
braşoveni Constantin Lecca şi Mişu Popp
Vasiu, Dinu, Portretul in plastica braşoveană
Vasiu, Dinu, Tematica socialistă in arta plastică braşoveană in ultimii 25 de ani
Vasiu, Dinu, Acuarela lui Valeriu Maximilian
Vasiu, Dinu, Arta plastică braşoveană in socialism

XXII-XXIV
147
Xll-2
XV-XIX 260
Xll-2
171
139
Xll-2
XV-XIX 246
247
1
V

641

VII

353

VIII

297

IX- 1
Xl l-2

1 89
153
237

1

11

IV
V
VI II

359
453
627
315

XI. Muzeologie
436.
437.
438.
439.
440.
441 .
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451 .
452.
453.

Ardeleanu, Ion, Prezentarea istoriei moderne şi contemporane in muzee
Ardeleanu, Ion, şi Muşat, Mircea, Muzeul de Istorie din Braşov
Ardeleanu, Ion, Raportul dintre istoria naţională şi istoria locală
Bărbuţă, N icolae, Instituţii muzeale begiene: Institutul Regal al
Patrimoniului artistic - Bruxelles
Buta, Sanda-M a ria, Vechi colecţii care stau la baza Muzeului din Braşov
Ciochia, Victor şi B arbu, Alexandru, Catalogul colecţiei de lepidoptere N. Delvig "
al Muzeului Judeţean Braşov
Costea, Florea, Cetatea Râşnovului
Coţa, Antoaneta, Scurt istoric al bibilotecii documentare a Muzeului Judeţan
de Istorie Braşov
Ghiran, Ioan, Muzeul etnografic din Săcele
Haşdeu, Titus N ., D piesă unică in România: Epitaful de la Bran
M a rcu, M ariana, Deschiderea muzeului sătesc din Rotbav
Mattis, Ion, Secţia de artă a Muzeului regional Sf. Gheorghe
Mitran, Gheorghe, Valori ale patrimoniului cultural naţional in judeţul Braşov:
Biserica Ortodoxă şi Biserica evanghelică din Cristian
Mîndrea, Ioan, Muzeul - sprijin permanent al şcolii
Moraru, Olivia, Structura tematică a Muzeului etnografic al Ţării Bârsei
Negulici, Do rina, Meşteşuguri in Braşovul medieval. Catalog de colecţii
N istor, Minerva, Secţia Cetatea Braşovului şi fortificaţiile din Ţara Bârsei
Oancea, Alexandru, Colecţia de /ucerne greco-romane din Muzeul Judeţean Braşov
..
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XX

465
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615
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269

V
VIII
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825
369
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597

XXI I

1
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454. Opriş, Ioan, Puncte de vedere despre relaţia muzeu, mijloace de comunicare
in masă
455. Popa, luana, Colecţia de meda/ii româneşti a Muzeului Judeţean Braşov
456. Popa, luana, Cronica activităţii de valorificare a patrimoniului cultural naţional
desfăşurată de către specialiştii Muzeului Judeţean Braşov, in anii 1979- 1983
457. Popa, luana, Radu, Măriuca, Cronica activităţii de cercetare şi valorificare a
patrimoniului cultural muzea/ al secţiei de istorie pe anul 1978
458. Popescu, Constantin, Deschiderea muzeului de etnografie din Rupea
459. R a binovici, Herbert, Muzeul de Istorie al Partidului Comunist, al mişcării
revoluţionare şi democratice din România. Din fondurile documentare.
460. Rabinovici, Herbert, Despre proporţii in muzeele de istorie din ţară
461 . Radu, Măriuca, Catalogul hărţi/ar vechi (secolele XVI-XVIII) aflate in colecţia
Muzeului Judeţan Braşov
462. Radu, Măriuca, Catalogul hărţi/ar vechi (secolele XV/I-XVIII) aflate in colecţia
Muzeului de Istorie din Braşov
463. Radu, Măriuca, Julius Teutsch - colecţionar de hartă veche
464. Ştefă nescu, Radu, Sigilii din colecţia Muzeului Judeţean Braşov
465. Vasiu, Dinu şi Buta, Sanda-Maria, Prezentarea Muzeului de Artă din Braşov
466. Vasiu, Dinu, Repertoar al expoziţii/ar organizate in sala "Arta u in anii 1969- 1970
467. Zamfir, Anca-Maria, Un posibil model vienez pentru Braşovul celei de a doua
jumătăti a secolului al XIX-lea
468. *** Tematica expoziţiei de bază a secţiei de istorie contemporană a
muzeului de Istorie din Braşov
469. *** Tematica expoziţie i "50 de ani de la primul congres al sindicatelor din România,
octombrie 1 921

