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SCĂ RIŢE DE ŞA Î N FORM Ă OVALĂ ŞI/SAU Î N FORM Ă DE PARĂ DIN
TRANSILVANIA
(SPECIFICE SECOLELOR IX ŞI X)

Nicolae Adrian Şovrea
În Transilvania au fost descoperite două tipuri de scăriţe de şa cu formă ovală
şi formă de pară. Această clasificare am preluat-o de la Călin Cosma autorul cărţii
Vestul şi nord-vestul României în secolele VIII-X d.Hr. , comparând-o şi cu clasificarea
făcută de Alexander Ruttkay, cercetător slovac.
Scăriţele au laturile mai mult sau mai puţin arcuite şi sunt originare din estul
Europei . Obiectele sunt caracteristice necropolelor mediului vechi maghiar din
Bazinul Carpatic, fiind întâlnite pe tot parcursul secolului X . În zona Dunării Mijlocii
scăriţele de şa în formă de pară apar în morminte care se datează în prima jumătate a
secolului X . Renunţarea treptată la acest tip de scăriţă se datorează schimbării tacticii
de luptă prin anularea cavaleriei uşoare şi apariţia cavaleriei grele, cu armură1 •
Ruttkay a clasificat scăriţele în 6 tipuri (imaginea 1 ) . Scăriţele din Transilvania
se încadrează în două tipuri: tipul IV cu variantele 1 ,2 şi 3 , varianta 2 având
subdiviziunile 2 c, 2 f şi 2 h; cel de al doilea tip este tipul V cu varianta 1 .
Diferenţele între variante constă în forma corpului scăriţei care poate fi ovală
sau în formă de pară. Subdiviziunile variantei 2 tipul IV se deosebesc după modelul
urechiuşei de prindere a curelei:
•

varianta 2 simplă urechiuşa e în formă de pătrat;

•

varianta 2c în formă de dreptunghi;

•

2f rotundă;

•

2h rotundă dar urechiuşa este despărţită de corp.

Începând cu varianta 3 talpa scăriţei nu mai are aceeaşi formă arcuită ca la
celelalte, iar tipul V încadrează scăriţe mai puternice. Acestea par a arăta că această
populaţie a trecut la un nou stil de luptă călare, probabil că au adoptat armura, iar
scăriţele trebuiau să suporte o altă greutate a corpului şi o altă formă a încălţămintei.
Tipuri de scăriţe de şa pentru secolele IX-X din Transilvania:

Cosma 2002, p. 1 43 - 1 44.
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pară din Transilvania (specifice secolelor IX şi X)

Nicolae Adrian Şovrea

1 . Scăriţe ce se încadrează în tipul IV Ruttkay2
În acest tip se încadrează toate scăriţele cu formă ovală sau pară. Alte diferenţe
se observă la alcătuirea plăcii ochiului unde se prinde cureaua de la şa. Scăriţele de
mai jos se încadrează în tipul IV cu trei variante (oval, în formă de pară, ovală cu
placa orizontală dreaptă), iar formele ochiurilor acestor scăriţe le împarte în alte şase
categorii încadrate de aceste variante.
a) Varianta l 3:
Au forma laturilor ovale; placa ochiului este dreptunghiulară şi aparţine de metalul
din care au fost făcute laturile; nu este lucrată separat. Exemplare au fost găsite la:
a. 1 . Biharea

-

Dealul Şumuleu, jud. Bihor

- (imaginea 3) au fost descoperite trei scăriţe4 din care două au formă rotundă, iar
cea de a treia tinde spre o formă ovală printr-o îngustare uşoară în parte superioară.
a.2. Şiclău, comuna Grăniceri, jud. Arad
- cele 7 scăriţe au forma ovală5; trei dintre scăriţe au fost găsite în fragmente şi
reconstituite;
b) Varianta 26
Au forma asemănătoare cu para, iar placa ochiului pentru cureaua de şa este făcută
din acelaşi metal cu corpul scăriţei. În Tipul IV varianta 2 Ruttkay se încadrează
descoperirile de la7:
b. 1 . Arad

-

Cea/a

- (imaginea4) două scăriţă8 în formă de pară care se încadrează în acest tip.
b.2. Biharea

-

Dealul Şumuleu

- scăriţele au fost găsite în mai multe morminte9 (M. 1 -2, 4-8). Sunt 1 O scăriţe care
se încadrează acestui tip adică în formă de pară. La două lipseşte talpa pe care se
sprij ină piciorul.
b.3. Mâsca, comuna Şiria, j ud. Arad

2

Ruttkay 1 976, p. 353.

3
4
5
6

Ibidem.

Cosma 2002, p. 1 43 - 1 44.
Ibidem.
Ibidem.

7

Cosma 2002, p. 1 43 - 1 44.

8
9

Ibidem.
Ibidem.
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- (imaginea5) acest tip' 0 de scăriţe au pe interiorul tălpii nervuri.
b.5. Salonta, j ud. Bihor
- s-a păstrat doar un fragment" din partea de sus a scăriţei unde era ochiul pentru
prinderea curelei.
b.6. Şiclău, comuna Grăniceri, jud. Arad
- au fost descoperite şase scăriţe în morminte diferite M . 1 ,3,8,9, 1 1 ; C. Cosma12 le-a
încadrat în tipul IV varianta 2. Două din scăriţe au fost găsite în stare fragmentară
reconstituirea făcându-se prin analogie cu celelalte două.
c) Varianta 2 c 1 3 :
Forma este rotundă, dar diferenţa constă la placa d e prindere a curelei care a fost
lucrată separat.
Blandiana A - La Brad 14, jud. Alba
- descrierea e preluată din cartea lui A. Dragotă15 întrucât nu am găsit imaginea;
scăriţa are forma de pară, cu talpa arcuită spre exterior; urechea de prindere a
curelei este prevăzută cu orificiu; pe exteriorul tălpii se mai observă o nervură
delimitată de două şănţuiri longitudinale; dimensiuni= h: 1 7,8 cm, lăţimea: 1 2,71 3 ,2 cm; lăţimea tălpii= 29 mm;
d) Varianta 2 h 16:
Forma rămâne tot cea asemănătoare cu para, dar placa de prindere a curelei de şa este
rotundă, făcută din acelaşi material cu corpul scăriţei, diferenţa fiind că placa ochiului
are un aşa-zis „gât" care o pune în evidenţă.
Mâsca, comuna Şiria, jud. Arad
- (imaginea6) două tipuri de scăriţe17; sunt placate pe barele exterioare cu foiţe de
argint; au aparţinut probabil unei căpetenii.
e) Varianta 2 f' 8:
Această variantă încadrează scăriţele în formă de pară cu placa de prindere a curelei
IO

Ibidem.

li
12
13
14
15

Ibidem.

Ruttkay 1 976, p . 353.
Anghel - Ciugudcan 1 987, p. 1 79 - 1 96.
Dragotă 2006, p . 1 1 5.

16
17
18

Ruttkay 1 976, p . 353.
Cosma 2002, p. 1 43 - 1 44.
Ruttkay 1 976, p . 353.

Ibidem.
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mai rotundă decât cele obişnuite făcută din acelaşi material cu corpul scăriţei.
Curtuiuşeni - Dealul Cărămidăriei, j ud. Bihor
- (imaginea?) două scăriţe în formă de pară19.
f) Varianta Y0:
Forma poate fi descrisă ca fiind ovală cu placa orizontală dreaptă, tinde spre trapez ,
placa pentru prinderea curelei de şa este lucrat din acelaşi material cu arcurile scăriţei.
Totuşi ochiul iese în evidenţă prin gâtul care pare că îl separă de corpul scăriţei.
e. l . Cluj Napoca

-

Str. Zapolya 2 1

- (imaginea8) are formă trapezoidală, c u partea superioară mult mai îngustă;
caracteristica principală care o încadrează în acest tip e plăcuţa de prindere a
curelei de şa.
e.2. Deva - Micro 15
- scăriţele au forma de pară, cu talpa curbată spre exterior; urechile de prindere ale
curelei sunt prevăzute cu orificii22;
e.3 . Orăştie - Dealul Pemilor X223, jud. Hunedoara
- în formă e pară, cu talpa curbată spre exterior; urechile de prindere a curelei nu
sunt prevăzute cu orificii;
- alte descoperiri de piese de harnaşament în punctul X2 s-au făcut şi în campaniile
din 200 I până în 2006 2 4 şi din inventarele mormintelor fac parte scăriţe, zăbale şi
diverse piese provenind de la căpăstrul calului.
2. Scăriţe ce se încadrează în tipul V Ruttkay�:

Varianta I 26

a) Alba Iulia

-

Staţia de Salvare27

- formă de pară, cu orificiu pentru prinderea curelei şi forma tălpii este arcuită spre

19

Cosma 2002, p. 1 43 - 1 44.

20
21

Ruttkay 1 976, p. 353.
Dragată 2006, p . 1 14.

22
23

Ibidem.

24
25
26
27

Pinter - Luca 1 995, p. 1 7 -44.
Pinter - Ţiplic - Casta ian 200 1 -2006.
Ruttkay 1 976, p. 353.
Ibidem.

Anghel - Ciugudean 1 987, p. 1 79- 1 96.
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interior (descriere din A. Dragotă28);
b) Cluj Napoca - Str. Zapolya 29
Descoperite două scăriţe care au anumite particularităţi :
(imaginea9) o scăriţă în formă de pară, cu orificiu de prindere ale curelei, zona
diametrului maxim
este mai arcuită, comparativ cu varianta tipică de pară;
cealaltă scăriţă are formă de pară şi orificiu de prindere a curelei (A.
Dragotă).
Formele acestor scăriţe pot arăta o cronologie. Formele tipului IV variantele
1 şi 2 sunt simple pentru o populaţie de stepă care foloseşte o încălţăminte din piele
de animale. Acestea pot arăta că au fost folosite la venirea în Câmpia Pannonică.
Contactul cu Occidentul şi începerea procesului de sedentarizare i-au determinat pe
maghiari să adopte unele trăsături ale occidentalilor, una dintre acestea fiind purtarea
armurii . Aceasta arată o perioadă mai târzie, apropiată de mij locul secolului X, înainte
sau după bătălia de la Lechfeld. Privind harta se poate constata că primele descoperiri
din Câmpia de Vest sunt pentru perioada nomadă, iar celelalte pentru o presupusă
perioadă de sedentarizare. Se poate observa şi căile de acces spre Transilvania şi
anume valea Mureşului, iar la nord de Carpaţii Occidentali, porţile Meseşului. Pentru
Transilvania grupul cultural al secolului X este grupul Cluj care desemnează primul
val de migratori maghiari care au pătruns în această regiune30 •
Bibliografie

a) Anghel - Ciugudean 1 987
Gheorghe Anghel, Horia Ciugudean, Cimitirulfeudal-timpuriu de la Blandiana
Oud. Alba), Apulum, XXIV, 1 987.
b) Cosma 2002
Călin. Cosma, Vestul şi nord-vestul României în secolele VIII-X d.Hr. ,
Editura Neremia Napocae, Cluj-Napoca, 2002.
c) Dragotă 2006
28
29
30

Dragotă 2006, p. 1 1 4.
Ibidem.

Pinter- Dragotă -Ţiplic 2006. p.48.
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Siebenbiirgische Steigbiigel oval und/oder birnenfOrmig (spezifisch fiir das IX. und X.
Jahrhundert)
Zusammenfassung

In Siebenbiirgen wurden zwei Arten von Steigbiigel entdeckt, und zwar oval und/oder
bimenformig. Fiir die Einteilung der Steigbiigel habe ich als B ibliografie die Einteilung des slovakischen
Wissenschaftlers Alexander Ruttkay und das Buch von C. Cosma verwendet.
Diese Steigbiigel haben die Seiten mehr oder weniger bogenformig und stammen aus dem
Osten Europas. Die Objekte sind charakteristisch fiir die alten ungarischen Totenstătte aus dem
Karpatenbecken. Man hat sie im ganzen X. Jahrhundert finden konnen. Im Bereich der mittleren Donau
kommen die bimenformigen Steigbiigel in Grăber vor, die aus der ersten Hălfte des X. Jahrhunderts
stammen. Das langsame Aufgeben dieser Steigbiigel hat als Grund die Ănderung zu einer anderen
Kampftaktik, und zwar hat man die leichte Kavallerie aufgegeben zugunste der schweren, mit Riistung.
Ruttkay hat die Steigbiigel in 6 Arten eingeteilt. Die siebenbiirgischen Steigbiigel wiederfiden
sich in 2 Arten:
•
Typ 4 mit den Versionen 1 ,2 und 3; die zweite Version hat folgende Untereinteilungen: 2c, 2f
und 2h;
•
Typ V mit der Version I
Die Unterschiede zwischen den Versionen finden wir in der Form des Steigbiigelkorpers,
welche oval oder bimenformig sein kann. Die Untereinteilungen der Version 2 Typ IV unterscheiden
sich durch das Modell des Ohrrings mit dem der Gurt festgemacht wird.
•
Zweite einfache Version - der Ohrring ist quadratformig;
•
Version 2c - rechteckig;
•
2f- rund;
•
2h - rund aber der Ohrring ist vom Korper des Steigbiigels entfemt.
Angefangen mit der 3. Version ist die Unterseite der Steigbiigel nicht mehr bogenformig wie
bei den anderen, und bei der Version V finden wir krăftigere Steigbiigel. Es scheint so als ob die
Bevolkerung eine andere Kampfart der Kavallerie adoptiert hat, wahrscheinlich mit Riistung, wobei
die Steigbiigel jetzt ein grosseres Gewicht des Reiters aushalten mussten, aber auch eine andere
Schuhform.
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Scărife de şa în.formă ovală şi/sau în.formă de

Nicolae Adrian Şovrea

pară din Transilvania (specifice secolelor !X şi X)

HI

li

[Q� �!ă�i6
1

2

3

f

2

1

lmag. 1 Clasificarea făcută de Alexander Ruttkay

lmag.2 Harta localităţilor. Culoarea albastră reprezintă descoperiri de secol IX, iar
culoarea roşie de secol X
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Scărife de şa în formă ovală şi!rnu înformă de

Nicolae Adrian Şovrea

pară din Transilvania (specifice secolelor IX şi X)

lmag.3 Scăriţe de tip IV var.1 descoperite

lmag.4 Scăriţe de tip IV var. 2 descoperite la Arad -

lmag.5 Scăriţe de tip IV var. 2 descoperite

lmag.6 Scăriţe de tip IV var. 2h descoperite

la Biharea - Dealul Sumuleau

Cea la

0

la Mâsca

1

� I I J • �•

'} J 4 !O <l<ft

la Mâsca

„ a.
O� c•

lmag.7 Scăriţe de tip IV var. 2f descoperite la

lmag.8 Scăriţă de tip IV var. 3 descoperită

Curtuieşeni - Dealul Cărămidăriei

la Cluj Napoca - str. Zapolya

I mag. 9 Scăriţă de tip V var. 1 descoperită
la Cluj Napoca - str. Zapolya
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MONEDE ŞI UNITĂŢI PONDERALE MONETARE
PROPRII COMUNITĂŢILOR GENOVEZE DE LA GURILE DUN ĂRII
ŞI LIMANUL NISTRULUI Î N SECOLELE XIII-XV*

Vasile Mărculeţ

Deschiderea Mării Negre navigaţiei şi comerţului Genovei, prin tratatul de
la Nymphaion ( 1 26 1 ), i-a permis comunei ligure insinuarea puternică în bazinul
pontic determinând-o să încerce exercitarea unui adevărat monopol comercial şi
al navigaţiei în Pont. Acest lucru a favorizat stabilirea masivă, în a doua jumătate
a secolului al XIII-iea, a negustorilor genovezi în zonă, inclusiv la gurile Dunării,
pe litoralul dobrogean şi la limanul Nistrului, regiuni unde, la momentul respectiv,
Bizanţul deţinea importante poziţii, dar care din punct de vedere juridic erau incluse
în sistemul unui condominium politico-teritorial mongolo-bizantin'. În deceniile
imediat următoare încheierii tratatului de la Nymphaion, genovezii au pus bazele unui
veritabil imperiu colonial în Marea Neagră, grupat în j urul centrelor Pera în Strâmtori
şi Caffa în Crimeea.
Regiunile de la gurile Dunării şi limanul Nistrului, beneficiare ale unor poziţii
geopolitice, strategice şi comerciale de excepţie nu au scăpat atenţeiei genovazilor.
În deceniul 9 al secolului al XIII-iea, actele înregistrate de notarii genovezi la Pera
şi Caffa îi menţionează pe negustorii liguri la Vicina ( 1 28 1 ), Chilia ( 1 288) şi Cetatea
Albă ( 1 290). Amploarea schimburilor comerciale sau a activităţilor meşteşugăreşti ce
se desfăşurau în aceste centre, chiar în epoca respectivă, ne îndreptăţeşte să credem că
stabilirea genovezilor aici este anterioară menţionării lor.
Stabilirea genovezilor la gurile Dunării şi limanul Nistrului a însemnat
includerea acestor teritorii în marele comeţ ce se derula în bazinul Mării Negre,
devenită în a doua jumătate a secolului al XIII-iea o veritabilă „placă turnantă a
comerţului internaţional "2. Amploarea schimburilor comerciale din bazinul pontic
• Comunicare prezentată în 2008 cadrul celei de a XV-a Sesiuni de comunicări ştiinţifice de antropologie organizată de Facul
tatea de Istoric şi Patrimoniu „Nicolae Lupu" din Sibiu.
Pentru teza condominium-ului mongolo-bizantin la gurile Dunării şi limanul Nistrului în a doua jumătate a secolului al XIII-iea,
vezi: V. Mărculeţ, Relaţiile Imperiului Bizantin şi ale repuhlicilor maritime italiene cu Ţările Române până în secolul al XV
/ea, Sibiu, 2002, pp. 73 - 74 (în continuare: Relaţiile); Idem, Imperiul Bizantin şi Ţările Române în secolele XI V-XV (Relaţii
politice, religioase şi comerciale), Sibiu, 2003, pp. 1 0- l l (în continuare: Imperiul Bi=antin şi Ţările Române).
2 Gh. I. Brătianu, La mer Noire. plaque tournante du trafic international a la.fin du Moyen Âge, în RHSEE, XXI, l 944, p. 3669; Idem, Marea Neagră de la origini până la cucerirea otomană, Iaşi, l 999, p. 3 1 7 -34 1 .

l
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Monede şi unităţi ponderale monetare proprii comunităţilor genoveze
de la gurile Dunării şi limanul Nistrului în secolele Xl/1-XV

Vasile Mărculeţ

din prima j umătate a secolului al XIV-lea va face ca Marea Neagră să îşi conserve
acest statut şi în această epocă3.
În secolele XIII-XIV, centrele genoveze de la gurile Dunării şi limanul
Nistrului cunosc maxima lor afirmare şi înflorire economică, reflectată în valoarea
atinsă de activităţile comerciale şi financiare desfăşurate. A contribuit la acest avânt,
în primul rând, poziţia lor intermediară pe principala rută comercială maritimă ce lega
Pera de Caffa, precum şi statutul lor ce centre de tranzit cu lumea nord-dunăreană,
spre şi dinspre Marea Neagră.
Nivelul atins de schimburile comerciale realizate în centrele genoveze de la
gurile Dunării şi limanul Nistrului îşi află exprimarea şi în intensa circulaţie monetară
documentată în această epocă. Studierea documentelor notariale ne relevă faptul că în
aceste centre au fost utilizate şi au circulat cu intensitate monedele principalelor puteri
implicate în politica pontică: hyperperul bizantin, lira genoveză, ducatul veneţian,
asprul tătăresc etc. Se adăugau la acestea propriile monede bătute de coloniile
genoveze, care dispuneau de asemenea de propriile unităţi ponderale de măsurare a
acestora. Asupra monedelor şi a etaloanelor ponderale proprii coloniilor genoveze de
la gurile Dunării şi limanul Nistrului ne vom opri în continuare.
Hiperperii de Vicina. La începutul deceniului 9 al secolului al XIII-lea,

Vicina se impusese dej a categoric ca principalul centru comercial genovez de la gurile
Dunării şi limanul Nistrului, concurând chiar Pera şi Caffa. Semnificativ din acest
punct de vedere este faptul că valoarea schimburilor comerciale înregistrate în centrul
de la gurile Dunării era atât de mare încât, conform unei concluzii formulate de C.C.
Giurescu, care a studiat aceste tranzacţii, comerţul Vicinei cu Pera depăşea pe acela
„

al Caffei, puternica cetate genoveză din Grimeea, cu Pera "4•
Detaşarea Vicinei din punct de vedere economic faţă de celelalte centre
genoveze din zonă este evidenţiată şi de faptul că dej a în anul 1 2 8 1 oraşul emitea
monedă proprie, şi dispunea de propriul etalon ponderal pentru verificarea acesteia.
Această realitate este confirmată de două acte comerciale redactate la Pera de
3 V. Ciocîltan, Mongolii şi Marea Neagră În secolele X!ll-X!V Contribuţia cinghizhanizilor la transformarea bazinului pontic
în placă turnatnă a comerţului euro-asiatic, Bucureşti, 1 998, p. 1 3 -3 1 (în continuare: Mongolii şi Marea Neagră).
4 Cf. C.C. Giurescu, Probleme controversate în istoriografia română, Bucureşti, 1 977, pp. 1 45, unde calculează valoarea con
tractelor de comandită la 4. 1 00 hyperperi 1 O karaţi Y, (în continuare: Probleme controversate).
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Monede şi unităţi ponderale monetare proprii comunităţilor genoveze
de la gurile Dunării şi limanul Nistrului în secolele XIII-XV