VI

269

VII
Xll l-2

341
303

Xll-1

505

IV
11

609
425

VIII
XIV

403
351

XV-XIX 297
XX
Xll-1
IV
IV
XXII

333
457
595
619

V

785

V

815

XX

283

XII. Conservare - restaurare
470. Cernea, Elena, Lucrări de eradicare a atacului de ciuperci xilofage la
Biserica Evanghelică C.A. din satul Dacia, comuna Jibert, judeţul Braşov
471 . Cernea, Elena, Cetatea Râşnov - probleme de biodeteriorare
472. Drăghici, ligia, Evanghelia cu învăţătură. Probleme de restaurare
473. Drăghici, ligi a, Diploma de înnobilare, 1626 - Alba-Iulia
474. Foris, Pal, Fotografierea pieselor metalice mici
475. l a cobeanu, G eorge, Restaurarea unui vas de ceramică smălţuită,
aflat in colecţia Muzeului Judeţean de Istorie Braşov
476. lupaşcu, M a ricica, Conservarea pieselor de artă decorativă aflate in
colecţia Muzeului de Artă din Braşov
477. Modâlcă, Eftimie, Metode de conservare şi restaurare privind suportul de lemn
in pictură
478. Pascu, G eorgeta, Observaţii privind conservarea şi securitatea la
Muzeul de artă Braşov
479. Radu, M ăriuca, Sârghie Valeria, O nouă perspectivă privind cercetarea
şi restaurarea unor bunuri culturale de valoare deosebită
480. Se idei, Klaus P., Conservarea obiectelor din metal /a Muzeul regional Braşov
481 . Siegmund, M a rianne, Aprecieri asupra tipurilor de deteriorări constatate pe
documentele originale din Arhiva Mureşenilor, Braşov
482. Staicu, Claudia-Mary, Restaurarea unei armuri din secolele, XVI-XVII,
aflată in colecţia Muzeului de Istorie a Moldovei din laşi
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XX
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XX
277
279
1
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Xll-2

233

XXII-XXIV
1

Xlll-2

273
281
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Bibliografia a nuarului Muzeului Judetea n de Istorie din Braşov
483. Szăsz, Lucica, Propunere de reorganizare a depozitului de arheologie
de la Muzeul Judeţean de Istorie Braşov