Vasile Mărculeţ

notarul Gabriele di Predono, care menţionează folosirea în tranzacţiile respective a
hyperperilor de Vicina5• Valoarea tranzacţiilor înregistrate de cele două acte notarile
se ridica la suma totală de 1 29 hyperperi de Vicina. Primul act este o procură dată, la 5
iulie 1 28 1 , de cardinalul Bonaventura di San Matteo lui Megliorino di San Matteo prin
care acesta era împuternicit să solicite şi să primească, în numele său, de la Antonio
Capelleti „iperperos centum veteros ad Sagium Vecine "6• Al doilea act este un contract
de comandită, încheiat la 1 6 august 1 28 1 între Manuele di Staglieno şi Giacomo delle
Vigne, în valoare de „ iperperos viginti et novem veteros auri ad sagium Vecine "7.
Originea locală a acestor „iperperi veteri , menţionaţi în documentele
''

genoveze din 1 28 1 , a fost însă contestată de unii istoricii. Spre exemplu, Stelian
Brezeanu susţinea în unul din studiile sale că „aceşti iperperi veteri aparţineau statului
niceean, fiind preferaţi monedelor cu titlu inferior ale lui Mihail VIII Paleologu I sau
ale acestuia şi ale fiului său asociat, Andronic 11"8. Opinia sa a fost preluată şi de alţi
autori, precum Şt. Pascu, Şt. Olteanu, M. Rusu, M.D. Matei, R. Popa şi O. I liescu,
în recentul tratat de Istoria românilor, voi. III, unde aceştia susţin că acei „iperperi
veteri ", menţionaţi în 1 28 1 în contractele de la Vicina „proveneau din emisiunile
anterioare, foarte probabil ale lui Ioan al III-lea Vatatzes ''9.
În ceea ce mă priveşte, consider că această atribuire nu poate fi decât una
ipotetică, foarte puţin probabilă, de altfel. Este greu de crezut că autorităţile genoveze
îşi vor fi însuşit şi atribuit ca aparţinându-le monedele niceene bătute de Ioan III
Vatatzes Dukas, cu circa trei decenii înaintea menţionării monedei Vicinei.
Informaţiile documentare privind emiterea hyperperilor de Vicina sunt
confirmate şi de o serie de descoperiri arheologice. Astfel, la Păcuiul lui Soare au
fost descoperite unele balanţe de bronz de la sfârşitul secolului al XIII-lea pe care
Petre Diaconu, care localizează aici Vicina, le consideră a fi cântare pentru verificarea
greutăţii hyperperilor de Vicina 10•
Nivelul de dezvoltare economică atins de centrul de la Dunărea maritimă,
Gh. I. Brătianu, Vicina, I. Contributions a /"histoire de la domina/ion byzantine el du commerce genois en Dobrogea, în
ARBSH, X, 1 923, p. 1 69, 1 84, doc. IV, XXX I I (în continuare: Vicina, I.).
6 Ibidem, p. 1 69, doc. IV
5

7 Ibidem, p. 1 84, doc. XXXII .
8 S . Brezeanu, Asupra începuturilor pătrunderii monedei niceene la Dunărea de Jos, în Studii, 26, 1 973, 4 , p . 704; Idem, l"
apparition de la monnaie d 'or des republiques italennes el la situa/ion de l 'hyperpere niceen, în CIEB XIV, III, pp. 1 79 - 1 85.
9 Istoria românilor, voi. I I I: Genezele româneşti, Bucureşti, 200 1 , p. 345.
10 P. Diaconu, Cântare pentru verificat greutatea perperilor de Vicina, în SCN, 1 975, VI, pp. 243-245.
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Monede şi unităţi ponderale monetare proprii comunităţilor genoveze
de la gurile Dunării şi limanul Nistrului în secolele XIII-XV

Vasile Mărculeţ

oglindit în valorile schimburilor comerciale şi în dreptul de a bate monedă, mă
îndreptăţeşte să cred că la data menţionării sale în documente colonia genoveză de la
Vicina dispunea de un statut similar celui al omoloagelor sale din Bosphor şi Crimeea,
Pera şi Caffa. Această constatare îmi permite concluzia că la data menţionării sale,
Vicina îndeplinea, la fel ca şi Pera şi Caffa, funcţia de centru coordonator al întregii
activităţi comerciale, a stabilimentelor ligure de la gurile Dunării şi de pe litoralul
vest-pontic.
Vicina îşi va menţine locul predominant în cadrul comerţului genovez de la
gurile Dunării până în prima parte a secolului al XIV-iea când, evoluţia defavorabilă
a situaţiei politico-militare din regiune, îndeosebi desele incursiuni mongole şi chiar
temporara ocupaţie mongolă din deceniul 4 al secolului, au dus la declinul centrului
comercial de aici 11• A contribuit, foarte probabil, într-o măsură destul de mare, la
desăvârşirea acestei situaţii, şi deschiderea în deceniile 5 şi 6 ale secolului al XIV-iea
a unor noi rute comerciale ce tranzitau teritoriile româneşti, ale căror puncte terminus
erau Brăila, Chilia şi Cetatea Albă, care ocoleau astfel Vicina.
În acest punct al demersului meu, mă văd obligat să subliniez faptul că acest
fenomen nu trebuie exagerat şi cu atât mai puţin dramatizat. Decăderea Vicinei nu
trebuie deci percepută ca o încetare a tuturor schimburilor comerciale şi a activităţilor
economice şi meşteşugăreşti ce se derulau aici, ci doar ca o reducere a volumului
acestora. Rezultatul acestei decăderi s-a materializat doar în pierderea locului dominant
deţinut de stabilimentul de aici în cadrul comerţului genovez de la gurile Dunării12.
În ciuda dificultăţilor amintite, Vicina a continuat să joace un rol important
în cadrul politicii genoveze din bazinul vest-pontic, activitatea sa comercială
neînregistrând căderi dramatice. Dimpotrivă, ea a continuat să se deruleze la
un nivel ridicat, în strânsă legătură cu celelalte centre comerciale genoveze
din regiune. Semnificativ din acest punct de vedere este faptul că un document
imediat posterior anului 1 360, redactat de notarul Bartolomeo de Ursetis di
1 1 Pentru ocupaţia mongolă din deceniul 4 al secolului al XIV-iea, vezi: Macarios de Vicina, în FHDR, IV, pp. 1 54- 1 55, doc.
XXXIX, unde, prin 1 337- 1 338, îşi motivează refuzul de a se prezenta la post prin faptul că aici "a ajuns să stăpănească o
mână păgână"; DIR, 8, p. 1 2, doc. 7, o glosă datată după 1 343, afirmă: "[Scaunul mitropolitan] al Vicinei..fiind şi el onorat
[ridicat în rang ierarhic} de acest împărat [Andronicos li], a.fbst apoi dispre(uit.fiindcă locul e supus harharilor şi are pu(ini
locuitori creştini". Pentru discuţiile asupra acestei probleme, vezi: V. Laurcnt, Le metropolit de Vicina Macaire el la prise de
la vi/le par Ies Tartares, în RHSEE, XXIII, 1 946, pp. 225-232.

12 V. Mărculeţ, Rela(iile, p. 1 83 . În secolul al XV-iea, mai multe acte ale Masariei din Ca/fa menţionează o serie de cetăţeni ai
Vicinei aflaţi în serviciul coloniei genoveze din Crimeea. Î n acest sens, vezi: N. Bănescu, Vechi legături ale (ărilor noastre cu
genovezii, în voi. Închinare lui Nicolae Iorga. cu prilejul împlinirii vârstei de 60 de ani, Cluj, 1 93 1 , pp. 36-37, doc. X I II-XIX.
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Monede şi unităţi ponderale monetare proprii comunităţilor genoveze
de la gurile Dunării şi limanul Nistrului în secolele XIII-XV

Vasile Mărcule/

Voltaggio la Vi cina, consemnează o creanţă de 99 hyperperi „ ad sagium Vicine "13.
În acest punct al studiului meu îmi permit să conchid că emiterea de către
Vicina şi după aproape opt decenii de la prima menţionare documentară a propriilor
hyperperi este o dovadă în plus că acestă monedă a fost o emisiune proprie. Pe baza
acestor informaţii consider deci că atribuirea hyperperilor de Vicina lui Ioan III
Vatatzes Dukas nu sesuţine.
În altă ordine de idei, informaţia, deosebit de importantă, reprezintă o nouă
confirmare, certă, a faptului că decăderea Vicinei nu a atins nici pe departe nivelul
susţinut de unii specialişti, dimpotrivă, în opinia mea, emiterea neîntreruptă de către
centrul de la gurile Dunării a propriei monede, instituită la sfârşitul secolului al XIII
lea, hyperperii de Vicina, nu putea fi decât rezultaul unei intense vieţi economice, în
speţă comerciale, ce a constituit temeiul financiar al acestor emisiuni monetare.
În acest punct al comunicării mele am considerat necesar să mă opresc asupra
unor informaţii cuprinse în registrele de socoteli ale Massariei din Pera, publicate de
Nicolae Iorga. La 7 iulie 1 392 acestea consemnează cheltuielile însumând „perperis
X de Velachia , pe care comuna perotă îi datora unui anume Giulliano di Finario
''

pentru plata curierilor săi14.
Provenienţa acestor enigmatici „perperi de Velachia , respectiv de Valahia,
''

este greu de precizat. Nicolae Iorga îi consideră „ bani munteni, după sistemul monetar
al Bizanţului "15.
În ceea ce mă priveşte, consider că această opinie nu se susţine, cunoscut
fiind faptul că Ţara Românească nu a adoptat sistemul monetar bizantin pentru
emiterea propriilor sale monede. Ştim de asemenea că statul muntean nu a bătut
monedă de aur, ci de argint. Ca urmare, consider că nu este exclus ca aceşti
„perperi de Velachia , menţionaţi în registrele de socoteli ale Massariei din
''

Pera, să fie hiperperii de Vicina, pe care colonia genoveză va fi continuat să-i
bată şi după intrarea sub stăpânirea Ţării Româneşti. Precizez însă faptul că la
actualul nivel al cercetării problemei şi în absenţa unor informaţii suplimentare
1 3 M. Balard, Les Genois dans / 'Ouest de la mer Noire au XIV siecle, în CIEB, XIV, II, p. 26.
1 4 N. Iorga, Acte si.fi-agmente cu privire la istoria românilor adunate din depozitele de manuscrie ale Apusului, voi. I I I , Bu
cureşti, I 897, p. 3: !tem V ili lu/ii pro lu/liano de Finario, et sunt pro perperis X de Velachia, datis cum in Velachia cuidam
nuncio pro Communi pro novis habendis, de racione Petri de Groto bancherii de CLXXl!ll perperi III, h. XII" (în continuare:
Acte sifragmente, I I I ) .
„

I 5 Idem, Istoria comer{ului românesc. Epoca veche, Bucureşti, 1 937, p . 5 6 ; Idem, Acte sifi·agmente, III, p . 3, n. 6 .
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referitoare la acest aspect, opinia exprimată de mine rămâne o ipoteză de lucru.
Asprii şi sommi de Chilia. Chilia s-a impus în comerţul genovez de la gurile

Dunării cam în aceeaşi epocă de sfârşit a secolului al XIII-iea ca şi Vicina. Conform
unor acte comerciale, înregistrate de notarul Enrico Guglielmo Rosso, la Pera,
studiate şi analizate de istoricul francez P. Racine, între 1 7 şi 1 9 iunie 1 288 în centru
de la gurile Dunării s-a tranzacţionat o cantitatea însemată de mătase, se pare chiar de
provenienţă locală16.
După această dată, până în prima parte a secolului al XIV-iea, informaţiile
cu privire la evoluţia centrului comercial-meşteşugăresc de la Chilia lipsesc. Oraşul
reapare menţionat abia la sfârşitul deceniului 2 al secolului al XIV-iea într-un document
patriarhal din 1 3 1 8- 1 320, alături de Lykostomo17. Documentul nu face însă nici o
referire la situaţia economică a Chiliei.
Beneficiind însă de poziţia sa geografică favorizantă, pe o insulă a Dunării,
sub protecţia garnizoanei vecine de la Lykostomo, Chilia se va impune în fruntea
comerţului genovez de la Dunărea inferioară substituindu-se Vicinei, afectată de
evoluţia politico-militară din regiune. Acest moment trebuie căutat, după părerea
noastră, în deceniul 4 sau 5 al secolului al XIV-iea, întrucât la sfârşitul deceniului 6 şi
la începutul deceniului 7 acest lucru era deja un fapt cert, confirmat, atât de redactarea
actelor notariale la Chilia, cât mai ales de valorile tranzacţiilor comerciale consemnate
de ele. Semnificative din acest punct de vedere sunt îndeosebi actele notariale redactate
aici de notarul Antonio di Ponzo, între sfârşitul lui noiembrie 1 360 şi începutul lui mai
1 36 1 . Dintre numeroasele tipuri de acte comerciale, redactate de notarul menţionat,
reţinem spre exemplificare doar cambiile, înregistrate între 8 martie şi 1 2 mai 1 36 1
care reprezintă circa 3 3 ,3% din totalul actelor din această perioadă, având o valoare
însumată de aproape 8 .000 hyperperi (7.997 hyperperi 8 karaţi)1 8 •
1 6 P. Racine, Le marche genoi.1· de la soie en 1288, în, RESEE, VIII, 1 970, 3, p. 4 1 6: Freda Frangclasta, din Lucea, cumpăra
de la negustorul genovez Simonc Boccancgro, lan/am setam de Chilea" în valoare de 1 83 lire 1 9 sous 6 denari. Urmează
imediat consemnate, în aceeaşi zi precum şi în zilele de 1 8 şi 19 iunie alte şapte tranzacţii, realizate între negustori din Genova,
Florenţa, Piacanţa, Pistoia şi Lucea, având ca obiect lantam setam·· , în valoare de 3.634 lire 2 sous 3 denari. Acceptând
opinia lui P. Racine, pc care o considerăm întemeiată, conform căreia formula tantam setam se referă la mătase de aceeaşi
provenienţă ca şi cca anterioară care arc specificat locul de producţie, suntem în măsură să afirmăm că între 1 7 şi 19 iunie 1 288
în centrul de la gurile Dunării a fost tranzac\ionată mătase de Chilia" în valoare totală de 3.8 1 8 lire I sous 9 denari ..
17 F. Miklosich, J. Miiller, Acta Patriarchatus Constanlinopolitani, voi. I, Viena, 1 860, p. 95, doc. Lil/11 ; Actele Patriarhiei de
la Constantinopol, în FHDR, I V, pp. 1 92 - 1 93, doc. XIV/3.
„

..

„

"

„

1 8 G. Pistarino, op. cit. , pp. 28- 1 80, doc. 1 8, 20-22, 24, 28, 4 1 , 45, 54, 58, 63-7 1 , 75, 78, 80-8 1 . 83-84. 86, 88, 9 1 -92. 96, 9899; Cf. M. Balard, Les Genois. p. 25, dă ca valoare calculată a cambiilor suma de 7. 770 hypcrperi.
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După Vicina, care bătea propria sa monedă, hyperperii de Vicina, încă de la
sfârşitul secolului al Xiii-lea, şi continua să facă acest lucru şi în a doua jumătate
a secolului următor, Chilia a fost primul centru genovez din regiune ce a atins
această performanţă. La sfârşitul deceniului 7 al secolului al XIV-iea, actele notariale
menţionează, atât existenţa unei unităţi ponderale proprii pentru sommo, cât şi o
monedă proprie, asprul de Chilia.
Acest lucru este confirmat de câteva exemple. Astfel, la 25 august 1 360,
negustorii Costa Aga, din Chilia, şi Angelo di Azano, din Pera, realizau o înţelegere,
cuprinsă într-un act redactat de Antonio di Ponzo, pentru „ sommo bani argenti duos
et justi ponderis ad pondus eiusdem loci Chili "19. Urmează apoi, în cursul lunii
septembrie, 39 tranzacţii comerciale în sommi „ bani argenti et iusti ponderis, ad
pondus predictum eiusdem loci Chili "20• În sfârşit, la 28 ianuarie 1 36 1 , Fotis Orendis
din Trapezunt vindea lui Giovanni Iambrono din Pera partea sa din ciguta San Teodoro,
„pro precio et finito precio summorum decern bonorum argenti et iusti ponderis ad
sagium Chili , iar la 1 2 mai, Mano li Offilimas de Constantinopol cumpăra o roabă
''

tătăroaică „pro precio et finito precio summorum duorum bonorum argenti et iusti
ponderis ad pondus Chili et asperorum centum de Chili, bonorum et spendibilium "21•
Din păcate nu cunoaştem greutatea deţinută nici de sommo de Chilia, nici
de asprul de Chilia. În ceea ce priveşte sommo, ştim că acesta cântărea, 1 97, 97 g
la Trapezunt, 1 97,97 g sau 205, 6 g la Tana şi 2 1 3,37 g la Caffa22• Foarte probabil,
sommo de Chilia cântărea cam tot în j ur de 1 98 g.
Prin anul 1 3 70, Chilia intra sub stăpânirea Ţării Româneşti23• Odată cu
schimbarea statutului său juridic, oraşul ceda şi rolul său de centru coordonator al
comerţului genovez de la gurile Dunării, coloniei de la Lykostomo, vechi punct
strategica-militar, ce s-a impus în cadrul comerţului genovez de la gurile Dunării,
19 M. Balard, Gene.1· et / 'outre-mer, I I , pp. 57-58, doc. 22.
20 Ibidem, pp. 58- 1 48, doc. 23-24, 27, 29-3 1 , 35-39, 4 1 -42, 48-50, 54-56, 58-60, 64, 67-68, 70-7 1 , 73, 75-77, 80-86.
21 G. Pistarino, op. cit„ p. 1 1 , 1 76, doc. 6, 97.
22 O. Iliescu, la monnaie genoise dans Ies Pays roumanis ain XIII" el XV siecles, în CR-1, Bucureşti, 1 977, p. 1 65 (în continu
are: la monnaie genoise).
23 Pentru discuţiile asupra problemei intrării Chiliei sub stăpânirea Ţării Româneşti, vezi: O. Iliescu, Contribuţii numismatice la
localizarea Chiliei bizantine, în SCIVA, 29, 1 979, 2, pp. 208-2 1 1 : N . Constantinescu, Vladislav I. 1364-13 77, Bucureşti, 1 979,
pp. 1 35- 1 4 1 ; V. Mărculeţ, Relaţiile, p. 1 89; Idem, Ţările Române, Genova şi Vene/ia în secolele XI V-XV legături politice şi
comerciale, Mediaş, 2004, p. 1 2 1 (în continuare: Ţările Române, Genova şi Vene/ia); V. Mărculeţ, The international context
of'the transfbrmation of' Wal/achia and Moldavia info pontic states (1358- 1392), în SIB, XXVI-XXVII, 2002 - 2003, pp. 38 (în
continuare: The transfbrmation ol Wallachia and Moldavia inia pontic states).
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cam în aceeaşi perioadă cu Chilia, unde vor rezida, de altfel, după 1 3 70, autorităţile
coloniale genoveze din zonă, atât cele civile, cât şi cele militare.
Asprii şi sommi de Lykostomo. Intrarea Chiliei sub stăpânirea Ţării

Româneşti a propulsat în fruntea comerţului genovez de la gurile Dunării, aşa cum
am arătat, Lykostomo. În anii imediat următori, actele notariale menţionează etaloane
monetare proprii acestui stabiliment, ceea ce ne determină să credem că Lykostomo
le avea, foarte probabil, în uz dintr-o perioadă anterioară. Un prim document care
ne oferă asemenea informaţii este o chitanţă dată de Luciano di Negri, guvernatorul
insulei Lykostomo, lui Angelo di Danielibus, la 1 8 septembrie 1 373, pentru „tantam
quantitatem suorum sommorum argenti bonorum et iusti ponderis ad pondus de
Licostomo "24• Al doilea act este o cambie dată de Baldassare Lercari şi Filippo di
Filippis lui Angelo di Danielibus, pentru „sommos septem argenti ab ipso, bonos
et iusti ponderis ad pondus de Licostomo " solvabilă la Pera pentru „yperperos
,

octuaginta quatuor auri ad sagium Peyre "25•
Pe baza celui de-al doilea act putem determina rata de schimb hyperper

-

sommo de Licostomo practicată la Pera. Conform datelor acestui document aceasta era
de un sommo de Licostomo, pentru 1 2 hyperperi.
De la începutul deceniului 9 al secolului al XIV-iea dispunem şi de primele
informaţii asupra monedei proprii bătute de Lykostomo, aşa-numiţii „aspri de
Licostomo ", precum şi asupra ratei lor de schimb. Astfel, un contract de cambie
maritimă din 1 9 decembrie 1 383, preciza că lombardul Alberto di Albara a primit din
partea florentinului Ninozzo Francesco, o sumă de aspri de Licostomo, pentru care
urma să restituie în decurs de o lună creditorului său, la Pera suma de 1 56 hyperperi ad
sagium Peyre, în caz contrar urmând să restituie orcând la Lykostomo câte „asperos
sexdecem argenti de Licostomo, de qualibet et pro qualibet perpero "26 .
Numismatul Octavian Iliescu a calculat că rata de schimb hyperper - aspru de
Licostomo era de 1 la 1 4 la care se adăuga dobânda de 2 aspri de Licostomo camuflată
însă contract27. Pe baza ratei de schimb menţionate de document, se poate calcula că în
moneda centrului de la gurile Dunării, cambia se ridica la o valoare de 2 1 84 aspri de
24 S. Rai teri, op. cit p. 204, doc. 6.
25 lhidem, p. 206, doc. 7.
26 lhidem, p. 2 1 7, doc. 14.
..

27 Cf. O. I liescu, Aspri de licostomo la 1383, în Rdl, 27, 1 974, 3, pp. 1 5 1 - 1 56; Cf. Idem, Din nou despre a.1pri de licostomo,
în Rdl, 3 1 , 1 978, 7, pp. 1 279- 1 280.

22
https://biblioteca-digitala.ro

Monede şi unităţi ponderale monetare proprii comunităţilor genoveze
de la gurile Dunării şi limanul Nistrului în secolele XIII-XV

Vasile Mărculeţ

Licostomo, fără dobândă, respectiv la 2.496 aspri de Lykostomo, cu dobânda aferentă.
Cetatea Albă şi moneda sa. Cetatea Albă (Maurocastrum, Moncastro,

Malvocastro, Asperum Castrum etc.) apare menţionată ca jucând un anumit rol în
comerţul genovez din bazinul vest-pontic la sfârşitul deceniului 9 al secolului al XIII
lea. Prima menţionare a implicării centrului de la limanul Nistrului în tranzacţiile
comerciale genoveze din zonă este consemnată într-un act notarial redactat la Caffa de
notarul genovez Castellino di Portovenere. Actul în discuţie, un contract de comandită
încheiat la 8 mai 1 290 între negustorii Giacomo di Finale şi Enrico Salvatore, în
valoare de asperos octingentos barichatos bonos et expendibilibus de Caffa , urma
„

''

să fie realizat ad partes Malvocastri et deinde in Constantinopolim "28•
„

Restaurarea dominaţiei mongolilor pe litoralul vest-pontic, la începutul
secolului al XIV-iea, a adus şi cetatea de la limanul Nistrului sub controlul acestora
sau al vasalilor lor, bulgarii, a căror stăpânire în regiune este atestată în anii 1 3 1 41 3 1 6. Stăpânirea bulgară asupra Cetăţii Albe a adus grave prejudicii comerţului şi
negustorilor genovezi de aici, fapt ce a determinat riposta fermă şi imediată a comunei
ligure, ajungându-se la un veritabil război comercial genovezo-bulgar29•
Analizând situaţia creată, M. Balard nu exclude posibilitatea ca în urma acestui
incident, comuna ligură, după cum însuşi documentul prezentat mai sus o afirmă, să
şi fi retras cetăţenii - negustori, armatori, navigatori, meşteşugari etc. - din teritoriile
aflate sub jurisdicţia ţarului bulgar, inclusiv de la Cetatea Albă. Istoricul francez îşi
susţine teoria prin dispariţia numelui Cetăţii Albe din documentele genoveze după
această dată pentru o lungă perioadă de timp30.
La o dată anterioară anului 1 35 1 , favorizaţi de evoluţia cadrului internaţional
din bazinul vestic al Mării Negre- reculul dominaţiei mongole în regiunile dintre Prut
şi Nistru, criza Ţaratului Bulgar la moartea lui Theodor Svetoslav ( 1 32 1 ), eliminarea
prezenţei bizantine din Marea Neagră etc. - negustorii genovezi au revenit la Cetatea
Albă. Când anume s-a produs acest lucru nu putem spune cu exactitate. Este foarte
posibil ca revenirea genoveză să se fi produs, fie după 1 32 1 , anul morţii lui Theodor
Svetoslav, fie la sfârşitul conflictului ce a opus republicile italiene Hoardei de Aur
între 1 343- 1 34 7. Nu este de asemenea exclusă nici posibilitatea ca revenirea genoveză
28 Gh. l. Brătianu, Vicina el Cetatea A lbă, p. 1 76, doc. XL.
29 DIR, B, p. 9, doc. 4.

30 M. Balard, Les Genois, p. 3 1 .
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la limanul Nistrului să se fi produs prin anii 1 348- 1 349, pe fondul războiului Gafatei
cu Imperiul Bizantin. Cert este faptul că la începutul anului 1 3 5 1 genovezii îşi
reocupaseră poziţiile deţinute la Cetatea Albă, anterior anilor 1 3 1 4- 1 3 1 6.
Efectele negative ale stăpânirii mongole şi bulgare au afectat incontestabil
Cetatea Albă. Ampla deschidere spre Polonia şi de aici spre Europa centrală şi
nordică, realizată de vechea arteră comercială şi de comunicaţie ce urma cursul
Nistrului, drumul tătăresc31, al cărui terminal era, precum şi posibilitatea unor legături
mai uşoare pe mare cu coloniile ligure din bazinul nordic al Mării Negre, în speţă
din Crimeea, i-au permis centrului comercial de la limanul Nistrului să depăşească
cu bine efectele acestei dominaţii şi să se afirme în cadrul comerţului din regiune.
Astfel, la începutul deceniului 7 al secolului al XIV-iea, implicarea tot mai mare a
negustorilor, navigatorilor şi armatorilor genovezi, şi nu numai, de la Cetatea Albă în
traficul comercial din bazinul pontic îşi găseşte o tot mai largă cuprindere şi confirmare
în actele notariale genoveze32•
Contextul internaţional nefavorabil nu a rămas însă fără urmări economice. Ca
urmare, pe durata secolului al XIV-lea, centrul genovez de la Cetatea Albă nu reuşit să
atingă nivelul de dezvoltare economică a omoloagelor sale de la gurile Dunării, care
să-i permită să bată monede proprii de aur sau argint.
Emisiunile monetare ce pot fi atribuite comunităţii genoveze de la Cetatea Albă
sunt cu un secol mai tardive decât ale celorlalte centre ligure din spaţiul românesc.
Astfel spus, centrul de la limanul Nistrului a aflat condiţii favorabile care să conducă
la un nivel de dezvoltare care să-i permită să bată monedă proprie abia în secolul al
XV-lea, la câteva decenii după intrarea lui sub stăpânirea Moldovei.
Primele emisiuni monetare ale Cetăţii Albe datează abia de la mij locul secolului
al XV-lea şi sunt monede mărunte de bronz de circulaţie locală. Acestea au pe avers
capul de bour şi armele Moldovei, iar pe revers o cruce greacă înscrisă într-un glob şi
legenda ACDP[O]KACTP,33.
Emiterea acestor monede a fost datată de specialişti între anii 1 449 şi 1 456.
3 1 C. Murgescu, Drumurile unităţii româneşti. Drumul oilor. Drumurile negustoreşti, Bucureşti, 1 996, pp. 1 46- 1 48; P.P. Pa
naitescu, Interpretări româneşti. Studii de istorie economică şi socială, Bucureşti, 1 994, pp. 83-98; Ş. Papacostca, Geneza
statului în Evul Mediu românesc, Bucureşti, 1 999, pp. 1 95-208 (în continuare: Geneza statului).
32 Actele notariale înregistrate la Chilia de notarul Antonio di Ponzo, în 1 3 6 1 , fac o seric de referiri, dintre cele mai interesante,
la oamenii de afaceri de la Cetatea Albă şi la activităţile lor comerciale în zonă. Vezi în acest sens: G. Pistarino, op. cit„ p 43,
52-53, 59-62 doc. 26, 32, 37.
33 P. N icorescu, Monede moldoveneşti bătute la Cetatea Alba, în CI, 1 7, 1 943, p. 75 - 88; O. Iliescu, La monnaie genoise, p. 1 6 1 .
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Se consideră, în general, că ele reprezintă o confirmare a largii autonomii de care se
bucura comunitatea genoveză de la Cetatea Albă la mij locul secolului al XV-iea, sub
stăpânirea Moldovei34•
Precizăm faptul că aceeaşi cruce înscrisă în glob, aparţinând Cetăţii Albe,
apare ulterior reprezentată şi pe alte monede. Spre exemplu, ea a fost aplicată în
contramarcă pe reversul a cinci aspri tătăreşti care fac parte din tezaurul de la Cârpiţi,
îngropat prin anii 1 463- 1 46535.
Senioriile genovezo-mongole de la gurile Dunării şi monedele lor. În

încheirea studiului nostru am considerat util să ne oprim succint şi asupra prezentării
monedelor emise în secolul al XIV-iea de unele seniorii genoveza-mongole de la
gurile Dunării sau de unele comunităţi genoveze din zonă care nu pot fi însă precizate
cu exactitate.
În ceea ce priveşte constituirea senioriilor genoveza-mongole de la gurile
Dunării, apariţia lor a fost consecinţa directă şi nemij locită a luptelor intestine din
Hoarda de Aur, care l-a opus timp de circa un decenii pe marele han Toqthay ( 1 2901 3 1 21 1 3 1 3) unor pretendenţi la puterea supremă: marele noyon Noqai ( 1 295 - 1 299)
şi continuatorii politicii sale, Djaka ( 1 299- 1 300/ 1 3 0 1 ), Turay ( 1 3 0 1 - 1 302) şi Saray
Bugha (c. 1 303- 1 304)36.
Eşecul înregistrat de marele han în guvernarea regiunilor apusene ale ulus-ului
Djochi, după lichidarea hanatului Dunării de Jos, constituit de Noqai, prin încredinţarea
lor unor prinţi din familia ginghishanidă, l-a determinat pe acesta să apeleze la
concursul unor potenţi locali sau alogeni pe care a încercat să-i lege prin interese de
Hoarda de Aur. Ca urmare, Toqthay a recurs la serviciile unor seniori genovezi din
regiune, fără îndoială, dintre cei care îşi arătaseră fidelitatea faţă de el în timpul crizei
interne din statul mongol, cărora le-a încredinţat spre guvernare teritoriile de la gurile
Dunării . Cu asentimentul marelui han, aceştia, în calitate de interpuşi ai săi, au pus
bazele unor seniorii particulare bazate pe concesiuni de tip feudal, aflate în raporturi
de vasalitate faţă de puterea mongolă, dar beneficiind de un larg statut de autonomie,
confirmat îndeosebi de dreptul de a bate monedă proprie. Luau astfel naştere la gurile
34 Ibidem.
35 Ibidem, p. 1 62.
36 Pentru luptele interne din Hoarda de Aur, vezi: V. Ciocîltan, Hegemonia Hoardei de Aur la Dunărea de Jos (1301-1341), în
RI, s.n., V, 1 994, I 1 - 1 2, p. 1 099- 1 1 02; Idem, Mongolii şi Marea Neagră, p. 240-244; V. Mărculeţ, lumea românească de la
Imperiul Asăneştilor la statele nord-dunărene, Alba Iulia, 2005, p. 1 0 1 - 1 20.
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Dunării, în primul deceniu al secolului al XIV-lea, cel puţin două formaţiuni politice
genovezo-mongole, sub suzeranitatea Hoardei de Aur.
Una dintre formaţiunile politice respective, foarte probabil, cu reşedinţa la
Isaccea (Vicina) sau undeva în apropiere, este documentată printr-un tip de emisiuni
montare de bronz, follari, numite de specialişti „ genoveza-tătare '', descoperite în
deosebi în aria acestei localităţi. Pe aversul acestora se aftă reprezentată tamghaua
hanilor Hordei de Aur din dinastia Djochi, având în stânga cifra Vs =75 , iar în dreapta
anul emiterii, după era musulmană. Pe revers se află crucea genoveză „pontecee ' ',
având în cantoane legenda S/A/T/11. Reprezentată în trei variante
q/A; SNITN

-

aceasta a fost citită SAT/CN sau SAT/C/YA

=

-

S/A/T/11; S/T/

Isaccea, numele

centrului emitent37•
În ceea ce priveşte datarea în rândul specialiştilor există o serioasă controversă.
Se admite totuşi, în general, că monedele în discuţie au fost bătute, conform datelor
marcate pe avers în anii 707, 7 1 0 şi 7 1 1 de la Hegira (după era musulmană), respectiv
în 1 307- 1 308; 1 3 1 0- 1 3 1 1 şi 1 3 1 1 - 1 3 1 2, după era creştină. Asemenea monede au fost
descoperite la Isaccea, cele mai numeroase, şi la NiculiţeP8•
Un al doilea tip de monede genoveza-tătare bătute la Dunărea de Jos prezintă
următoarele caracteristici: au pe avers o tamgha mongolă, diferită de cea a hanilor
Hoardei de Aur, iar pe revers crucea genoveză, „pontecee " . Respectivele emisiuni
monetare sunt lipsite de orice legendă39.
Emisiunile monetare, în discuţie au fost datate de specialişti prin anii 1 3601 3 80. Astfel de monede au fost descoperite la Enisala şi Chilia Veche40•
Atribuirea acestui tip de monede a deschis o nouă controversă în rândul
numismaţilor. Unii dintre aceştia le-au atribuit unei seniorii genoveze ce centrul la
37 E. Oberlăndcr-Tâmoveanu, I . Oberlănder-Tâmoveanu, Contrihu(ii la studiul emisiunilor monetare şi al.fimna(iunilor politice
din zona gurilor Dunării în secolele XIII-XIV , în SCIVA, 32, 1 98 1 , I , p. 92 -96, 1 05 - I 06 (în continuare: Emisiuni monetare
şi .fiJrmaţiuni politice din zona gurilor Dunării); Idem, Noi descoperiri de monede emise în zona gurilor Dunării în secolele
XIII-XIV , în SCN, IX, 1 989, p. 1 22, 1 26 - 1 28 (în continuare: Monede emise în zona gurilor Dunării).

38 Pentru datările propuse, vezi: O. Iliescu, Însemnări privitoare la descoperiri monetare (//), în SCN, II, 1 958, p. 456; Idem,
Emisiuni monetare ale oraşelor medievale de la Dunărea de Jos, în Peuce, I I , 1 97 1 , p. 263; Idem, la mon11aie genoise, p.
1 62; Idem, Genoi.1· et Tatar.1· en Dobroudja au XIV .1·iec/e: 1 'apport de la Numismatique, în EBP-8, I I I , 1 997, p. 1 6 1 - 1 63 (în
continuare: Genoi.1· et Tatar.1· en Dobroudja); E. Oberlănder-Tâmoveanu, I. Oberlănder-Tâmoveanu, Emisiuni monetare şi
.forma/iuni politice din zona gurilor Dunării, p. 95.
39 O. I liescu, Însemnări privitoare la descoperiri monetare (li), în SCN, II, 1 958, p. 456; Idem, Genois et Tatar.1· en Dohroudja,
p. 1 6 I - 1 63 ; E. Obcrlănder-Tâmoveanu, I. Oberlănder-Tâmoveanu, Emisiuni monetare şi.fiJrma(iuni politice din zona gurilor
Dunării, p. 95.
40 E. Obcrlăndcr-Tâmoveanu, I. Oberlănder-Tâmoveanu, Monede emise în =<ma gurilor Dunării, p. 1 22, 1 26- I 28; O. Iliescu,
Genois et Tatar.1· en Dohroudja, p. 1 62.
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Chilia, alţii dimpotrivă, consideră că au fost emise de principele tătar Demetrius,
rezident la Enisala41.
În ceea ce mă priveşte, însemnele de pe monedele respective şi densitatea
descoperirilor mă determină să privesc cu reticenţă această atribuire. După părerea
mea, însemnele de pe monedele în discuţie conduc, prin similitudine cu tipul prezentat
anterior, spre concluzia că acestea aparţin unei seniorii genoveze aflată în dependenţă
de un suzeran mongol, fie el şi acel princeps Demetrius. Densitatea descoperirilor
permite concluzia că această seniorie îşi avea reşedinţa la Enisala.
În încheierea comunicării mele, pe baza rezultatelor la care am ajuns îmi
permit formularea următoarelor concluzii:
1. În a doua jumătate a secolului al Xiii-lea, pe fondul expansiunii coloniale

genoveze în Marea Neagră, la gurile Dunării se constituie coloniile ligure Vicina, Chilia
şi Lykostomo. În cursul aceluiaşi secol şi în secolul următor, acestea înregistrează o
dezvoltare economică spectaculoasă care le permite să bată propriile monede şi să
dispună de propriile unităţi ponderale monetare: Vicina din 1 28 1 şi până în secolul
al XIV-lea emite hyperperii de Vicina; Chilia bate încă din 1 360 proprii săi aspri de
argint şi dispune de etalon propriu de greutate pentru sommo; Lykostomo dispunea
din 1 3 73 de propriul etalon de greutate pentru sommo, iar din 1 3 83 bătea proprii aspri
de argint.
2.

La sfărşitul secolului al XIII-iea la limanul Nistrului funcţiona colonia

genoveză Moncastro. Condiţiile politico-militare nefavorabile au împiedicat
colonia genoveză de aici să atingă un nivel de dezvoltare economică similar celui
al omoloagelor sale de la gurile Dunării în secolul al XIV-iea. Abia de la mij locul
secolului al XV-iea Moncastro bate monede mărunte de bronz de circulaţie locală,
date de specialişti între 1 449 şi 1 456.
3. În secolul al XIV-iea au funcţionat la gurile Dunări, pentru scurte intervale
de timp o serie de seniorii genovezo-mongole, cele mai importante dintre acestea
avându-şi reşedinţele la Isaccea (Vicina), la începutul secolului al XIV-iea, respectiv
la Enisala, în deceniul 7 al aceluiaşi secol. Acestea au emis propriile monede de bronz,
follari, numite generic monede genoveza-tătare, prima între anii 1 307- 1 3 1 2, iar a
41 Idem. Emisiuni monetare şiforma{iuni politice din zona gurilor Dunârii, p. l 02; O. Iliescu, Genois el Tatars en Dobro11dja,
p. 1 66- 1 7 1 .
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doua între anii 1 360- 1 3 80.
Abrevieri

ARBSH = Academie Roumaine. Bulletin de la Section Historique.
CI

=

Cercetări istorice.

CIEB, XIV, li-III = A ctes du XIV Congres lnternational des Etudes Byzantines.
Bucarest 6- 12 septembre 1 9 71 , Bucureşti, 1 975- 1 976.
CR-I = Colocviul româno-italian - Colloquio Romeno-ltaliano Genovezii la
„

Marea Neagră in secolele XIII-XIV - I Genovesi n e! Mar Nero durante i secoli XIII e
XIV'', Bucureşti, 1 977.
DIR, B = Documente privind istoria României. B . Ţara Românească (12471 500), Bucureşti, 1 95 3 .
EBP-B = Etudes Byzantines e t Post-Byzantines.
FHDR, IV = Fontes Historiae Daco-Romanae, voi. IV, Bucureşti, 1 982.
Peuce = Peuce. Studii şi cercetări de Istorie şi A rheologie.
RESEE = Revue des Etudes Sud-Est Europeennes.
RdI = Revista de Istorie.
RHSEE = Revue Historique du Sud-Est Europeen.
RI = Revista Istorică.
SCIVA = Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi A rh eologie.
SCN = Studii şi Cercetări de Numismatică.
SIB = Studii de Istorie a Banatului. .
Studii = Studii. Revistă de Istorie
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Coins and moderating monetary units specific to the Genoese communities at the river
mouths of the Danube and at the edge of the Nister between the 1J•h-t 5'h Centuries.
( Abstract)

In the second half of the l 31h Century, on the basis of Genoese expansion to the B lack Sea
at the river mouths of the Danube and at the edge of the Nister the communities of Vicina, Chilia,
Lykostomo and Moncastro-Maurocastrum are founded. In the same Century and the following Century
the communities at the river mouths of the Danube record a spectacular economic development which
permits them to coin their own money and to dispose of their own moderating monetary units: Vicina
in 1 2 8 1 and until the l 4'h Century emits hyperpers of Vicina; Chilia coins it's own silvwer aspres since
1 360 and it possesses it's own measure standard for sommo; Lykostomo has it's own measures standard
for sommo since 1 373, and from 1 383 coins it's own silver aspres. Moncastro on the other hand coined
small bronze coins for local usage only in the middle of the l S'h Century, dated by experts between
1 440 and 1 456. In the 1 4'h Century at the river mouths of the Danube a series of politica! Genoese
Mongolian structures also functioned for short periods of time, the most important of them having their
residence at Isaccea (Vicina), at the beginning of the 1 4'h Century, namely at Enisala, in the 71h decade
of the same Century. These have coined their own bronze coins, the follari, generically called Genoese
Tartar coins, first one between 1 307- 1 3 1 2, and the second between 1 3 60- 1 3 80.
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DER BEITRAG DER MONGOLEN ZUR UMWANDLUNG DES
SCHWARZEN MEERES.IN EINE DREHSCHEIBE DES EURASISCHEN
HANDELS IM 13. UND 14. JAHRHUNDERT

Virgil Ciocîltan
Unzăhlige Quellen belegen die Hochkonjunktur des Schwarzmeerbeckens in der
zweiten Hălfte des 1 3 ., im 14. und teilweise im 1 5. Jahrhundert. Unbestritten ist auch
die Tatsache, dass das Gewăsser den wirtschaftlichen Aufschwung, der beispiellos war,
seiner Funktion als „Drehscheibe des Welthandels" verdankte (so G. Brătianu).
Die Historiker schreiben diesen ausnehmenden Zustand dem Umbruch, der
1 26 1 in diesem Raum stattfand,

zu.