XXII-XXIV

XIII. Ştiinţele naturii
485. Andrei, Constantin, Relaţia om-natură. Mijloc cultural educativ pentru formarea
concepţiei despre conservarea mediului Înconjurător
486. Beldie, Alexandru, Vegetaţia de tundră alpină din Bucegi
487. Boşcaiu, Emilia şi Boşcaiu, Nicolae, Polivalenţa funcţională a peisajului natural
488. Căpuşe, Iosif şi Kovăcs, Alexand ru, Cymatophoridae, Drepanidae, Notodontidae şi
câteva Noctuidae din Colecţia de lipidoptere " L. Di6szeghy" de la Muzeul
Regional Sfântu Gheorghe
489. Ciochia, Victor, Observaţii asupra biologiei icheneumonidului Rhyssa
persuasoria L.
490. Ciochia, Victor şi Barbu, Alexandru, Propunere pentru amenajarea rezervaţiei
"
naturale " Poienile cu narcise de la Vad-Şercaia, judeţul Braşov
491 . Ciochia, Victor şi Brătescu, Mircea, Contribuţii la studiul lepidoptero - faunei
(Rhopalocera) din rezervaţia naturală " Dealul Cetăţii" (Braşov)
492. Ciochia, Victor, Andriescu, I onel, Ciochia, Doina, Tehnologia de creştere
industrială a entomofagilor Prospaltella Perniciosi şi Aphytis sp. (Hym)
În vederea utilizării acestora pentru limitarea populaţiei păduchelui
din San Jose (Quadras Pidiotus perniciosus)
493. Ciochia, Victor, Contribuţii la studiul Trachysphyroidelor (Hym. lchn.)
din România
494. Coldea, Gheorghe şi Plămadă Emanoil, Aspecte de floră şi vegetaţie din
mlaştina de la Stupini (judeţul Braşov)
495. Constantinescu, Mihai şi Ciochia, Victor, lchneumonide din depresiunea
Ţării Bârsei şi Împrejurimi
496. Danciu, Marius, Noi contribuţii la cunoaşterea vegetaţiei Stejerişului Mare şi
Stejerişului Mic
497. Duma, Doina şi Tuţă, Alexandru, Efectele Citogenetice induse În mitoză
şi meioză de pesticide la rozătoare
498. Filip, Florin, Condiţiile ecologice şi productivitatea ecosistemelor din zona montană
499. Filipaşcu, Alexandru, Vechimea prezenţei umane şi ecosistemele
subalpin - alpine ale Carpaţilor şi consecinţele sale ecologice
500. Lun gescu, Elena, Cercetări privind micromicetele din unele rezervaţii naturale
ale Ţării Bârsei
501. Manu, Pavel, Şirnea - sat turistic cu specific etnografic brănean
502. M orariu, I uliu, Vegetaţia acvatică şi palustră din depresiunea Bârsei
503. Morariu, I uliu şi Ularu, Pantelimon, Vegetaţia halofilă de la Băile Perşani
(Munţii Perşani)
504. Morariu, Iuliu, Importanţa ştiinţifică a florei carpatice
505. Morariu, Iuliu şi Ularu, Pantelimon, Contribuţii la cunoaşterea
A.S. geranio - trifolietum alpestris de pe Tâmpa şi din Împrejurimile Braşovului
506. N egru�u. Au rei, Activitatea Aspciaţiei pentru protecţia naturii şi turism, Braşov
507. Negruţiu, Filoftea şi Negruţiu, Aurel, Evoluţia pădurilor În regiunea Braşovului.
Aspecte sociologice şi istorice
508. Oancea, Zena, Proiectul de constituire a Parcului Naţional Bucegi
509. Panu, Mihaela, Cercetări sistematice şi ecologice la larvele de coleoptere
acvatice În mlaştinile eutrofe din Ţara Bârsei
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510. Parascan, O arie şi Danciu, Marius, Rezervaţii şi monumente ale naturii
in judeţul Braşov
51 1 . Parascan, D a rie şi Danciu, Marius, Date noi asupra florei Stejărişului Mare
şi Stejărişului Mic
512. Paşcovici, Vasile 0., Contribuţii la problema geocodurilor pentru cartografieri
tematice in judeţul Braşov
513. Popescu, Mihaela, Evoluţia organizării spaţiilor verzi brăilene şi ocrotirea lor
514. Puşca riu, Valentin, Parc naţional sau parc natural in Bucegi?
515. Stancu, Paul, Consideraţii silviculturale asupra rezervaţiei
Poienile cu narcise u de la Dumbrava Vadului, judeţul Braşov
516. Stănescu, Victor şi Parascan, Darie, Pădurea şi po/uarea
517. Suciu, Ioan - Hugo, Contribuţii la cunoaşterea familiei Eulopidae (Chalcidoidea)
518. Şoneriu, Ioan şi Ularu, Pantelimon, Rezervaţia naturală Pădurea Bogăţii
519. Şoneriu, Ioan, Aspecte geo/ogice, fizica-geografice şi economica-geografice
in partea nordică a judeţului Braşov
520. Şoneriu, Ioan, Evoluţia densităţii populaţiei din judeţul Braşov in perioada
dintre recensăminte din 1930 şi 1977
521 . Şoneriu, Ioan, Zonarea mediului înconjurător din judeţul Braşov,
premisă necesară a eficienţei măsurilor pentru protecţia lui
522. Ştefureac, Traian, Un re/ict terţiar in Bucegi: BUCEGIA ROMAN/CA RADIAN
523. Ştefureac, Traian, Observaţii biologice şi unele consideraţii generale asupra
mlaştinilor din depresiunea Bârsei
524. Thomas, Friedrich şi Munthiu, Liviu, Avenele din Piatra Craiului
525. Ula ru, Pantelimon, Erioforetele din Munţii Perşani
526. Ularu, Pantelimon, Cercetări asupra vegetaţiei ierboase din lunea O/tutui
527. Ula ru, Pantelimon şi Cardaşol, Petre, Contribuţii la cunoaşterea vegetaţiei
din zonele umede ale Ţării Bârsei
w
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XIV. Cronici, recenzii, note
528.
529 .
530.
531 .
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.