Das Jahr bildet zweifellos einen Wendepunkt der

Geschichte. Die Vertreibung der lateinischen Usurpatoren aus Konstantinopel durch
Michael VIII. Palaiologos gas nicht nur den Meerengen neue Herren, sondem auch der
See: Die voile Handelsfreiheit, die derselbe byzantinische Kaiser seinen genuesischen
Bilndnispartnem gewăhrte, ersetzte die seit 1 204 dauemde Herrschaft der Venezianer.
Die Untertanen der ligurischen Republik lieBen die Gunst der Zeit nicht ungeniitzt.
lhre ăuBerst rege und ergiebige Handelstătigkeit im pontischen Gebiet weckte frilhzeitig
auch hegemonische Anspriiche. Sie fanden ihren Niederschlag in einer konsequenten
Politik, die als Endziel die Umwandlung des Schwarzen Meeres in ein mare nostrum
verfolgte.
Angesichts der zeitlichen u 1 bereinstimmung des pontischen Wirtschaftswunders
mit der so deutlich ausgeprăgten Vorherrschaft der ligurischen Kaufteute im Schwarzen
Meer haben fast zwangslăufig die Forscher dieses geschichtlichen Abschnittes in den
Genuesen sowohl die Initiatoren, als auch die tragenden Elemente der ftorierenden
Konjunktur erblickt.
lhr Urteil kann an sich kaum widerlegt werden, denn es basiert auf unleugbare
Fakten sowie auf einer logischen Feststellung. Leider driickt diese Schlussfolgerung
nur die halbe Wahrheit aus: Die Aufmerksamkeit, die den Tataren als Forderer des
Schwarzmeerhandels geschenkt wurde, war viei

zu

flilchtig, um dieser Realităt in ihrem

vollen Umfang Rechnung tragen zu konnen.
Die einzige tatarische Leistung, die die Historiker in diesem Zusammenhang
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gelegentlich etwăhnen, ist die beriihmte pax mongolica. Ihrer Auffassung nach, bildete
sie die Grundbedingung fur die măchtige Entfaltung des eurasischen Handels, die sich
ihrerseits stimulierend auf den Warenaustausch im Schwarzmeergebiet auswirkte. Es
ist zwar kein geringes Verdienst, das die Fachleute den Tschingisiden anerkennen, aber
damit hort der Beitrag der Tataren zur okonomischen Bllite des Gewăssers keineswegs
auf. Sowohl die Herrscher der Goldenen Horde als auch diejenigen des Ilkhanats haben
viei tatkrăftiger als gewohnlich vermutet das mittelalterliche Schicksal des Schwarzen
Meeres beeinflusst.
Die Goldene Horde, die Batu Khan 1 242 in den Steppen Slidrusslands
griindete, beherrschte in den ersten zwei Jahrzehnten ihres Daseins die ganze Westhălfte
des mongolischen GroBreiches: Ihre Machtausstrahlung erstreckte sich weit liber das
eigentliche Wohngebiet der Nomaden. Im Sliden deckte die Hegemonie der Goldenen
Horde einen Teii Zentralasiens, den Iran und reichte westwărts bis zu den Gestaden
des Mittelmeeres. Die Oberhoheit liber diese Lăndereien war fur ihre Wirtschaft von
auBerordentlicher Bedeutung. Sie sicherte nămlich die Kontrolle bzw. die Ausbeutung
der SeidenstraBe, die der Schatzkammer in Sarai riesige Einkiinfte erbrachte.
Diese glinstige Lage ănderte sich 1 260/l dramatisch, als in Persien unetwartet
ein neuer mongolischer Staat auftauchte: das Ilkhanat. Sein Griinder Hlilăgii erfilllte
sogleich die Hauptpflichten, die die geopolitischen Gegebenheiten einem iranischen
Herrscher aufzwangen : Er restaurierte die historischen Grenzen des persischen Reiches
und „nationalisierte" somit einen der wichtigsten Abschnitte der Seidenroute. Die
Einverleibung der Provinzen Aserbaidschan undArran, die von nun an das Kemgebiet des
neuen Staates bildeten, war fur die Goldene Horde verhăngnisvoll, weil mit dem Verlust
der dortigen Handelsmetropole Tăbris ihre wahrscheinlich reichste Einnahmequelle
versiegte. Damit horte das nordliche Tatarenreich praktisch fur immer auf, sich an der
Ausbeutung der SeidenstraBe zu beteiligen.
Wie schmerzhaft der Schaden den Haushalt der Golden Horde betraf, kann an
der Reaktion ihrer Oberhăupter gemessen werden: Ab 1 263/3 bis gegen Ende des 14.
Jahrhunderts - solange sie also fahig waren, krăftige Initiativen zu ergreifen - stellte
die Zuriickeroberung der transkaukasischen Gebiete die absolute auBenpolitische
Priorităt des Nomadenreiches dar. Jedwelches andere Anliegen des Staates wurde ihr
untergeordnet.
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Das wiederholte Scheitem der Anstrengungen, nur mit eigenen Krăften oder mit
Hilfe der mamlukischen Bi.indnispartner die mongolischen Rivalen im Iran zur Ri.ickgabe
der Henne mit goldenen Eiem, d. i. Tăbris, zu zwingen, bewog die Nachfolger Batu
Khans eine Ersatzlosung zu suchen. Diese Notwendigkeit bestimmte die Entwicklung
einer neuen Handelsader, die ihr Herrschaftsgebiet i.iberquerte und parallel zur
SeidenstraBe verlief. Sie verband i.iber Urgentsch, Saraidschik, und Sarai Zentralasien
mit den nordpontischen Hăfen Tana und Kaffa. Wie erfolgreich diese kommerzielle
Untemehmung der Tatarenkhane gewesen ist, bezeugen hinreichend die Karawanen der
Muslime aus dem Orient und der Christen aus dem Abendland, die diesen Weg beni.itzt
haben.
Die schopferische Tat der Herrscher der Goldenen Horde war fur das Schwarze
Meer von hochster Bedeutung: Das Gewăsser wurde somit in den asiatischen
GroBhandelsnetz eingegliedert, was seinen wirtschaftlichen Status grundsătzlich ănderte.
Unter diesen Umstănden ist es verstăndlich, dass das Schwarze Meer als
unvermeidliche Durchgangszone zwischen der eurasischen Steppe und dem Mittelmeer in
das unmittelbare lnteressenfeld der Goldenen Horde ri.ickte. Um ihre lebensnotwendigen
diplomatischen und kommerziellen Verbindungen mit den Anrainem des Mittelmeeres
aufrecht zu erhalten, betrieben die Khane in Sarai eine klar urnrissene Schwarzmeerpolitik.
Ihre Eckpfeiler waren einerseits die Zusammenarbeit mit den italienischen Seemăchten,
Venedig und besonders Genua, andererseits die Bewachung der Meerengenfreiheit, die
anhand ei nes stăndig ausgei.ibten Druckes auf Byzanz bewahrt wurde.
Die Herrscher des Ilkhanats haben dem Schwarzen Meer einen ăhnlichen
Dienst geleistet. Als NutznieBer der SeidenstraBe, aber auch einer der wichtigsten
Abzweigungen des Fernhandels mit Gewi.irzen und Spezereien, die aus dem Indischen
Ozean liber Hormus nach Tăbris stromten, oblag ihnen die Pfticht sie gegen die Angriffe
sowohl der Rivalen aus dem Norden als auch der Mamluken, die den nati.irlichen
Ausgang des transkaukasischen Umschlagplatzes zum Mittelmeer bedrohten, zu
verteidigen. Unvergleichlich schlechter als im Kampf mit den Blutsverwandten, die
immer wieder i.iber den Kaukasus zuri.ickgeschlagen wurden, konnten sich die Ilkhane
als Schutzherren Kleinarmeniens behaupten: Die Heere der ăgyptischen Sultane
i.iberrannten ununterbrochen in dem letzten Viertel des 1 3 . Jahrhunderts das kleine und
wehrlose Konigreich. Die Tătigkeit in diesem „Vorzimmer" des GroBhandels wurde
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dadurch dermaBen gestărt und verunsichert, dass im konkreten Sinne des Wortes ein
Ausweg gesucht werden musste.
Er wurde auch gefunden. Wahrscheinlich die meisten Waren, die aus China,
Zentralasien und aus dem Indischen Ozean nach Tăbris kamen und von dort zur
kleinarmenischen Hafenstadt Ayas (Lajazzo) transportiert wurden, gelangte nun
in Trapezund, von wo sie auf Schiffe verfrachtet den Weg liber Konstantinopel zum
Mittelmeer einschlugen.
Aus den Quellenaussagen ist

zu

entnehmen, dass der neue Auslăufer des

Fernhandels Tăbris-Trapezunt das gemeinsame Werk der Ilkhane und der Genuesen
gewesen ist. Die MaBnahmen, die die Oberhăupter der Iranmongolen ergriffen
haben, um diesen Weg funktionsfâhig zu erhalten, ehren sie als (freilich interessierte)
Kommerzforderer. Wie schwerwiegend die pontischen Folgen ihrer innovativen Politik
gewesen sind, ist offensichtlich: lhnen und wiederum den genuesischen Kaufleuten ist der
zweite Anschluss des Schwarzen Meeres an den asiatischen GroBhandel zu verdanken.
*

Fazit: Die Funktion, die das Schwarze Meer als „Drehscheibe des Welthandels"

erfullte, ist nicht ausschlieBlich aufdiepax mongolica, wie die Historiker bisher annahmen,
sondem auch - und zwar in entscheidender Weise - auf die doppelte Einschaltung des
Gewăssers in den eurasischen Handelsnetz zuriickzufuhren. Darin besteht die historische
Leistung der Tschingisiden der Goldenen Horde und des Ilkhanats, die in Kooperation
mit den italienischen Kaufleuten, die bekannte Hochkonjunktur des pontischen Beckens
bewirkt haben.
In diesem Zusammenhang ist auf eme Merkwiirdigkeit der Geschichte
hinzuweisen. Zur Zeit der lebhaftesten kommerziellen Beziehungen zwischen Asien
und Europa im Mittelalter hat das Schwarze Meer dem Fernhandel nicht nur als
Drehscheibe gedient, sondem - dank der erwăhnten Ablenkungen eines betrăchtlichen
Teils der asiatischen Warenstromungen von den normalen Trassen, die unmittelbar zum
Mittelmeer fuhrten - auch als Bypass.
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Contribuţia mongolilor la transformarea Mării Negre
în placă turnantă a comerţului eurasiatic în secolele XIII şi XIV

(Rezumat)
După cum dovedeşte starea de lucruri din Pontul Euxin în intervalul 1 242- 1 26 1 , când „pacea
mongolă" domnea şi pe cea mai mare parte a ţărmurilor Mării Negre, vestita ordine asigurată pe vaste
întinderi ale Asiei şi ale Europei răsăritene nu a schimbat prin ea însăşi datele negoţului pontic, dar a
constituit neîndoielnic fundalul indispensabil, care a făcut posibilă dezvoltarea excepţională a economiei
Mării Negre după 1 26 1 , odată cu dubla ei conectare la traficul intercontinental. Includerea bazinului pontic
în reţeaua marelui negoţ datorită devierii axelor sale - a drumului mătăsi i prin Hoarda de Aur (Urghenci
Sarai-Tana/Caffa), respectiv al celui al mirodeniilor prin Ilhanat (Ormuz-Tabriz-Trapezunt) - alcătuieşte
cel mai de seamă aport al celor două state mongole la transformarea Mării Negre în „placă turnantă a
comerţului internaţional''.
În acest context se cuvine subliniată una dintre marile ciudăţenii ale istoriei: maxima apropiere
şi conlucrare euro-asiatică în evul mediu, izbutită prin efortul comun al căpeteniilor cinghizhanide şi al
negustorilor italieni, nu s-a realizat în făgaşul geografic normal, adică prin Mediterana orientală şi prin
Semiluna Roditoare, ci pe drumurile ocolite ale Mării Negre. Această apă a îndeplinit, aşadar, concomitent
cu funcţia de placă turnantă şi pe aceea de bypass al marelui comerţ euro-asiatic.
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COMITATUL BRAŞOV Î N EVUL MEDIU. STUDIU DE ISTORIE
ADMINISTRATIV-JURIDICĂ , DE LA CONSTITUIREA COMITATULUI
PÂ NĂ Î N SECOLUL AL XV-LEA.

Dr. Cîmpeanu Liviu
Una dintre cele mai importante componente administrativ-j uridice ale
Universităţii Saxone din Transilvania, constituită din iniţiativa lui Matia Corvinul la
1 485, a fost comitatul sau districtul Braşov. Colonizarea viitorului comitat Braşovean
a avut loc în contextul expansiunii spre Sud-Est a regatului Ungariei. La începutul
secolului al XIII-iea graniţa regatului, din această zonă, atingea doar malul drept al
Oltului 1 • Ca şi în celelalte regiuni de graniţă, aicea au fost colonizaţi iniţial secuii
care, alături de câteva cetăţi regale (Hălmăghiu, Ungra, Miclişoara, ş.a.), trebuiau
să oprească năvălirile pustiitoare ale cumanilor, care s-au abătut asupra regatului
începând cu secolul al XII-lea2. Secuii au înaintat în depresiunea Bârsei întemeind
aşezări şi cetăţi, anterioare celor ale Cavalerilor Teutoni şi care au fost găsite pe cale
arheologică3.
Desăvârşirea

întinderii

stăpânirii

regatului

asupra

viitorului

comitat

braşovean, ca şi începutul colonizării germane trebuie pus în legătură cu prezenţa (a
unei comanderii a) Ordinului Teutonic, aşezat de regele Andrei al I i-lea în 1 2 1 1 în
Ţara Bârsei4. La insistenţele papei Inocenţiu al I i i-lea, regele i-a chemat pe Teutoni
pentru ca prin convieţuirea cu ei să se întindă regatul nostru5• Aşadar misiunea
Teutonilor a fost aceea de a extinde graniţele regatului spre sud-est dar şi de a coloniza
această regiune şi de a organiza aicea apărarea împotriva migratorilor turanici. Prima
„capitală" a Ţării Bârsei a fost Feldioara, situată la extremitatea nordică a acesteia, dar
în proximitatea fortificaţiilor regale de pe Olt, mai sus menţionate6 • Ordinul a rămas
în Ţara Bârsei paisprezece ani, până la 1 225, timp în care aceasta a fost colonizată
cu locuitori germani, proveniţi parţial din teritoriile deja colonizate din provincia
I Francisc Killycn. Formarea şi evoh1/ia comitatului Braşovului, în Studii şi A rticole de 1.1-torie, voi. VII/ 1 965, p. 7 (în continu
are: Francisc Killyen, Formarea şi el'oh1/ia. . . ) .

2
3
4
5

lhidem, p. 8.
lhidem.
lhidem, p. 7-8; Thomas Năglcr, Aşezarea saşilor în Transilvania, Bucureşti, 1 98 1 , p. 1 85 (în continuare: Aşezarea saşilor. . . ).
Documente privi11d Istoria României, C. Transill'ania, veacurile XI, XII. XIII, Bucureşti, 1 95 1 , p. 1 50 (în continuare D/R.C.)

6 Fr. Killyen, op. cit., p. 9.
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Sibiană7• Dovadă a activităţii colonizatoare a Cavalerilor este faptul că în 1 2 1 1
regiunea donată acestora era considerată „deşartă şi nelocuită"8 iar la 1 222 papalitatea
îi îndeamnă pe locuitorii din Ţara Bârsei (şi pe decanul acestora) la supunere faţă de
stăpânii lor Teutoni9• Totuşi teritoriul era destul de slab populat fapt ce reiese dintr
un document al papei Honoriu, emis din Lateran în 1 2 Ianuarie 1 223. Prin acest
document papa îndeplineşte rugămintea Marelui Maestru al Teutonilor, Hermann de
Salza, poruncindu-i episcopului de Agria, Toma să rânduiască în Ţara Bârsei un decan,
până când numărul de locuitori ai acestui ţinut va ajunge cu ajutorul Domnului să
sporească într-atâta, încât să li se poată da lor un episcop al lor (subl. n.) 1 0 •
Temându-se de putera crescândă a Cavalerilor, care au început să-şi construiască
cetăţi de piatră în ciuda diplomei din 1 2 1 1 , prin care li se permitea să construiască doar
cetăţi şi aşezări din lemn 1 1 , regele i-a alungat pe Teutoni din Ţara Bârsei în 1 225 1 2, cu
toate protestele repetate ale papalităţii 13•
Colonizarea a continuat şi după alungarea Ordinului, numărul restrâns al
coloniştilor sporind prin alte colonizări 14 în urma cărora s-au populat cele 1 3 aşezări
din Ţara Bârsei şi Braşovul, care a dobândit chiar în prima jumătate a secoluluial XIII
lea un caracter urban 15• În Catalogus Ninivensis II, care cuprinde toate aşzările din
Ungaria şi Transilvania în care Ordinul premonstratensilor avea filiale, este atestată la
1 23 5 existenţa unei mănăstiri de maici al acelui ordin, în aşezarea Kron, aceasta fiind
cea mai veche atestare a Braşovului 1 6 • Prezenţa unei astfel de mănăstiri demonstrează
7 G. Giindisch, Săchisches lehen im I 3. und 14. Jahrhundert, în Geschichte der Deutschen au(dem Gehiete Rumăniens, ed.
C. Gi:illner, Bucureşti, 1 979, p. 43 (în continuare: G. Giindisch, Săchisches lehen . . . ). Nu întâmplător provincia Sibiană primişte
în 1 225 Andranum -ul, regele dorind prin acest privilegiu să împiedice emigrarea coloniştilor germani de la Sibiu spre teritoriul
Cavalerilor Teutoni.
8 DJR C., voi. I, p. 1 50.
9 Urkundenhuch zur Geschichte der Deutschen in Siehenhiirgen, voi, I ( 1 1 9 1 - 1 342), ed. Fr. Zimmennann şi Carl Werner, Her
mannstadt, 1 892, p. 28-29 (în continuare Uh. , numărul volumelor va fi indicat cu cifre romane); Cf. Th. Năgler, op.cit., p. 1 95.
IO DfR C., voi. I, p. 195- 1 96.
1 1 Ibidem, p. 1 5 1 .
1 2 Th. Năgler, op.cit., p. 1 92- 1 94; Fr. Killyen, op. cit., p . 9 - 1 O.
1 3 Vezi documentele papale din perioada 1 225 - 1 226, 1 23 1 - 1 234 în DIR C., voi. I , p. 2 1 3, 2 1 4, 2 1 6, 2 1 7, 22 1 , 223-224, 226,
245, 256 -258, 272 -273. Î ntreaga problemă şi istoriografia discutată pe larg de Harald Zimmermann, Der Deutsche Orden im
Burzen/and. Eine diplomatische Untersucung, Ki:iln.Weimar-Viena, 2000, passim.
14 Ştefan Pascu, Voievodatul Transilvaniei, voi. IV, p. 85 (în continuare Şt. Pascu, V<iievodatu/ IV); Maja Philippi Die A utono
mie der Teile a/s Voraussetzung der Universitas. Bei.1pie/ Kronstădter Distrikt în voi. Gruppenautonomie in Siehenhiirgen, ed.
Wolfgang Kessler, Ki:iln -Viena, 1 990, p. 94.
1 5 Fr. Killyen, op. cit., p. I 0- 1 1 ; Maja Philippi, V<m der Griindung his zur Erringung der A utonomie um 1500, în voi. Kronstadt.
Eine siehenhiirgische Stadtgeschichte, [Miinchen, 1 999], p. 29 (în continuare: M. Philippi, V<m der Griindung his zur Autono
mie ... ) .
1 6 Fr. Killyen, op. cit., p. 1 0- 1 1 ; Gemo! Nussbăcher, Din cronici şi hrisoave, Bucureşti, 1 987, p. 25; Historische Stătlen. Siehen
hiirgen, ed. Harald Roth, Stuttgart, 2003, p. 37.
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caracterul urban al aşezării 17, deoarece aceste lăcaşuri erau întemeiate exclusiv în
mediul urban, aşa cum a fost şi cazul mănăstirii dominicane din Sighişoara.
La mij locul secolului al Xiii-lea coloniştii germani din împrejurimile
Braşovului (de bună seamă din aşezările Ţării Bârsei) formau deja o comunitate
destul de puternică, atâta timp cât la 1 252 se vorbea de Saxones de Barasu18• Se pare
că aceştia nu erau încă organizaţi într-o formaţiune administrativ-teritorială proprie
care, dacă ar fi existat, ar fi fost dealtminteri atestată ca atare de document. Comitatul
Braşovean este atestat prima dată abia la 1 288. La acea dată regele Ladislau al IV
lea se afla în Ţara Bârsei pentru a preveni o nouă şi iminentă invazie a tătarilor. De
la Braşov (Brasa), desigur capitala comitatului omonim din care regele şi-a făcut un
veritabil punct de rezistenţă împotriva numeroşilor săi adversari interni şi externi,
emite un document pentru capitlul din Alba Iulia19•
Districtul braşovean (în document : districtus de Brassou) este atestat la 1 33 1
de către regele Carol Robert într-o diplomă pentru sluj itorii săi credincioşi Ioan şi
Iacob, fii greavului Nicolae cel mare din Râşnov20• Desigur în fruntea acetui district
era un comite, atestat pentru prima dată la 1 294 în persoana lui Nicolaus filius
Symonis, comes de Brasov2 1 • La 1 327 este atestat Salomon comitele de Braşov22• La
1 5 ianuarie 1 34 1 : magistri Johanni et Jacobo filiis Nicolai comitibus de Barassow et
de Byztricia23•
Din secolul al XIV-lea şi până la 1 408/ 1 4 1 2 în fruntea comitatului braşovean
sunt atestaţi cu regularitate comiţii secuieşti. De la 1 408/ 1 4 1 2 dispare din documente
această demnitate24 • Subordonarea comitatului/districtului braşovean faţă de comitele
secuiesc se poate explica, în opinea noastră, prin faptul că acesta din urmă era, din punct
1 7 Harald Roth, Kronstadt in Siehenhiirgen, Koln -Weimar-Viena, 20 1 0, p. 1 5 -20, susţine şi ideea colonizării Ţării Bârsei în a
doua jumătate a sec. X I I , idee sprijinită pe vagi dovezi arheologice.
l8
l9
20
2l

Ub .I, p. 78; Cf. Fr. Killyen, op. cil., p. 1 1 .
Uh.1, p. 1 59 ; Cf. Fr. Killyen, op. cil., p. 1 3 .

Uh. 1 , p. 449-450.
Gemot Nussbăcher, Primele atestări documentare ale Braşovului în Caietele Corona, voi I I , Braşov, 2003, p. 8; Idem, Scurt
istoric al instituţiilor administrative ale Jude(ului Braşov (Ţării Bârsei) (în continuare: Scurt istoric ... ) în Caietele Corona, voi.
l l l , Braşov, 2004, p. 1 3 ; Idem, Început11rile oraşului Braşov în Caietele Corona, voi. V, Braşov, 2006, p. 1 7 - 1 8.

22 Idem, Seuri istoric, loc. cil. .
2 3 Ibidem; Uh. , voi I , p. 500; G . E . Miiller, Die Grafen des Kronstădter Distriktes hzw. Des Kronstădter Provinzialverbandes,
în Archiv des Vreins jur siehenhiirgische Landeskunde, voi. XLl!/1 925, Tom 2 şi 3, p. 307 -380 (revista se va cita în continuare:
Archiv... ) .
24 Lista comiţilor începând cu 1 34 1 la ihidem, p. 307 -3 1 0; Gemot Nussbăcher, Scurt istoric. . . , p. 1 3 - 1 6; G. Giindisch, Săchi
sches Lehen .. , p. 43; Georg Eduard Miiller, Stiihle 11nd Distrikle als Unterteilungen der Siehnbiirgisch-De11tschen Nationsuni
versităt 1 1 4 1 . 1876 Sibiu, 1 94 1 , p. I 0- 1 1 (în continuare G.E. Miiller, Stiihle und Distrikte. . . ) .
.
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de vedere geografic, cel mai apropiat reprezenatnt al autorităţii regale. Considerăm că
germanii din Ţara Bârsei (fără a putea preciza cu certitudine dacă erau organizaţi
într-o unitate administrativ-teritorială proprie) au fost subordonaţi comitelui secuiesc
imediat după alungarea Teutonilor, un vid de putere în această zonă fiind imposibil
datorită ameninţării permanente a cumanilor şi apoi a tătarilor. Comitele secuiesc, mai
ales datorită atribuţiilor sale militare, fiind cel mai portrivit pentru conducerea acestei
regiuni de margine. Documente care să ateste această realitate s-au păstrat abia de la
sfărşitul secolului al XIII-lea, aşa cum s-a arătat mai sus.
Singurul comite al Braşovului din această perioadă care nu a fost şi comite
al secuilor a fost Johann von Scharfeneck (comite între 1 3 77- 1 3 78), castelan de
Tălmaciu25• Prin această numire se pare că regele aîncercat să despartă funcţia de
comite secuiesc de cea a comielui de Braşov, ne mai fiind nevoie în Sud-Est de o
organizare militară unică. Regele a dorit să încredinţeze toate funcţiile militare
voievodului Transilvaniei26. Măsura a rămas una vremelnică şi nu a putut fi pusă în
practică datorită morţii regelui, comitatul braşovean ajungând după această dată, din
nou, sub autoritatea comiţilor secuieşti. Aceştia reprezentau în continuare autoritatea
regală în teritoriu, exercitând jurisdicţia penală, ocupându-se de problemele fiscale
şi mai ales de cele militare, printre atribuţiile militare ale comitelui braşovean
numaranu-se şi cea de comandant al cetăţilor din teritoriu (Feldioara, Braşov [pe
Tâmpa], Codlea, Prejmer şi Râşnov)27• La fel ca şi în cazul Sibiului sau al Celor Două
Scaune, comitele de Braşov era secondat de un vice-comite, atestat la 1 370: magistro
Stephano comiti Siculorum suorum et eius vices gerenti in Brassow (subl.n.)28• Vice
comiţii sunt atestaţi la 1 3 53, 1 3 55, 1 4 1 2 şi 1 428, acei comiţi/juzi regali aleşi liber de
populaţia germană locală, ca şi în cazul Sibiului.
La 1 35 3 braşovenii primesc un important privilegiu de la regele Ludovic
I, prin care obţin dreptul de a se autoadministra prin proprii dregătorii aleşi liberi
dintre cetăţeni 2 9. Acest document nu desfiinţează demnitatea comitelui regal, dar
îngrădeşte autoritatea lui prin recunoaşterea autorităţilor locale în persoana comitelui
25 Uh II, ed. Franz Zimmermann, Carl Werner, Georg Muller, Sibiu, 1 897, p. 497; G .E. Muller, op. cit. , p. 309; Gemo! Nuss
biicher, Scurt istoric. , p. 1 6.
..

26 Fr. Killyen, op. cit., p. 23.
27 Ibidem, p. 22.

28 Uh II, p. 348-349; Gcmot Nussbiicher, Scurt istoric , p. 1 5 ; G .E. Muller, op. cit. , p. 309.
29 Doc. în Ub.II, p. 93 -95; Comentariu la Fr. Killycn, op. cit., p . 1 8.
. .
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local (com es terrestris) devenit ulterior j ude scăunal judex terrestris şi a villicului3°.
Începând cu 1 3 7 1 încep să fie atestaţi dej a iudices, iuratis cives ac seniores din Braşov
şi din scaunul aferent3 1 •
Ultimele menţiuni ale unui comite de Braşov sunt la 1 408/ 1 4 1 2, după care „din
anul 1 420, este menţionată o formă de conducere colectivă a provinciei Ţării Bârsei,
din care făceau parte întregul magistrat orăşenesc al Braşovului, j uzii şi reprezentanţii
celor patru târguri (Feldioara, Codlea, Râşnov, şi Prej mer), ca şi ceilalţi juraţi seniori
ai districtului Bârsei"32• Nu se cunoaşte motivul exact al încetării autorităţii comitelui
secuiesc asupra districtului braşovean. Cazul Braşovului nu este ca cel al comitatului
Mediaş, adică nu a fost scos de sub jurisdicţia comitelui secuiesc printr-un privilegiu
regal anume. G. E. Mi.iller arată că autoritatea comiţilor secuieşti asupra Braşovului
s-a pierdut treptat în favoarea instituţiilor locale săseşti şi aduce ca argument dispariţia
treptată din titlul comiţilor a demnităţii de comite al Braşovului. Astfel încă de la
sfârşitul secolului al XIV-lea comiţii secuieşti nu mai menţionează de fiecare dată
în titlul lor calitatea lor de comiţi braşoveni iar, aşa cum am arătat, după 1 408/ 1 4 1 2
renunţă definitiv, conştient sau inconştient, la aceasta, în circumstanţe necunoscute33 •
Totuşi la 1 4 1 7 este încă atestat comita tu Brassouiensis34, fără a se putea însă preciza
dacă în fruntea lui se mai afla sau nu un comite regal (adică cel secuiesc). Din acelaşi
an sunt atestaţi regulat juzii şi juraţii, care de acuma par să fie în fruntea districtului.
Noul district este atestat, începând cu anul 1 438, în 1 439, 1 444, 1 446, 1 45 1 , 1 452,
1 45735, având întotdeauna în frunte pe jude, pe villic şi pe juraţi. La 1 43 5 un document
subliniază sinonimia dintre district şi Ţara Bârsei : se vorbeşte despre universi et
singuli Saxones disrictus seu terrae Barcza36
Aproape simultan cu ieşirea de sub autoritatea comitelui secmesc (şi de
Bistriţa), braşovenii primesc de la regele Sigismund, la 1 422, un privilegiu special care
30 Ibidem ; Dirk Moldt, Deutsche Stadtrechte im Mittelalterlichen Siehenhiirgen. Ko17HJrationsrechte - Sach.l"C'n.1piegelrecht Bergrecht, Koln - Weimar - Viena, 2009, p. 82 (în continuare: D. Moldt, Deutsche Stadtrechte. . . ).
3 1 Ub.II, p. 364, 1377: p. 480, 1378: p. 484, 497 1384: p. 596, 1390: 642; Ub.Ill, ed. Franz Zimmermann, Carl Werner, Georg
Miiller, Sibiu, 1 902, p. 1 4 : La 1 39 1 regele Sigismund atestă îi pe Johann iudice, Jacob iurato şi câţiva cives, cărora Ic acordă
diferite privilegii.
32 Gemat Nussbăcher, Scurt istoric. . , p. 1 6.
33 G .E. Miiller, op. cit. , p. 3 1 3-3 14.
34 Ub .IV, ed. Gustav Giindisch, Sibiu, 1 937, p. 43.
35 Ibidem, V, ed. Gustav Giindisch, Bucureşti, 1 975, p. 1 3 - 1 4, 1 9, 1 55, 1 70, 1 99, 334, 348, 557 - 558.
36 Ibidem, p. 1 57; Cf. Şt. Pascu, Voievodatul, IV, p. 85: autorul constată că această sinonimie este atestată de unsprezece ori şi
„de câteva ori" (în 1 377 şi 1 395) sinonimia dintre district şi scaun.
.
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le conferă acelaşi statut juridic cu cel al saşilor din Sibiu, Cele Două Scaune şi Bistriţa.
La 5 Iunie 1 422 se prezintă în faţa regelui, la Oradea, o delegaţie care reprezenta
noua conducere a oraşului (judele şi j uraţii) şi întreaga comunitate aparţinătoare de
Braşov. Noua conducere orăşenească transmitea regelui că după lungi consfătuiri şi
cu acordul tuturor s-au sfătuit să se subordoneze în toate circumstanţele şi în toate
intreprinderile lor legilor, drepturilor şi cutumei de care se folosesc, se bucură şi după
care au foloase, credincioşii noştrii, saşii din Cele Şapte Scaune din părţile noastre
transilvane. Întocmai aceleaşi legi, cutume şi drepturi vor ei [saşii braşoveni, n.n.]
să folosească de acuma înainte şi să şi le însuşească37• Juzii, juraţii şi comunitatea
braşoveană îl roagă astfel pe rege să îşi dea acordul în această privinţă. Vrând să le
demonstreze bunătatea sa, regele Sigismund îşi exprimă consimţământul şi acordul
asupra cererii magistratului Braşovean38. Astfel districtul braşovean era prgătit din
punct de vedere administrativ şi juridic pentru a deveni parte integrantă a Universităţii
Saxone, în a doua jumătate a secolului al XV-iea.
Din punct de vedere geografic districtul aferent oraşului Braşov era situat în
depresiunea Bârsei, la încrucişarea drumurilor comerciale principale39, situaţie care a
dus la dezvoltarea comerţului . În componenţa districtului se aflau treisprezece aşezări
libere şi Braşovul, cu rang de civitas. Dintre aşezările libere, patru au dobândit rang de
târguri libere (oppidum) şi anume : Codlea, Râşnov, Feldioara şi Prejmer4°.

37 Trad. N. După textul german din E. Wagner, Quel/en zur Geschichte der der Siehenbiirger Sachsen I 1 91 - 1 975, Kiiln - Wien,
1 976, p. 63 -64. Textul latin în Uh. IV, p. 1 64 - 1 65; Cf. G. Giindisch, Săchisches lehen.. , p. 43.
38 E. Wagner, op. cit., p. 64.
39 Şt. Pascu, op.cit., p. 86.
40 G. Nussbăcher, Despre stema oraşului Braşov, în Caietele Corona, voi. li, p. 1 7- 1 9.
.
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Componenţa scaunului :
Comitatul/Districtul Braşov.
Districtul Braşov sau Ţara Bârsei (atestat la 1 2 1 1 )41

Bod/Bot (germ. Brenndorf, mag. Botfalfva/Botfalu, lat. Villa Bringonis/Botfavla)
atestat la 1 368.
Braşov, atestat la 1235 (vezi supra ! ) .
Codlea (germ. Zeiden, mag. Feketehalom, lat. Villa Cidinis/Cidinio/Cedinio) atestat
la 1 377.
Cristian (germ. Neustadt in Burzenland, mag. Keresztenyfalva, lat. Villa Cristiani/
Nova Civitas) atestat la 1 3 77.
Feldioara (germ. Marienburg, mag. Feldvar, lat. Castrum Sanctae Marie/Mergenburg)
atestat la 1 240.
Ghimbav (germ. Weidenbach, mag. Vidombak, lat. Vidinbach/Vydumbal/Salkun)
atestat la 1 342.
Hălchiu (germ. Heldsdorf/Heltesdorff, mag. Heltoveny, lat. Villa Heltum/Hiltwin)
atestat la 1 3 77.
Heldenburg (cetate astăzi dispărută) (lat. Castrum Helteuin/Holtuen) atestat la 1 33 5 .
Măieruş/Măgheruş/Alun (germ. Nussbach/Nusspach, mag. Szaszmagyaros/Magyaros,
lat. Villa nucis, Nosbach) atestat la 1 3 77.
Prejmer (germ. Tartlau, mag. Prazsmar, lat. Bach Tortillou/Tortileri) atestat la 1 2 1 1 .
Râşnov/Roşnău (germ. Rosenau, mag. Barcarosyo/Rosnyo, lat. Villa Rosarum/
Rosnou/Rosnaw) atestat la 1 33 1 .
Rodbav (germ. Rotbach/Rotpach, mag. Szazsveresmart/Veresmart, lat. Rufa Ripa/
Rufus Mons) atestat la 1 3 7 1 .
Sânpetru (Germ. Petersberg/Petersdorf, mag. Barcaszentpeter/Szentpeter, lat. Sancti
41 Ernst Wagner, Historisch-Satistisches Ortsnamenhuch far Siehenhiirgen, Koln -Viena, 1 977, p. 3 78; Th. Năgler, Aşezarea
saşilor ... , p. 280; G.E. Miiller, Stiihle und Distrikle . . . , p. 1 86; Misch Orend, Zur Heima tfrage der Siehenhiirger Sachsen. Verglei
chung der siehenhiirgisch-deutschen Ortsnamen mit denen des iihrigen deutschen Sprachgehieles, în: Archiv ... , voi. X L l l l/ 1 926,
Tom 2 -3, p. 25 1 -254, cu datele primelor atestări documentare şi denumirile săseşti ale localităţilor; Franz Zimmermann, Das
Archiv der Stadt Hermannstadt und der săchsischen Nat ion. Ein Fiihrer durch das se/he, Sibiu, 1 90 I , p. 44 fără data atestărilor;
Pentru fiecere locali tale Coriolan Suciu, Dic{ionar Istoric al localită/ilor din Transilvania, voi. I şi I I , Bucureşti [ 1 968] , suh
voce.
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Petri/Mons Petri) atestat la 1 240.
Vulcan (genn. Wolkendorf, mag. SzaszvolkanyNolkany, lat. Villa Wlkan/Wolkan)
atestat la 1 3 77.
Pe lângă aceste aşezări, magistratul oraşului Braşov a avut în subordine, din ultimii
ani ai secolului al XV-iea cetatea şi domeniul Branului, primite ca zălog sau chezăşie
de la regele Vladislav al Ii-lea al Ungariei, în schimbul unei importante sume de bani.
Subiectul acesta a fost tratat cu altă ocazie42 .

Der Kronstadter Komitat im Mittelalter. Verwalungs- und Rechtsgeschichtliche Studie vom die
Griindung des Komitats bis den 1 5. Jahrhundert
( Zusammenfassung)

Am Anfang des 1 3 . Jh. reichte die Grenze des ungarischen Konigreiches nur den rechten Ufer
des Altflusses. Dieses Grenzgebiet war, wie jedes Grenzgebiet von den Szeklem bsiedelt, die sich
militiirisch auf mehrere Burgen stiitzten. Die Szekler griindeten im Burzenland, am Ende des 1 2. und
am Anfang des 1 3 . Jh., mehrere Siedlungen die archiiologisch gefunden wurden. Erst richtig wurde
das Burzenland von den Deutschen Rittem besetzt, die 1 2 1 1 von den Konig Andreas gerufen wurden
um die Grenze des Reiches gegen die tiirkischen Wandervălkem zu verteidigen und nach Osten
auszudehnen. Die Rittem brachten rnehrere Siedler deutscher Abstammung ins Burzenland und hatten
als Vorort ihrer Siedlung Marienburg. Nach knapp 1 4 Jahren wurde das Orden vertrieben wegen seine
Selbststiindigkeitstendenzen gegeniiber den Kănig (alle Ritterorden waren unter den direkten Gewalt
des Papstes) und wegen mehreren Verstossen gegen die Vereinbarungen aus ihren Schenkungsurkunde
von 1 2 1 1 : sie bauten Steinburgen und ruften deutschsprachigen Siedler aus andere Siedlungen aus
Siebenbiirgen in ihre Gebiete, trotz des 1 2 1 1 festgestellten Verbotes. Nach die Verteibung der Rittem
blieb das ziemlich diinn besiedelte Burzenland unter die Gewalt des Szeklergrafen. Das Komitat ist
erst am Ende des 1 3 . Jh. urkundlich bestiitigt, und die Szeklergrafen im 1 4. Jh. Wir vermuten aber dass
so ein strategisch-wichtiges Gebiet nicht ohne eine richtige Fiihrung bleiben konnte und der einzige
der dieses Amt bekleiden konnte war der benachbarte Szeklergraf. Kronstadt und das Burzenland
blieb unter die Gewalt des Szeklergrafen bis am Anfang des 1 5 . Jh. als in unbekannten Unstiinde
und am einen unbekannten Zeitpunkt dieses Amt nicht mehr in die Urkunden Vorkommt (cca. 1 4 1 0).
Gleich nacher haben die lokalen, siichsischen Beamten die hermannstiidtischen Freiheiten (d.h. das
Andreanum) von Kănig Sigismund bekommen ( 1 422) und so war das Burzenland rechtlich bereit um
unter die Gewalt der Siichsischen Nationsuniversitiit zu tretetn.
Am Ende haben wir eine Liste mit die 1 3 Gemeinden des Burzenlandes zugefiigt.