Cartographica Hunga rica u (Arn o cz Hajnalka )
Lexikon zur Geschichte der Kartographie von Anfangen bis zum ersten
Weltkrieg (Arn6cz H ajnalka)
Szântai, Lajos, Atias hungaricus Magyarorszăg nyomtatott terkepei 1528- 1850,
Budapest, 1996 (Ungaria - in hărţi tipărite) (Arn6cz Hajnalka)
Szathmâ ry, Tibor, Terkepkincsek Kalocsăn (Catalogul de hărţi al
colecţiei Bibliotecii mănăstirii Kalocsa, Kalocsa, 1998 (Arn6cz Hajnalka)
Andrei, Constantin, Constantinescu, Neculai, Pavel, Nicolae.
Actiunea de ocrotire a naturii in judetul Brasov
An d rei, Constantin, Însemnări pe ma;ginea expoziţiei documentare de ocrotirea
naturii din Braşov
Probleme de ecologie terestră, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti,
1 978, 259 p ( B a rbu Alexandru)
Bauman, Ionel, Bibliografia revistei Cumidava volumele I-XXII şi indicele de autori
Bologa, Emil l., Ex-librisu-u/ lui Ioan Petric pe o carte a lui Nicolae Brătescu
apărută in anu/ 1857 (incercare de interpretare bibliologică şi sitorică)
Buta, Sanda-Maria, Fulga, Ligia, Cronică
Leon Lippens et Henri Wille, Les oiseaux du Zaire, Ed. Lanoo ( Belgiana) 1 976,
5 1 2 p. (Ciochia Victor)
..

..

..