42 Liviu Cîmpeanu, Districtele săseşti Bistri/a şi Braşov şi jurisdic/ia lor asupra Rodnei şi a Branului în secolele XV-XVII, în
Banatica 2012, Reşi\a, 20 I O, p. 1 3 1 - 1 55, mai ales pp. 1 46 - 1 54.
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INSTALAŢII TEHNICE ŢĂ RĂNEŞTI FOLOSITE Î N TRANSILVANIA DE
SUD-EST Î N SECOLUL AL XVIII-LEA ŞI PRIMA PARTE A SECOLULUI
AL XIX-LEA

Niculina Filip
Potrivit conscripţiilor din 1 785 şi 1 820, ocupaţiile complementare agriculturii
şi creşterii animalelor, din care se puteau obţine beneficii semnificative şi care contau,
au fost morăritul, albinăritul, fabricarea uleiului, distilarea alcoolului, prelucrarea
vinului, prelucrarea inului, cânepii, pieilor etc.
Dintre acestea, cel mai important loc, din punct de vedere economic, îl
ocupa morăritul 1 • De aici, importanţa uti lajelor şi instalaţiilor ţărăneşti, folosite în
morărit. În faza iniţială, forma de proprietate asupra morilor şi veniturilor acestora
era comunitară, la fel ca sistemul practicat şi la celelalte instalaţii tehnice, mai ales
a celor costisitoare, care necesitau şi o întreţinere mai susţinută, cum sunt joagărele,
circularele, cazanele de ţuică, pivele de pănură sau cele de ulei, etc2. Ulterior, s-a ajuns
ca anumite familii să cumuleze o parte însemnată a acestor venituri. De obicei, lucrul
la morile de cereale, la oloiniţe, la teascurile de struguri sau alte fructe, era plătit cu
o zecime din produsul rezultat, în timp ce proprietarul velniţelor pentru prepararea
vinarsului din prune percepeau doar o cotă de şase la sută din ţuica produsă3• Dar,
avem şi exemple de modul de plată a taxelor pentru instalaţiile ţărăneşti, din Sălişte:
Posesoratul este dispus ca la această posesiune, ca şi la celelate, să răscumpere
morile de măcinat şi de sare. În ce priveşte dările de la pive, înainte vreme proprietarii
unei asţfel de pive au dat nu numai o taxă în bani de 2 5 de creiţari de fiecare pivă şi
teasc de ulei, ci, pe lângă această dare în bani, de la fiecare instalaţie de acestfel de
asemenea două pături juzilor instituiţi înainte de arendarea domeniului. Posesoratul
îşi rezervă dreptul de a pretinde această dare sau una care o egalează de la aceste
instalaţii, dacă o asţfel de instalaţie un ar fi luată în considerare la averea ţăranului
cu ocazia noii reglementări urbariale, deoarece o asemenea instalaţie aduce un venit
mai mare decât posesiunea mai multor terenuri agricole4• Din Ti lişca:
I Florin Valeriu Mureşan, Satul Românesc din Nord-Estul Transilvaniei la mijlocul secolului al XVIII-iea, Institutul Cultural
Român -Centrul de studii transilvane. Cluj-Napoca, 2005, p. 1 92

2 Monica Budiş şi Nicolae Dunăre, Instala/ii populare de prelucrare,_în BN.SCE. , p. 236
3 Ibidem. p. 2 1 2
4 AN DJ Mureş, Manuscris Istorie economică a Transilvaniei, p.234
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Piue şi joagăre încă avem: pentru joagăre iau arendaşii câte 2 5 de creiţari şi
pentru piue plătim 12 creiţari5
Existenţa morilor în aproape toate satele de pe valea Mureşului, Oltului,
Târnavei Mari şi Mici, nu exclude însă şi situaţiile în care sătenii dintr-un sat macină
la moara satului vecin.
Pentru a putea fi folosită în alimentaţie, prelucrarea produselor se efectua, în
principal cu ajutorul râşniţelor şi morilor. Boabele erau transformate, în păsat sau
făină şi apoi folosite la prepararea hranei.
Râşniţele sunt atestate în ţara noastră încă din neolitic. Principiul de acţiune se

bazează pe forţa de frecare. Cea mai veche unealtă de obţinere a făinii este posibil să
fi fost piua, în care boabele erau pisate. Râşniţele s-au menţinut cu largă răspândire şi
în secolul al XIX-iea. Ele sunt formate din două pietre plate, circulare, suprapuse, cea
superioară fiind învârtită cu manual cu ajutorul unui băţ.
Atât râşniţele, cât şi morile de mână un au putut suplini funcţional, necesităţile
reale ale gospodăriei ţărăneşti, aşa că, după documentele existente, încă din evul
mediu, făina pentru alimentaţie se măcina la moară. Din punctul de vedere al forţei
motrice ce acţionează moara, pe lângă cea acţionată manual, principalele categorii
de mori răspândite la noi, au fost morile acţionate de animale, cele acţionate de forţa
hidraulică, numite mori de apă, morile de vânt şi morile de abur.
Transformarea grăunţelor în făină sau mălai, extragerea uleiului din seminţe
sau prepararea diverselor băuturi din fructe; cu ajutorul unor unelte sau chiar instalaţii
tehnice populare (piuă de mână, teascuri, prese, râşniţe, mori, cazane sau alambicuri
etc.) au preocupat pe om din cele mai vechi timpuri. Numărul impresionant de instalaţii
de mori ţărăneşti şi repartizarea lor teritorială în Transilvania de sud este semnificativ.
Morile sunt pomenite în documentele istorice încă din secolul al XV-iea. În

1 3 aprilie 1 460 e amintită o moară a cetăţii Bran6• Un document din 1 673, privind
socotelile castelanilor din acel an, relatează despre reparaţiile şi completările de piese
ce s-au făcut la morile de pe domeniul Bran (din Zizin, Turgheş, Timiş, Satul ung,
Crizbav, Apaţa şi Baciu)7.
Impozitele asupra morilor la 1 7 1 O, sau încasările şi cheltuielile de pe urma
5 Ibidem, p.264
6 Ţara Bârsei, Academia de şliin\e sociale şi politice a RSR, Editura Academici RSR,Bucureşti, 1 972, p. 330
7 AN DJ Braşov, Fond socoteli alodiale Bra n , 1 673, III, (A2 l )
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morilor la 1 7248 (sunt iarăşi consemnate în documente, iar în anul 1 7469, cu ocazia
conscripţiei posesiunii din Zărneşti, sunt formulate întrebări speciale asupra numărului
morilor, din care aflăm că moara principală care merge şi "iama şi vara" o are birăul.
Sătenii din Sălişte, în 1 820 au răspuns conscriptorilor : În satul nostru avem
opt mori de măcinat, fiecare cu două vârtejuri, care aparţin unor săteni particulari şi
pentru care plătesc impozit anual10•
La Tilişca în 1 5 februarie 1 820, ţăranii spunea că existau : mori de făină sunt
aicea 21, alta cu câtie una , alta cu câte două pietri ; dară căci nu vine măcinici destul
la ele, acum vreo 6 nu umblă.
Morile acestea sunt al oamenilor de la noi, care supt titulum vinilului privat
plătesc de vreo câţiva ani dare crăiască pentru ele
Pentru mori mai vechi nu se plăteşte la VII giudeţe nimica, dară pentru moara
lui Petru Zeik s-au pus 8 zloţi şi pentru a lui Juan Precea 1O zloţi arândă pe tot anu
prin arândaşi (i) VII Giudeţelor, după ce le-au fost făcut oamini(i) mai sus numiţi.
Piue şi joagăre încă avem iau arândaşi(i) câte 25 de creiţari şi pentru piue
câte 12 'lj de crăiţari11•
Cei din satul Vale, tot în 1 820, spuneau: Moară avem, una cu două pietri al
satului pentru care de o parte plătim dare împărătească 12 zloţi; pe de altă parte taxă
la cele VII Giudeţ, 25 zloţi în tot anu. Dobânda care mai rămâne din moara aceasta
îi

de cheltuială pe sama bisericii noştri12 •
Tipurile de mori existente în secolul al XVIII-lea sunt relevate într-un document

din 1 772, în care se arată lucrările de fierărie, rotărie, funărie, dulgherie, tinichigerie,
lăcătuşerie, dogărie şi olărie ce s-au efectuat la Bran13; aici se vorbea despre o roată de
vânt şi de apă pentru moara din Moeciu de Jos.
Importanţa vitală a instalaţiilor de moară a făcut ca, în trecut, ele să constituie
un mij loc de exploatare permanentă.
Morfologic, morile din Ţara Bârsei, se încadrează în tipul de moară cu roată
hidraulică, cu cupe. Cel mai vechi tip de moară este cel cu ciutură sau cu făcaie,
8 AN DJ Braşov, Socoteli alodiale, Bran, I I I , A(2 1 ), 51 O.
9 AN DJ Braşov, Recensăminte 1 746, 44, posesiunea Zărneşti
I O AN DJ Mureş Manuscris . . . - f. 1 26
1 1 Ibidem. _{ 264
12 Ibidem, p. 3 3 1
1 3 A N D J Braşov, Fond socoteli domeniale, ( 2 ) I , a n 1 769- 1 775
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numită local râşniţă. Caracteristic la morile cu ciutură este faptul că fusul ce acţionează
piatra morii este vertical, fiind acţionat direct de apa care loveşte aripile înfipte în
rândun elele butucului, numit ciutură. Fusul este sprijinit, jos, în apă, pe o furcă din
lemn, posada sau furcă cu călcâiul morii, care are lăcaş numit broască, şi în care se
învârte fusul terminat prin cepău.
Moara cu roată hidraulică, specifică Ţării Bârsei, a dobândit încă de la
începutul capitalismului o extindere mai mare. Deşi mai complicat ca mecanism,
acest tip de moară s-a dovedit, în condiţiile acestui ţinut, mai potrivit şi mai rentabil.
Fără îndoială că trebuie ţinut cont de condiţiile social-economice şi politice diferite
care au determinat generalizarea acestui tip, pe lângă factorii naturali care şi-au jucat
rolul lor14•
Mai multe mori de acest tip sunt menţionate şi într-un contract de arendă
privitor la domeniul Tălmaciu, din l noiembrie 1 805, pentru următorii 1 5 ani, adică,
până la 3 1 octombrie l 820, la articolul 6) se spunea: A rendaşul acestui dom eniu şi al
posesiunilor care îi aparţin beneficiază de următoarele venituri şi Încasări: . . . . dreptul
la moara de măcinatjos care se află În Tălmaciu, şi morile de măcinat Înalt cu roată
hidraulică, şi care se află În fiecare sat În fiecare din celelalte localităţi domeniale, În
total şapte15
Din punct de vedere tehnic, deosebirea esenţială între cele două tipuri constă
în mecanismul de acţionare, care se face cu ajutorul unei roţi situate vertical şi pe care
apa o mişcă trecând fie pe jos, împingându-i aripile sau penele, fie pe deasupra, căzând
în cupe.
Dezvoltarea acestor mori a luat amploare, înlăturând morile vechi, mai mici,
şi alături de aceste tipuri de mori, pe marile râuri au existat mori plutitoare pe vase,
ultimele exemplare funcţionând pe Olt, în dreptul Ţării Făgăraşului, la Rucăr, pe
Mureş şi pe Someş.
Numărul mare de mori în zona montană s-a impus, în parte, datorită tipului
risipit al aşezărilor, cum dovedeşte şi localizarea lor, şi era în raport cu consumul
de cereale, în special de grâu, al populaţiei de la munte. În general morile prelucrau
cantităţi reduse de cereale, în mare parte aduse din regiuni de şes, în schimbul muncii
1 4 Ţara Bârsei, p.334
15 AN DJ Mureş, Manuscris.„ p. 503
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sau ale produselor lemnoase (într-o conscripţie din 1 820 se spune: bucatele în
hotarul nostru rodite, numai în a treia parte sunt destule pentru ţinerea locuitorilor,
celelalte două treimi părţi cu îmblăcii şi cu secerea le câştigăm din munca în Câmpia
Ardealului. . . 16). Nu erau mori pentru câştig, la care să macine ţăranii din multe sate.
Venitul morilor era mic. Din vama redusă cuvenită pentru măcinat , puţin mai rămânea
ţăranului după ce se scădeau cheltuielile, între care nu-şi socotea munca sa. Este o
deosebire între morile de şes şi morile de munte, care ţineau de gospodăria săracă a
ţăranului.
În continuare, e cazul să vorbim, de asemenea, despre pivele de ulei, care
alături de mori, fac parte din categoria celor mai răspândite instalaţii tehnice ţărăneşti,
ele având un rol important în prelucrarea uleiului atât de utilizat în alimentaţie. În
multe cazuri, pivele se utilizau şi pentru a obţine cidru, must sau oţet din diverse
fructe. Trebuie să specificăm că, alături de pivele de ulei din gospodăria ţărănească,
s-au menţinut şi uneltele de lemn mai simple pentru zdrobirea seminţelor oleaginoase,
cum sunt piua cu pisălog, piua cu căluţ, acţionată cu piciorul, ş.a. Uleiul în zona
Transilvaniei se obţinea din mei, cânepă, rapiţă şi mai târziu, în secolul al XIX-lea
şi din floarea-soarelui 1 7 • Un ne vom referi aici, la teascurile de ulei acţionate manual,

ci ne vom opri asupra unei instalaţii de industrie propriu-zisă, deci cu un mecanism
complex, pus în mişcare de apă, piua de ulei cu ciocane, care a supravieţuit până
în prezent. Exemplu de astfel de piuă este cea de la Tălmăcel (zona Sibiu), unde
zdrobitul seminţelor se face cu ciocane ascuţite, mişcate de apă şi care cad în oalele
de lemn, săpate într-un trunchi de stejar. În Ţara Bârsei, uleiul s-a extras din cele mai
vechi timpuri din seminţe de in.
Extragerea uleiului comestibil a constituit o ocupaţie importantă. Din
documente, reiese că la Braşov a existat o breaslă a oloierilor, care ia măsuri repetate
împotriva celor care îi lezează interesele. Astfel, spre exemplu, la 1 789, magistratul
Braşovului relatează că a confiscat ulei de in de la doi sălişteni, întrucât numai cei din
breasla oloierilor au voie să comercializeze sămânţa de in şi ulei de in 1 8•

Între instalaţiile de industrie ţărănească alimentară trebuie amintite ş1

1 6 Ştefan Meteş, Viaţa agrară a românilor din A rdeal şi Ungaria. Documente contemporane(l 508- 1821), I, Bucureşti, 1 9 2 1 ,
p. 43
1 7 V.Sutură, Pivele de ulei cu roată de piatră din Transilvania, în Revista muzeelo1; nr.2, l 965
1 8 AN DJ Braşov, Colecţia Bran, 1 744- 1 849, f. 7- 1 8
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pisătoarele de mei atestate în Ţara Bârsei. În 1 830, când se făcea conscripţia diferitelor
înstalaţii, inspectorul domenial raporta că la Zărneşti există pe lângă cele două mori
şi un pisător de mei 19• Ceva mai târziu, în cadrul conscripţiei din martie 1 83 5, sunt
amintite numeroase pisătoare şi mori de mei, astfel: la Hălchiu un pisător; la Tărlugeni
o moară de mei; la Râşnov două mori cu pisătoare de mei, o moară cu o presă de ulei
şi alta cu o presă de oţet; la Prejmer patru mori şi două pisătoare de mei; la Hărman
trei mori şi două pisătoare de mei; la Codlea patru mori, dintre care două pisătoare de
mei; la Ghimbav o moară şi un pisător de mei; la Feldioara o moară şi un pisător de
mei; la Măieruş două mori şi un pisător de mei ş.a.20 •
Iar, sătenii din Tălmaciu mai aveau: în satul nostru să află şi nişte piuri unde
să lucră pănuri de cioareci şi de bobou, afară de aceştia avem lângă râu şi nişte
joagări pe care se taie scânduri numai pe seama sătenilor21• În acest sat, locuitorii se
ocupau şi cu arderea varului22.
În ceea ce priveşte prepararea ţuicii şi a rachiurilor, semnalăm trei tipuri de
instalaţii : cu cazan lucrat în întregime din lut ars confecţionat de olari, cu cazan cu
capac de lemn, zis şi turcesc, şi în fine cazanele-alambic, lucrate din metal. Asupra
instalaţiilor de fiert ţuica, erau rudimentare.
Urbariul din 5 aprilie 1 790, arată că în zona Săcele oamenii: practică atât
de mult („ . această îndeletnicire) încât ei fac intens com erţ de rachiu, nu numai
aici în ţară, ci şi in străinătate 2 3şi se mai spune că se va sista taxa pentru arderea
rachiului. . un vor plăti domnului pe pământ taxă. Este o limitare serioasă a dreptului
.

de cârciumărit. Pentru Ţara Bârsei sunt atestate în perioada de început de secol XIX,
numeroase fierbători de rachiu, cum ar fi la Vulcan 50 de fierbători de ţuică, la Cristian
1 54, la Sânpetru 26 şi la Măieruş 2324.
Între ocupaţiile ţărăneşti din zona Transilvanie de sud-est se număra ş1
prelucrarea lemnului, acest lucru datorându-se faptului că zona era

bogată în

păduri. Condiţiile naturale au favorizat lemnăritul, la Braşov existând chiar o
breaslă a lemnarilor. Forma cea mai veche a acestei ocupaţii a constituit-o cioplitul
19
20
21
22
23
24

Ibidem, F, pach. XXV, dosar I

Idem, acte bresle, pach. l l, dosar I
AN DJ Mureş, Manuscris. , p. 436
Ibidem, p 473
AN DJ Brasov, Urbariu Bran, 1 790, pach. XCV I I I , caiet 2
Idem, Colec(ia Bran, F, pachet XXV, d.I
.
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sau dulgheritul, tâmplarii specializaţi în confecţionarea mobilierului ţărănesc sau
a altor produse din lemn făcându-şi apariţia mai târziu. Pentru lemnărit, atestările
documentare sunt mai vechi decât pentru instalaţiile textile. Astfel, la 1 504, un
document pomeneşte existenţa unui joagăr şi valţuri de joagăr, de şindrilă şi cuie de
şindrilă25• În socotelile domeniului Bran, la 1 7 68- 1 77 5 , se găsesc date în legătură cu
arendarea fierăstraielor de la Zărneşti26 . În acelaşi an, tot în socoteli domeniale se
menţionează plata dulgherilor şi lucrătorilor de şindrilărie care au reparat acoperişul
şi stăvilarul de la Bran2 7• La începutul secolului al XIX-lea, în 1 830, inspectorul
domenial comunica, între altele, că la Bran existau 3 joagăre28
Fierăstraiele- dintr-o epocă mai veche apar, în actele păstrate, şi unele

întreprinderi de fasonare a lemnului, făcute de ţărani mai ales în zonele bogate în
pădur, cum erau cele din domeniul Branului şi de pe valea Timişului. O condiţie
principală pentru punerea în lucru a unor astfel de instalaţii, ca şi la mori, pive, fabrici
de hârtie etc., era imediata apropiere de a unei ape curgătoare din care devia un canal
pentru punerea în mişcare a instalaţiei.
Unul din mai vechile fierăstraie cunoscut nouă e cel din Bran, sat Sohodol.
Acest fierăstrău aparţinea obştei satului şi dregătorii în numele sătenilor, îl angajau să
lucreze la el, la 1 4 aprilie 1 796, pe" jupânul Johannes Orgănaşu". Contractul stipula
următoarele condiţii : angajamentul se încheia pe timp de doi ani, perioadă în care
nimeni nu-l va putea „strămuta"; avea dreptul la 1 13 din „gros"-ul de scânduri tăiate
şi la plata în bani de 6 creiţari de „gros". Era, de asemenea, liber să taie în pădure 5-6
„groşi" de lemne pentru folosul său29•
Ceva mai târziu, prin cel de-al treilea deceniu al secolului al XIX-iea, stăpânea
un fierăstrău „pe Timiş", negustorul braşovean Petru Ilinovici30 • I linovici cumpărase,
la 1 iulie 1 822, instalaţia acestui „chereszteon", „cu toate morile" care se găseau
alături de instalaţie, de la un Gordi Andras, pentru preţul de 600(fl.) nemţeşti3 1 • Date
în legătură cu proprieteatea lui Ilinovici asupra fierăstrăului şi a lucrului la dânsul se
25 Idem, ,Colec(ia Bran, L:Z.G.S.K., I, 82-92.
26 Idem, Socoleli domeniale. 1 769, 1 775, ( I )
27 Ibidem, 1 775, (32), f. 40, 42.
28 Ibidem, F, pachet, XXV, dosar I (92).
29 Idem, Act din 12 martie I 796(Ca!alog doc. rom. , I, p.520, doc.nr. 3257)
30 Idem, Act anterior datei de 14 septembrie 1 825 (Actele Magislra/ului, nr.3376/ 1 825. Rezumat în Ca1alog11l doc. rom. li,
p.864., doc.5 1 00).
3 1 Idem, Ac/ele magislralului , nr. 48711 824, anexa 4, p.2, copie. Rezumat în Catalog doc. rom. l i , p.758, doc. nr.4466
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întâlnesc în septembrie 1 825, dată la care îl punea „cauţion", împreună cu o casă a sa
din „Braşovechi", str. Lungă3 2 , şi de asemenea, treisprezece ani mai târziu, până după
februarie 1 83 833•
La 1 1 martie 1 834, locuitorul din Poarta (Bran), Coman Teodor Pomană, făcea
cererea către von Schobelu, „inspectorul Branului'', pentru a i se aproba construirea
unui fierăstrău în conlucrare cu feciorii săi. Dregătorii şi gocimanul locului le
dădeau că sunt „oameni vrednici", care „lucrează bine". Între altele, arătau, pentru
recomandarea solicitanţilor, că le-au dat la zidirea bisericii scândura de trebuinţă34•
Deci, întreprinderea lui Coman Teodor Pomană era înfiinţată la o dată anterioară
intervenţiei adresate „inspectorului" şi noua cerere însemna o reînnoire a vechii
aprobări de funcţionare, poate, de data aceasta ceva mai extinsă şi prin includerea în
afacere a fiilor.
Viaţa rurală din zona Transilvaniei de sud-est, prin urmare era un complex
de elemente vechi ce se reprezenta prin elemente caracteristice fiecărui tip de relief.
Valoarea economică a celor mai importante forme caracteristice ale pământului din
zonă-deal şi munte- se schimba odată cu acestea. Muntele cu produsele lui caracteristice,
miniere, forestiere şi pastorale, compensa nevoile câmpiei şi dealurilor, care la rândul
lor trimitea hrană populaţiei din regiunea muntoasă. Un adevărat organism puternic,
sănătos şi unitar capabil să reziste tuturor încercărilor, în folosul lui şi al altora.

32 Idem, Act anterior datei de 14 septembrie 1 825 (Actele Magistratului, nr.337611 825. Rezumat în Catalogul doc.
p.864., doc.5 1 00).

rom.

li,

33 idem, Actele judecătoreşti , nr. 1 47/ 1 838, orig.( Rezumat în Catalog doc. rom , lll, manuscris). Bucureşti, 10 februarie 1 836,
Petre lliovici, la înştiinţarea primită de Stărostia K.K. Craiova, ecre Magistratului din Braşov să rânduiască soţiei sale prisosul
banilor rămaşi din vânzarea fierăstrăului de scânduri, pentru plata datoriei către Cristea Debinger. Partea cca mi marc a moşiei,
vândută , a fost a soţiei şi banii va trebui să-i bage neguţătorie pentrui a-şi câştiga hrana
34 Idem, A ctele Magistratului, act din 1 1 martie 1 834 nr. 1 4941 1 834, anexa I. Rezumat în Catalog doc. rom , I I I , manuscris
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In dem Siidosten Siebenbiirgens im XVIII. und in der ersten Hălfte des XIX.
Jahrhunderts benutzte Landwirtschaftliche Einrichtungen
(Zusammenfassung)

Die Umfragen von 1 785- 1 820 zeigen dass in dem Siidosten Siebenbiirgens, zu der Bearbeitung
der Produkte von Ackerbau und Viehzucht welche einen hohen Gewinn brachten, - Lebensmittel,
Alkohol, Textilien, Holz, Lederwaren usw. - zusătzliche Anlagen, wie zum Beispiel Miihlen, ?ressen,
Săgewerke, Schnapsbrennereien und andere, in betrieb waren.
Daher ist es ersichtlich dass in Siebenbiirgen das Leben auf dem Lande eine Vielzahl von Elementen
beinhaltete, welche fur die verschiedenen Oberflăchenformen - Berge, Gebirge kennzeichnend waren,
und somit einen krăftigen, gesunden, einheitlichen Organismus bildeten, welcher allen Sachlagen
widerstehen und somit sich und anderen von nutzen sein konnte.
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La nivelul unor societăţi tradiţionale sacralitatea puterii monarhului era puternică,
persoana regală fiind considerată cheia de boltă a sistemului politic tradiţional.
Monarhul este cel care asigură coeziunea statului, este reprezentantul lui Dumnezeu
pe pământ oferind supuşilor civilizaţia şi formându-şi autoritatea pe preceptele
moralei creştine şi pe utilitatea virtuţilor fiecărei comunităţi etnice şi sociale de unde
se preliminează o încredere în deciziile monarhului şi căutarea unei „veneraţii idolatre
a persoanei sale". 1
Deşi conceptul de modernitate este sinonim cu secularizarea, la nivelul

"

mitului bunului împărat " avem de a face cu o metamorfoză a sacrului, oamenii care
participă la sacrul modem, la miturile sale, nu au cunoştinţă că e vorba de o nouă
formă de religiozitate, ei orientându-se o parte din aspiraţiile şi din pasiunile religioase
spre politica. Avem de a face cu o transfigurare a mitologiilor, oameni politici fie ei
democraţi sau dictatori sunt investiţi cu atribute eroico - divine ( de exemplu: „geniu
carpatin", „fohrer" etc.). Deci secularizarea nu aduce o eclipsare totală a sacrului,
deplasări şi modificări, fenomenul fiind detectabil mai ales în domeniul politic printr-o
transformare din sfera religiosului in sfera politicului si în discursul ideologic apar
concepte ritualizante, forme de sociabilitate de tip comunional . O dublă alteritate:
o alteritate a religiosului, salvarea nu mai este individuală ci colectivă (rasă, clasă)
şi o alteritate a politicului pentru că vizează protecţia fiinţelor nu acum ci intr-un
viitor nesigur şi confuz. Cele două (politicul şi religiozitatea) oferind un sentiment
securizant şi răspund unor asteptări de confort şi securitate.2
Vizitele făcute în mij locul supuşilor contribuie la întărirea legăturii dintre
monarh şi cetăţeni contribuind la promovarea majestăţii persoanei împăratului, care
prin actele făcute cu ocazia vizitelor, duc la întărirea patriotismului dinastic, fiind un
element care contribuie la fortificerea mitului «bunului monarh".
Aceste intrări regale sunt reprezentări circumscrise puterii în principal şi în
1 Simona Nicoară, Toader Nicoară, Mentalită(i colective şi imaginar social. Istoria şi noile paradigme ale rnnoaşterii, Presa
Universitară Clujeană/Mesagerul, 1 996, pp. 1 7 1 - 1 72.

2 Toader Nicoară, Transilvania la începuturile epocii moderne ( 1680-1800). Societate rurală şi mentalităţi colective, Presa
Universitară Clujeană , l 997pp. 345-346.
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subiacent sărbătorii, spectacolului. Ele stărnesc emoţii, sentimente, ce stârnesc ulterior
un adevărat univers mitologic. Ele sunt o ieşire din cotidian, într-o lume simbolică,
fiind o resuscitare în diversitatea vieţii cotidiene. 3
După cum ştim, Transilvania făcea parte începând cu secolul al XVIII-iea din
Imperiul Habsburgic. Curtea de la Viena conducea acest conglomerat multinaţional
prin intermediul unei administraţii extrem de eficiente, a cărui rol este definitoriu în
existenţa statului până în 1 9 1 8 .
În realizarea coeziunii statale, cercurile aulice vor utliza o multitudine de acţiuni
menite a realiza cetăţeni fideli. În acest demers se va marşa spre mitizarea persoanei
imperiale ca element definitoriu al existenţei şi perpetuării monarhiei dunărene şi
astfel se va crea la nivelul conştiinţei colecive a

"

Mitul bunului împărat ".

Rolul lor este acela de a întări legătura dintre monarh şi supuşi, prezenţa
monarhului şi gesturile sale rămân profund angrenate în mentalitatea colectivă a
locuitorilor unei urbe, contribuind la perpetuarea mitului peste mai multe generaţii.
În acest sens au fost inteprinse de diverşi suverani austrieci mai multe vizite
imperiale. Cele mai cunoscute fiind intreprinse de către Iosif al Ii-lea, care influienţat
de ideile despotismului luminat, în calitatea sa de părinte alpatriei trebuia să cunoască
îndeaproape nevoile supuşilor.
Iosif al Ii-lea va face trei vizite în Ardeal Prima a fost realizată în 1 773 la vârsta
de 32 de ani, urmate de cele din 1 783 şi 1 786, când nu va trece prin Sighişoara. În vara
lui 1 773 va ajunge la Arad, de unde după vizitarea Banatului întră în Transilvania în
zona Haţeg vizitând Hunedoara, Orăştie, Alba Iulia, Sibiu, Rupea, Sighişoara, Mediaş,
zona regimentului I de graniţă românesc de la Orlat, Braşovul, Secuimea, regimentul
I I de graniţă românesc de la Năsăud, Gherla, Cluj , după care se întoarce la Sibiu, Tg.
Mureş, Reghin, din nou Năsăud, Borşa în Maramureş, Sighetul Marmaţiei şi va părăsi
Transilvania, continuându-şi călătoria în Galiţia. 4
La Sighişoara, Iosif al I i-lea ajunge în dimineaţa zilei de 1 iunie venind de la
Rupea, unde a înnoptat. Face o scurtă oprire la Albeşti, după care pentru căteva ore va
vizita şi urbea de pe Târnava Mare. Legat de această vizită în j urnalul împăratului se
menţionează:

"

1 iunie din Rupea spre staţia următoare Buneşti

. . .

2 ore; deto Saschiz

3 Doru Radosav, Ar<ltarea împăratului. Intrările imperiale în Transilvania şi Banat ( sec. XVIII-X/X). Discurs şi reprezentare.
Presa Universitară Clujeană, cd. Dacia, Cluj -Napoca, 2002, pp. 6-9.
4 Toader Nicoară, op. cit. pp. 380- 382.
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2 (ore) un mic târg săsesc cu o cetate. Următoarea staţie Schăssburg · 2 � (ore n.n.)
un oraş liber săsesc cu o mare cetate închisă, bună. Notandum: la Scaunul Sighişoara
este jude regal Michael von Hannenheim, primar Georg Schell.
Merserăm dimineaţa imediat după ora 4 ( . . . ) în tabăra de la Rupea, unde ( am
urmărit n.n. ) programul regimentului Anspach. Vedem aceasi paradă ( ... ). După aceea
mergem din Rupea spre Schăssberg printr-un teritoriu deluros ce creşte, mai mult sare
muntos si cu păduri ( . . . ). Supuşii comitelui superior Haller · se plâng înspăimântaţi
de metodele domnului lor, aşadar susţin că întreaga săptămână trebuie să robotească
si ca toate persoanele, care sunt în casa. A u emigrat foarte multi din această cauză,
după cum mă asigură şi vicecomitele Szandor din ( comitatul n.n.) Alba Inferioară, că
numai din cele 1 3 sate " au emigrat 150 de /amili. Îi cer să cerceteze această plângere,
şi să imi dea un raport. Aici am gasit multi saşi, care cu amărăciune se plângeau din
nou de abuzurile persoanelor din magistrate, în special la magistratul Sibiului.
Sighişoara este aşezată pe deal, marginită de o foarte frumoasă vale a râului
Târnava Mare. În Sighişoara este campat regimentul Moltk, cu al doilea batalion.
Era aşa de cald, am văzut aceeaşi paradă, după care m-am aşezat la aceeasi masă
de intendenţă ( . . . ). Regim entul are un frumos suflu de oameni, darfoarte puţini. După
aceea au făcut instrucţie. Îi comandă generalul Dresler. Se poate vedea, de aici,
o foarte bună îmbunătăţire, că organismul batalionlui are o bună direcţie, şi este
bun de marşat spre front. ( . . . ). Colon elul Schmiedfeld este un total şi excepţional
dibace ofiţer, el spunea, că oamenii stau în condiţii bune la ţăranii valahi, dar nu
mai bine ca la domnii maghiari sau funcţionarii saşi. Nu există dezertări de atunci
( . . . ). Sighişoara este o localitate foarte mare, cum nu a uitat să-mi m enţioneze judele
regal Hahnnenheim. De aici merserăm spre Ebesfalva sau Elisabetstadt. Drumul
•

de la Sighişoara foarte dens locuit, după aceea se vine în valea în valea Târnavei
Mari, care este locuită mai ales de saşi, cu toate că scaunul Sighişoarei se amestecă
mult cu comitatele, se plâng valahi de saşi pentru am estecuri făcute de aceştia pe

•

•

•

•

Sighişoara.
este vorba de românii din Albeşti.
este vorba de 13 sate săseşti aflate între cele două Tâmave, singurele care au fost formate din tărani saşi iobagi.
azi oraşul Dumbrăveni ( jud. Sibiu).
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câmpuri. " 5
În urma călătoriei în Transilvania va prezenta o serie de rapoarte cu privire
la starea provinciei şi cu această ocazie este menţionată o manufactură de bumbac la
Sighişoara, care trebuie promovat, altfel va dispărea:

„

De fabrici nu am auzit nimic.

Aşa numita Cottonfabrique din Sighişoara chiar nimic, şi decurge de aici, cert că a
lucrat aproape de bază, au făcut 4000 st de pânză prost apretată. Fabricantul a
fost trimis de ici colo, că nu s-a îngrijit să instruiască un grup să lucreze un grup de
oameni până la actuala oră, aşa, fără capăt se vede râvna sa şi niciodată nu va izbuti
să înceapă, va muri moare de foame sigur. " 6
Tot după călătorie aflăm de caracterizările făcute funcţionarilor locali de către
suveranul de la Viena a avut ocazia să vorbească. Legat de Sighişoara arată că primarul
Georg Schell:

„

este un om gras, care cred, că înţelege pe deplin sistemuljuridic. . . "

, j udele regal Michael von Hannenheim:
om fără experienţă.

"

„

imi pare mie cam bătrân, dar nu se vede un

7

Cel mai fidel izvor cu privire la vizita lui Josif al II-iea în Transilvania îl
avem în memorile notarului oraşului Mediaş, Michael Conrad von Heidendorf, care
l-a însoţit pe împărat în vizita sa din 1 773. Referitor la Sighişoara relatează" . . . marţi
la I iunie, către ora 7 seara ajunge ( împăratul n.n. ) . Erau adunaţi mai mult de 1 OOO
de oameni curioşi, de toate vârstele şi stările; două batalioane formau o line de gardă
de-a curmezişul străzii ţării pe de o parte până aproape de Târnavă · , cu faţa în
spatele Sighişoarei, şi de ambele părţi, adică jos la Târnavă şi sus lângă strada ţării
era nenumărat popor, în două linii graduale stând până la pădure · , jos în apropierea
ierbii malului inundabil, deasupra căruia era un mic pod. În mijlocul dintre cele două
rânduri de privitori mergea monarhul radiând în trăsura sa . . . " Este întâmpinat:

„

. .. de popor pe ambele părţi salutând graţios, dând o imagine aşa de majestoasă,
ca la venirea marii judecăţi de apoi, - unde dintre toţi comandantul, maiorul baron
Wenkheim calare cu spada primea salutul şi îndată corpul militar la ordin a făcut
5 Ileana Bozac, Teodor Pavel. Călătoria împăratului losif'al II-iea în Transilvania la 1 773. Die Reise Keiser Josephs li. Durch
Siebenbiirgen im Jahre 1 773. volum/Band I, Institutul Cultural Român/ Centrul de Studii Transilvane, Cluj -Napoca, 2006, pp.
6 1 0- 6 1 1 .
6 Ibidem. p. 740.
7 Ibidem. p. 768.
probabil că era pe actiuala stradă a Consiliului Europei, în zona intersecţiei semaforizate, la acea vreme intrarea în oraş.
•

Este vorba de pădurea Brădet de azi.
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exerciţii de manevră, care au durat două ore până în noapte, în timp ce majestatea
sa era atent la foc, fum şi abur şi la marşul rapid al grenadierilor. După terminarea
exerciţiului, asupa căruia majestatea sa s-a arătat mulţumit, a mers, după cum am
spus mai sus, către Epesdorf · şi a înnoptat în casa cetăţeanului Marton Gaspar.

"

8

Un alt împărat care ajunge în Transilvania este Francisc I în 1 8 1 7. Nu va
vizita Sighişoara. 9 Iniţial călătoria stabilită pentru o lună dorea să cuprindă vizitarea
oraşelor: Bistriţa, Cluj , Sibiu, Braşov, zonele secuieşti, Caransebeş şi Banat. Ulterior
itinerarul cunoaşte mai multe opriri la Bistriţa, Năsăud, Cluj , Turda, Aiud, Alba Iulia,
Zlatna, Abrud, Sibiu, Făgăraş, Braşov, urmate de zona secuiască de unde se va întoarce
la Sibiu, vizitând apoi oraşele Deva, Hunedoara, Orăştie, Făget de unde va ajunge la
Caransebeş şi Lugoj . 1 0
Ultima călătorie a unui împărat în Transilvania este cea a lui Franz Josef în
anul 1 852. Prezenta sa la Sighişoara este inclusă în intinerar. Vizita va începe în vara
lui 1 852 sosind de la Viena la Pesta cu vaporul. Din Ungaria va ajunge în Banat şi
Patrium şi în 20 iulie va ajunde în Transilvania. În 1 9 iulie este la Cluj . O mare parte
a vizitei va fi rezervată Munţiilor Apuseni, trecând prin locali taţi ca Abrud, Câmpeni,
Vidra, Brad. De aici va trece muntele în comitatul Hunedoara şi în 2 1 iulie îl găsim
la Alba Iulia şi în 23 iulie îl vedem la Sibiu,unde va sta două zile. În 28 iulie este la
Braşov şi de aici în Secuime. 1 1
La Sighişoara, Franz Josef va ajunge în seara zilei de 3 1 iulie. El va fi însoţit
de arhiducele Albrecht, guvernatorul militar şi civil al Transilvaniei, prinţul von
Schwarzenberg, contele Griinne, şi de o numeroasă suită. Legat de acest eveniment
oficiosul Siebenbiirger Bote arăta admosfera sărbătorească a întâlnirii sighişorenilor
cu suveranul lor:

„

Mii de oameni umplură uliţele şi pieţele bogat împodobite cu

porţi triumfale, steaguri şi coroane deflori, cu bubuiala tunurilor acoperind strigătul
Dumbrăveni.
Rudolf Theil, ., Michael Conrad von Heidendorf. Eine selbstbiographie ( Fortsetzung)'" in Archiv des Vereins fiir siehenbiir
gische landeskunde, Sechszehnter Band, II Heft, Herausgegeben von Vereins - Ausschluss, Hermannstadt, l n comission bei
Franz Michaelis, 1 88 1 , pp. 446 -447.
9 Deşi, în lucrarea lui Friedrich Karl Johann Mild Schăjlhurger Chronik, Schiller Verlag, Hermannstadt/ Bonn, 20 1 0, p. 66 se
menţionează vizita imperială la Sighişoara, nici o referire bibligrafică legată de acest eveniment nu o confirmă.
IO Tabarski Otto,"Muveliidestarteneti odatok Ferenc Kiraly 1 8 1 7 - i erdely utazasahaz" (Date culturale la călătoria regelui
Francisc în Ardeal în 1 8 I 7) în Emlekkongy Domanovszki Sandor Sziiletese hatvnadikfardu/aojanak iinnepere 1 93 7 mai 2 7, (Vo
lum omagial pentru Alexandru Domanovszki cu ocazia împlinirii vârstei de 60 ani, 27 mai 1 937) Budapest Kir. Nag Egyetoni
Nyamnda , 1 937, p 56 3
•

8

.

.

I I legat de traseul vizitei vezi: Siebenhiirger Bote, nr. 94, Hermannstadt, den 1 4 . . Juni 1 852, p.99; Lorănd Mădly " Vizita
împaratului Francisc Iosif I în Transilvania în anul I 852", în A rhiva Someşană, nr. I I , Cluj -Napoca, 2003, pp. 363 -377.
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jubilar şi sunetul festiv al clopotelor prezenţa Majestăţii sale apostolice in corpore;
autorităţiile militare si civile adunate l-au întămpinat graţios pe Majestatea sa. La
orele 7 era o mare masă mare de oameni, numeroase persoan e distinse. Seara ( . . . )
întregul oras lumina strălucit. Din toate turnurile oraşului vâlvătau mii de focuri
şi pe înălţimile din apropiere ardeau n enumărate focuri de tabără. Azi la orele 8
dimineaţa, la trei ani de la bătălia de la Sighişoara · a curajosului general imperial
rus Scariatin

· ,

se va pune piatra de temelie a unui monument dedicat acestuia. La un

sfert de oră de Sighişoara, în dreapta drumului ce m erge spre Odorhei, la o înălţime,
la liziera pădurii este locul, unde a Închis ochii eroul; aici În acest loc tragic va fi
ridicat În scurt timp un frumos monument, la care azi Majestatea sa apostolică a pus
temelia. ( . . . ) Alteţa sa, domnul guvernator îi transmite Majestăţii sale documente,
care Înălţimea sa le va pune Într-o boceluţă de cupru ( . . . ) În acest timp clerulfacea
slujba. " Boceluţa este introdusă în pământ cu ajutorul unei mistri şi a unui ciocan
aurit şi: „ În momentul În care Majestatea sa bătea cu ciocanul, răsună muzica tobelor
şi trompetelor. fanfara militară cântă imnul, infanteria adunată a dat drumul la şarjă,
tunurile bubuiau şi toate clopotele răsunau În oraş. Atunci domnul inspector de geniu
preluă ciocanul de la Majestatea sa împreună cu mistria i-a dat-o primarului · cu
sarcina de a proteja şi de a se preocupa de conservarea acestui monument. Apoi
Majestatea sa apostolica participă la punerea pietrei de temelie din partea Înălţimii
sale arhiducele, a alteţei sale guvernatorului, prinţul von Schwarzenberg, a domnului
primar a oficialităţii/or militare şi civile. Întreaga festivitate a fost Închisă de scurta
defilare a trupelor. Apoi Majestatea sa vizită lpcul bătăliei. ( . . . ) Plecarea Majestăţii
sale apostolice spre Tg. Mureş a avut loc la orele 9 Yi dimineaţa. " 1 2
Aceasta este descrierea oficială a vizitei imperiale la Sighişoara punându-se
accent în deosebi pe punerea pietrei de temelie a monumentului dedicat generalului
Scariatin, care în memoria colectivă se va păstra sub numele la leu.
Aceeaşi memorie colectivă va mai menţiona un episod trecut cu vederea de
gazeta oficială. Se pare că în seara zilei de 3 1 iulie oficialităţiile oraşului au dat o
este vorba de fapt de bătălia de la Albeşti din 3 1 iulie 1 849.
în urma bătăliei de la Albeşti şi -a perdut viaţa în tabăra revoluţionară poetul Petăfi Sandor, publicistul Anton Kurz, iar din
tabăra armatei mse generalul Grigori lacovlevici Scariatin.
este vorba de primarul Michael Weinrich.
1 2 Sibenbiirger Bote. Hermannstadt. am 6. August 1 852, p.6 1 3 .
•
•

•
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recepţie în cinstea împăratului în aşa numita casă Orendi" aflată în piaţa oraşului, unde
la acea vreme era hanul oraşului. Imediat după eveniment tavanul sălii s-a prăbuşit şi
astfel:

„

. . corpul cetăţenesc săsesc loial al oraşului şi de această dată s-a aflat sub o
.

stea norocoasă. 1 3
Observăm că în decursul secolelor XVIII-XIX, deşi au fost mai multe vizite
imperiale în Transilvania urbea de pe Târnava Mare a fost ocolită de suverani
Habsburgi. Acest lucru atestă faptul, că după marele incendiu din 1 676 şi epidemia
de ciumă din 1 709 oraşul nostru suferă atât din punct de vedere demografic cât şi
economic, dintr-un oraş exponeţial în evul mediu transilvan devenind un orăşel de
provmc1e.
Dacă vizita lui Josif al I i-lea a fost uitată, cea din 1 852 a urmaşului său Franz
Josef a rămas prezentă în memoria colectivă prin episodul prăbuşirii tavanului sălii de
recepţie şi mai ales prin punerea pietrei de temelie a monumentului dedicat generalului
rus Scariatin.
Prezenţa suveranului în mij locul supuşilor a avut darul de a contribui la
perpetuarea mitului bunului împărat şi a formei statale austriece. Cu toate acestea
dezvoltarea ideilor naţionale la popoarele din imperiu şi numeroasele probleme, cu
care se va confrunta monarhia dunăreană după dualism vor duce la dispariţia sa în
toamna anului 1 9 1 8 şi la crearea statelor naţionale în Europa Centrală.