539. Le Courrier de la nature, Revue national de protection de la nature, n r. 59,
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60, 61, 1 970, Paris (Ciochia Victor)
540 .Le Bievre u - Revue de Centre ornithologique Rhone-Aipes (T. 1 , nr. 1, 1 979)
(Ciochia Victor şi Barbu Alexandru)
541. Gli uccelli d'ltalia, Organo ufficiale delia S.O.I., Ravenna-loggetta
(anul IV, nr. 1 , 2, 3, 1 979) (Ciochia Victor)
542. Brichetti, Pierandrea, Guida degli uccelli nidificanti in Italia,
F-IIi Sclavi editori, 1 978, 1 00 p (Ciochia Victor)
543. Ocrotirea naturii şi a amediului Înconjurător, Edit. Acad R.S.R., Bucureşti,
T. 23, nr. 1 , 1 979 (Constantinescu N . şi Barbu Al.)
544. Coli ban, Tiberiu, Colecţiile de documente Întocmite in trecut in arhivele braşovene
545. Costea, FI o rea, Săpături arheologice efectuate de Muzeul Judeţean Braşov
in anu/ 1970
546. Vasile, Ursachi, Zargidava. Cetatea dacică de la Brad, Bucureşti, 1 995
(594 p. cu 364 planşe, desene şi foto şi 28 fig. în text) (Coste a Florea)
547. Angustia, 1 ( 1 996), Editura Carpatica, Sfântu Gheorghe. Cluj N a poca. 1 996,
374 p. şi 17 planşe grafice, diverse anexe (Costea Florea)
548. Valeriu, Sârbu, Credinţe şi practici funerere, religioase şi magice in lumea
geto-dacilor. Editura Porto-Fran co, G a laţi, 1 993 (Costea Florea)
549. Au rei, Rustoiu, Fibulele din Dacia preromană (sec. Il i.e.n - 1 e.n.),
Bibilotheca Thra cologică, Bucureşti, 1 997, 1 55p (Costea Florea)
550. Floareş, E. Cetatea ţărănească a Râşnovului
551 . lstrate, Petre, Despre obiceiurile juni/ar braşoveni
552. lstrate, Petre, Mărturii literare şi istorice despre junii Braşovului
553. Marcu, M ariana şi Bucur, Dorica, Sesiune de comunicări ştiinţifice
554. Marcu, M ariana, Sondajul arheologiei de la Cristian
555. Marcu. Mariana. Sesiune ştiinţifică a Muzeului Judeţean Braşov, 26 iunie 1971
556. Marcu, M a riana, A doua sesiune ştiinţifică arheologică a Muzeului Judeţan Braşov,
12 decembrie 7971
557. Ma rica, George Em 130 de ani de la apariţia Gazetei de Transilvania
558. Mihăilescu, Dan, Este Vasile Popp primul bibliograf român ?
559. Munteanu, Liviu, Mîndrea. Ioan. Acţiuni organizate de Muzeul Judeţean Braşov
la intâmpinarea Semicentenarului Partidului Comunist Român
560. Nussbacher, Gernot, Contribuţii la istoria arhivei Braşovului in secolele XV-XVIII
561 . Orghidan, Traian, Profesorul Constantin Motaş
562. Pa nu, Mihaela. Hyphydrus aubei ganglbauer (col. Oytiscidae) in România
563. Petric, Aron. O valoroasă lucrare de istorie
564. Pop. Ioan 1., Săpături arheologice in castrul de la Râşnov
565. Pop. Ioan 1., Săpături arheologice efectuate de Muzeul Judeţean Braşov
in anu/ 7971
566. Szathmăry, Tibor, Carttographica Hungarica, V., Tatabanya, 7992, (Radu Măriuca)
567. Suciu, Ioan-Hugo, Pteromalus bifoveolatus (FORST). Un parazit important al
fluturelui Saturnia Pyri L.
568. Parducz, M Oie etnischen Problemen der Hunnenzeit in Ungarin (Szekely Zoltan)
569. Sela ru, Gheorghe, Comunicări ştiinţifice la Muzeul Judeţean Braşov
570. Wolfg ang Putscke, Sachtypologie der Landfahrzeuge. Ein Beitrag zu ihrer Entstehung.
Entwicklung und Verbreitung. (Tipologia vehiculelor ţărăneşti. O contribuţie
la apariţia, evoluţia şi răspândirea lor) Ed. Walter de Gruyte r, Berlin,
New York, 1 973, 1 63 p. (Taloş Ioan)
57 1 . Săpăturile arheologice efectuate de Muzeul Judetean Brasov in anii 7972- 7973
572. Sesiunea ştiinţifică a Muzeelor din judeţul Braşo�
573. 50 de ani de la Congresul general al sindicatelor din România.
Sesiunea ştiinţifică şi adunarea festivă de la Braşov
.
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