Î n 1 874 pe acest loc s-a construit Casa oraşului, unde azi se găseşte Biblioteca municipală şi Sala
1 3 Richard Schuller, A lt-Schăj3hurg. Buchdriickerei W. Kra!Tt, Schăl3burg, 1 906, p. 27.
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I mperial visits to Sighisoara
(summary)

The article presents the visits undertaken by the emperors of Austria to Sighisoara, in the
nineteenth and twentieth centuries. Their role was to achieve solidarity between subjects and their
monarch, in order to create cohesion of the state.
Although they undertook severa! visits to Transylvania, only two emperors came to Sighişoara:
Joseph TI in 1 773 and Franz Joseph in 1 852, to put the foundation stone of the monument dedicated to
the Russian general Scariatin, who died after the Battle of Albesti in July 3 1 , 1 849.

Monumentul Scariatin în a doua jumătate a secolului al XIX-iea
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SIGHIŞOARA Î N SCRIERILE A DOI AUTORI ENGLEZI
DIN SECOLUL AL XIX-LEA
Adonis P. Mihai

Literatura de călătorie a constituit dintotdeauna o importantă sursă documentară
pentru istorici. De-a lungul timpului o serie de călători, de origini diferite, au
trecut prin spaţiul geografic al Ţărilor Române. În urma lor au rămas impresiile şi
descrierile asupra locuitorilor şi locurilor vizitate. Toate aceste scrieri şi jurnale de
călătorie au fost caracterizate de un grad relativ mare de subiectivism, uneori relatările
necorespunzând pe deplin cu realităţile întâlnite la faţa locului. Alături de talentul
narativ al autorilor acestor texte de călătorie au fost consemnate însă şi texte obiective,
care au reflectat cu fidelitate ceea ce au văzut şi auzit autorii în timpul călătoriilor.
În acest fel a fost posibilă păstrarea unei imagini unice asupra unui anume spaţiu şi
timp istoric. Pentru noi contemporanii, răsfoirea acestor scrieri şi jurnale de călătorie,
ne îngăduie înţelegerea trecutului sub o altă formă decât cea cuprinsă în actele şi
documentele oficiale, păstrate astăzi în arhive.
Reliefarea trecutului prin literatura de călătorie a făcut obiectul unei sem
consistente de volume intitulată Călători străini despre Ţările Române, care acoperă
perioada cuprinsă între 1 3 3 1 - 1 856.1 Cele câteva mii de pagini ale acestor volume
redau scrierile deosebit de valoroase ale diverşilor călători şi nu numai, care au călcat
pe pământul Ţărilor Române în decursul a 525 de ani. În funcţie de perioada istorică
aflată în analiză, scrierile înregistrate în paginile acestor volume acoperă perioada
evului mediu şi a primei părţi a epocii modeme, acestea constituindu-se în valoroase
izvoare istorice.
Atenţia noastră a fost atrasă de două scrieri semnate de autori englezi din
secolul al XIX-iea, în care au fost redate impresiile de călătorie ale acestora în
I Câhirori srrâini de.1pre Ţârile Române, voi. I , îngrijit de Maria Holban, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1 968, cuprinde anii 1 3 3 1 1 55 1 ; voi. II, îngrijit de Maria Holban, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1 970, anii 1 55 1 - 1 583; voi. III, îngrijit de Maria Holban, Bucu
reşti, Ed. Ştiin!ifică, 1 97 1 , anii 1 583 - 1 599; voi. IV. îngrijit de Maria Holban, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1 972, anii 1 600 - 1 622;
voi. V, îngrijit de Maria Holban, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică. 1 973, anii 1 623 - 1 659; voi. VI, Partea I - Paul de A lep ( 1 637 - 1 667),
îngrijită de M. M. Alexandrescu - Dersca Bulgaru şi part ea a I I -a - El'/ia Celehi ( 1 6 1 1 - 1 684). îngrijită de Mustafa Ali Mehmed,
Bucureşti, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1 976; voi. V I L îngrijii de Maria Holban, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică,
1 980, anii 1 635 - 1 688; voi. V I I I , îngrijii de Maria Holban, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1 983, anii 1 689 - 1 7 1 6;
voi. IX, coordonatori + Maria Holban, Paul Cemovodeanu, Bucureşti, Ed. Academiei Române, 1 997, anii 1 7 1 6 - 1 768; voi.
X, coordonatori + Maria Holban, Paul Cemovodeanu, în două părţi, publicate la Bucureşti, Ed. Academiei Române, în 2000 şi
200 I, cuprinde anii 1 769 - 1 800. Pentru secolul al XIX - iea din seria Câlâlori .1·1râi11i despre Ţârile Române au fost publicate la
Editura Academiei Române 6 volume (seric nouă) sub coordonarea lui Paul Cernovodeanu şi Daniela Buşă - voi. I ( 1 80 1 - 1 82 1 )
în 2004, voi. I I ( 1 822 - 1 830) în 2005, voi. III ( 1 83 1 - 1 840) în 2006, voi. I V ( 1 84 1 - 1 846) în 2007. voi. V ( 1 847 - 1 85 1 ) în 2009 şi
voi. VI ( 1 852- 1 856) în 20 1 0.
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Transilvania. Pe lângă acestea am descoperit şi o serie de informaţii importante despre
oraşul Sighişoara în secolul al XIX-iea. Cele două scrieri la care vom face referire
sunt Andrew Archibald Paton, The Goth and the Hun; or Transylvania, Debreczin,
Pesth and Vienna2 („Gotul şi hunul sau Transilvania, Debreţin, Pesta şi Viena") şi
Charles Boner, Transylvania; its products and its people3 („Transilvania, oamenii şi
produsele sale"). Cele două lucrări pot fi considerate jurnalele de călătorie ale lui A.
A. Paton şi Ch. Boner în Transilvania.
Pentru o mai bună înţelegere a acestor autori şi a textelor dorim să redăm în
cele ce urmează câteva scurte date biografice cu privire la cei doi scriitori englezi,
urmând ca mai apoi să prezentăm lucrările acestora şi referirea specială la oraşul
Sighişoara.
Andrew Archibald Paton a fost un diplomat şi scriitor englez, care s-a născut
în anul 1 809. În timpul domniei reginei Victoria ( 1 83 7 - 1 90 l ) a Marii Britanii a
îndeplinit şi funcţia de consul, până la moartea sa în 1 874, la Dubrovnik (Ragusa în
limba italiană), un important port în sudul extrem al Croaţiei. A. A. Paton s-a dedicat
încă de timpuriu (de la vârsta de 25 de ani) cercetărilor, explorărilor geografice şi
etnologice. În prima sa călătorie a parcurs pe jos drumul de la Neapole la Viena. În
următorii ani a călătorit prin Europa de sud-est, Siria şi Egipt. A petrecut o perioadă
însemnată din viaţa sa în Serbia şi la Dubrovnik. În noiembrie 1 846 a început călătoria
sa în Dalmaţia şi Muntenegru, în scopul de a obţine o imagine cât mai exactă asupra
porturilor, care au aparţinut Austro-Ungariei. În urma acesteia a redactat un raport
de călătorie Researches on the Danube and the Adriatic („Cercetări pe Dunăre şi la
Marea Adriatică").4 De-a lungul vieţii sale a publicat o serie de volume interesante
- The Modern Syrians ( 1 843), Servia ( 1 844), The Highlands and Jslands of the
Adriatic ( 1 849), The Goth and The Hun ( 1 85 1 ), The Bulgarian, the Turk and The
2 The Goth and the Hun: 01; Transylrnnia. Dehrec=in. Pesth and Vienna by A. A. Paton author of .,The Mameluke.1' „ , London:
Richard Bentley, New Burlington Street, Publisher in Ordinary to Her Majesty, 1 85 1 , 4 I 6p. Textul acesta a fost mai apoi in
tegrat în lucrarea mai amplă Researches on the Danuhe aml the Adriatic: 01; Contrihutions to th<! Modern History o(Hungwy
and Transdvania, Da/mafia and Croatia, S<!n'ia and Bulgaria by A. A. Paton, member of The Roya! Geographical Society of
London. Author of „ Melusina. A ne1r Arahian .Vights · E11tertai11m<!nt". Volume li. Leipzig: F. A. Brockhaus, 1 86 1 . pp. 84 - 98.
3 Transyll'ania: its pmducts and its prnple. By Charles Boner. author of „ Chamois H1111ting i n th<! Montains o/Bavaria„, „Forest
Creatur<!s", etc. etc. with maps and numerous illustrations aftcr photographs, London: Longmans. Green, Reder, and Dyer, 1 865.
642p. A mai fost publicată şi o ediţie în limba germană, Charles Boner, Siehenhiirgen: land und Leute, Leipzig, J.J. Weber, 1 868.
4 Universităt Wien, DIPLOMARBEIT ,,Z11'ische11 Ori<!nl und Okzident'„Bosnien-Hazegovina in englisch.1prachigen Reisehe
Verfasserin Barbara I ris Weiszenbacher angcstrebter akademischer Grad Magistra
der Philosophie (Mag. phil.), Wien, im April 20 1 0, p. 70 - http: othcs.uni, ic.ac.al 9-1-1 1 I 20 1 0-0-l- l -l n9603875 .pdi' - accesat la
9 aprilie 20 1 1 .

richten des 1 9. Jahrhunda!s (1 848-1877)"
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German ( 1 85 5), ultimele patru fiind reunite sub titlul Researches on the Danube and
the A driatic; or, Contributions to the Modern History of Hungary and Transylvania,
Dalmatia and Croatia, Servia and Bulgaria în 2 volume ( 1 862), Mamelukes (3
volume, 1 85 1 ), Melusina. A new Arabian Nights ' Entertainment ( 1 862), A history of
the Egyptian revoution, from the period of the Mamelukes to the death of Mohammed
A li (2 volume, 1 870)5 ş. a. Prin aceste scrieri şi-a făcut cunoscute călătoriile sale din
Egipt, Siria şi Balcani.
Charles Boner, poet şi scriitor de călătorii s-a născut în 29 aprilie 1 8 1 5 la Bath
(Somerset) în sud-vestul Angliei. A trăit mult timp în Germania, ca şi profesor al curţii
princiare de Thum şi Taxis din Regensburg şi scriitor la Mi.inchen (unde s-a întâlnit
de mai multe ori cu Maximilian al I i-lea, regele Bavariei între 1 848- 1 864). Mai
apoi a ajuns şi la Viena, capitala Imperiului Habsburgic, în calitate de corespondent
permanent pentru ziarele britanice şi americane ale epocii. A întreprins şi o serie de
călătorii la Londra şi Paris. A publicat în 1 86 1 Forest Creatures („Fiarele pădurii"),
o descriere a animalelor care puteau fi vânate în Germania, precum şi descrierea
călătoriei sale în Transilvania din anul 1 863 : Transyfvania; its products and its people
( 1 865). Bolnav fiind de gută, a murit în 7 aprilie 1 870, la Mi.inchen. Ch. Boner a fost
un bun cunoscător al culturii şi limbii germane. Deşi a avut înţelegere şi simpatie
faţă de modul de viaţă german, nu a încetat niciodată să fie un adevărat englez în
comportamentul său.6
Revenind la A. A. Paton şi lucrarea sa The Goth and the Hun; or, Transylvania,
Debreczin, Pesth and Vienna aflăm din Prefaţa acestei scrieri de călătorie că erau
oferite în această lucrare publicului cititor, în 1 85 1 , „cele mai recente informaţii
asupra naţiunilor Ungariei - maghiari, daco-romani [români], germani şi slovaci"
şi urmau a fi tratate ,,subiecte de mare interes, ca urmare a marii revoluţii [ . . ] şi
.

desfiinţării supremaţiei Ungariei".7 Autorul menţionează faptul că în primele capitole
ale lucrării erau o serie de relatări care au apărut în ziarul The Times între octombrie
1 849 şi ianuarie 1 850. Acestea s-au terminat în momentul când „se a.fia printre saşii
5

http: chcslo lhooks.com rc l'crcncc 0/\mcrican-Cyclopacdi a - I

J, Andrca-Di-Cionc-A ndrcw-A rc h i bald-Paton.html

-

accesat la

10 ap ri l i e 20 1 1 .
6 Hyacinth Holland.

Charles Boner în Allgemeine De11tsche Biographie.

7 A. A. Paion. The Goth and th<! Hun:
gton Street, 1 85 1 . p. V.

Band 47. Dunckcr & Humblol. Leipzig 1 903. p. 98.

m; Transd1'(111ia. D<!hr<!c=in. Pnth am/

I lemw. London: Richard Bcntley. New Burlin

62
https://biblioteca-digitala.ro

Sighişoara în scrierile a doi autori englezi din secolul al XIX-iea

Adonis P. Mihai

din Transilvania". Traseul său a trecut apoi prin Ţinutul Secuiesc, Transilvania de
Nord, Oradea, Debreţin, către Pesta şi Viena. A. A. Paton a considerat obiectivele cărţii
sale ca fiind practice, lucrarea „adresându-se tot atât de mult A ustriei şi Ungariei, cât
şi compatrioţilor mei [ . . . ] acum, că cele două ţări sunt unite din punct de vedere civil
[ . . . ]".8

Andrew Archibald Paton pleacă din Anglia către Europa, cu vaporul. Mai apoi
călătoreşte cu trenul şi diligenţa către Europa de est. Ajunge la K6marom (oraş în nord
vestul Ungariei), apoi se îndreaptă spre Szolnok (centrul-estul Ungariei), urmează un
voiaj cu vaporul cu aburi pe Tisa, apoi Szeged (sud-estul Ungariei). De aici intră
în Banat şi vizitează Timişoara (prezintă istoria oraşului), Voivodina, Arad, Valea
Mureşului, Orăştie, Sibiu, Pasul Turnul Roşu, Cisnădie, Sibiu, Mediaş, Sighişoara.
Din Sighişoara, A. A. Paton s-a îndreptat spre Cristuru Secuiesc, Târgu Mureş,
Cluj , Oradea, Debreţin, Pesta. Sunt descrise mai apoi oraşele K6marom, Bratislava
(slovacii şi istoria lor), Viena (viaţa economică, politică şi militară din epocă). Cartea
este structurată în 36 de capitole.9
În capitolul al XIV-lea este prezentată Sighişoara şi împrejurimile sale.
Acest capitol se intitulează - O vizită la scena principalelor operaţiuni militare
ale generalului Bem - Sighişoara - Sărbătoarea de Crăciun - Maghiarii - Saşii Obiceiurile lui Bem - Campaniile lui Bem. 1° Capitolul cuprinde 22 de pagini.
Urmând drumul de la Sibiu şi apoi valea largă a Târnavei Mari de la Mediaş,
A. A. Paton ajungea la Sighişoara, care „deşi este o localitate mică, a fost scena
principalelor operaţiuni ale generalului Bem, de aici Transilvania a fost cucerită şi
tot aici a şi pierdut-o. " 1 1 „Sighişoara în care am ajuns acum, este cel mai pitoresc loc
din Transilvania; Oraşul de Sus ocupă vârful unui deal şi ai putea crede că e un colţ
răpit din Nurnberg şi aşezat peste Carpaţi. " Autorul precizează că a intrat în Cetatea
Sighişoara după ce a trecut printr-o barbacană, şi apoi pe sub Turnul cu Ceas, care i
s-a părut călătorului englez „un turn înalt şi ciudat", prevăzut cu o puternică hersă
din lemn. Totuşi era apreciată arhitectura acestui turn şi ingeniozitatea cu care a fost
construit, „munca şi perseverenţa specifică artei vechi germane."
8 Ibidem, p. VIII.
9 Ibidem, p. IX.
IO Ibidem, p. 1 35.

1 1 Ibidem.
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Deşi s-a cazat la hanul oraşului, A. A. Paton nu a avut o impresie bună despre
acesta, fiind găzduit într-o cameră de doar câteva „picioare pătrate, " datorită faptului
că la han se mai afla primită şi o companie de infanterie. Cârciuma hanului, unde a
luat micul dejun, era aglomerată datorită prezenţei soldaţilor. Totodată ne mărturisea
că de fiecare dată când a cerut lemne pentru a-şi încălzi camera, a trebuit să-i dea
slugii din casă, câte un mic cadou. A. A. Paton a ajuns la Sighişoara iama, în preajma
Crăciunului, când era foarte frig (-20° C). Curierul poştal, care a venit călare de la
Cristuru Secuiesc, a ajuns în Sighişoara aproape inconştient din cauza hipotermiei.
Pentru autorul englez oraşul Sighişoara „prezenta o înfăţişare nordică, lipsită de griji
[ . . . ] toţi erau învăluiţi în blănuri, atmosfera era deosebit de limpede [ . . . ] cu cerul
albastru şi lumina aurie a soarelui, în timp ce săniile alunecau lin fără zgomot, doar
clopoţeii de la capetele cailor făcându-se auziţi. "12 A remarcat în ajunul Crăciunului,
obiceiul locuitorilor din oraş de a se masca şi de a se costuma, oferind chiar un exemplu
în care un bărbat se îmbrăcase într-o blană de urs, stârnind râsul trecătorilor.
Andrew A. Paton şi-a petrecut sărbătorile de iarnă în castelul ospitalier „al
prietenosului şi desăvârşitului conte Bethlen Gabor. " Scriitorul ne precizează că Bethlen
era principala familie nobiliară din zonă, care era de origine maghiară şi aparţinea
unei vechi familii de principi, care au guvernat Transilvania „cu atâta strălucire, şi au
fost zidul de apărare a credinţei protestante în prima parte a secolului al XVII-iea." În
continuare autorul englez făcea un elogiul la adresa aristocraţiei maghiare, pe care o
considera educată şi cu preferinţe muzicale rafinate, iar femeile din această aristocraţie
i se păreau „cu siguranţă fermecătoare." Spre deosebire de această aristocraţie, slavii
erau caracterizaţi prin secretivitate înnăscută şi saşii prin raţionalitate, sinceritate,
însoţite de stângăcie şi lipsă de eleganţă. Totuşi, invitat fiind la o serată săsească în
Sighişoara A. A. Paton a remarcat ,,simplitatea şi cursul bun al conversaţiei, " la care
s-a adăugat şi o „muzică excelentă". Nu erau uitaţi în caracterizarea sa nici daco
romanii (românii), care „tind spre lăudăroşenie şi superficialitate."13
Pentru A. A. Paton Sighişoara era „plină de amintirile legate de generalul
Bem." Scriitorul englez a vizitat Sighişoara în iama anului 1 850, la scurtă vreme după
înfrângerea revoluţiei maghiare în 3 1 iulie 1 849, la Albeşti, în imediata apropiere a
1 2 A. A. Paion, The Goth and the Hun:
13 Ibidem, pp. 1 38 - 1 40.

01;

Transylvania, Debreczin, Pesth and Vienna, p. 1 38.
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oraşului Sighişoara. Acesta a văzut o serie de scrisori şi depeşe militare ale generalului
J6zef Bem, pe care le-a considerat „modele strălucite de concepţie, de concizie şi
claritate a expunerii", majoritatea dintre acestea fiind scrise în limba franceză,
într-o scriere „îngrijită şi clară." Aflăm cu această ocazie că J. Bem a fost găzduit la
Sighişoara, în mai multe camere ale casei dirigintelui poştei din localitate. Generalul
Bem vorbea poloneza, franceza, „dar germana sa era, după cum mi-a spus şeful
poştei, foarte înceată şi stricată, dar după o perioadă de timp, reuşea să se explice
în întregime şi inteligibil." După o descriere fizică amănunţită a lui J. Bem, ştim de
la A. A. Paton că J. Bem lua un mic dej un obişnuit

-

„cafea, puţin curcan prăjit, apoi

rămânea în mod frecvent în camera sa toată ziua, scriind depeşe şi uneori lucrând
cu secretarul său; nu îi plăceau ca anunţurile să-i fie făcute continuu, cu excepţia
celor de mare importanţă. În felul său de a.fi era agreabil, dar în nici un caz bun de
conversaţie sau sociabil." Cina o servea la ora 1 6, singur, rareori cu personalul său.14
În continuarea expozeului său A. A. Paton prezenta campania militară a
generalului J. Bem în Transilvania anului 1 849, insistând pe o serie de detalii militare . 1 5
El a ajuns chiar p e locul unde s-a desfăşurat bătălia din 3 1 iulie 1 849

-

„când a m trecut

peste câmpul de bătălie am văzut locul unde generalul rus Skariatin a fost ucis, pe o
uşoară ridicătură, chiar sub un copac. Se spune, că ghiuleaua a fost îndreptată chiar
de Bem în persoană şi a lovit movila şi apoi a atins diagonal pieptul lui Skariatin
[ . ] contuzia a fost aşa de puternică, încât în urma ei a survenit moartea generalului
. .

rus."16 După înfrângerea suferită la Albeşti, generalul J. Bem s-a retras către Cristuru
Secuiesc, unde se spune că la cina de după bătălie, ar fi rostit următoarele cuvinte: „Ce
dezonorant! Am pierdut 1 O piese de artilerie! sau Ce ruşine! Cincizeci de cazaci mi-au
luat JO piese de artilerie!" 1 7 Autorul menţionează că prezentarea campaniei militare
a generalului J. Bem i-a fost sugerată de vizita sa la Sighişoara, în împrejurimile în
„

care au avut loc operaţiunile decisive, prin care Bem a câştigat mai întâi şi apoi a
pierdut Transilvania [ . . ] . "
.

Andrew A . Paton îşi încheie relatarea s a c u privire l a Sighişoara ş i campania
generalului J. Bem cu prezentarea trupelor imperiale ruse şi a generalilor acestora,
14 Ibidem, pp. 1 4 1 - 1 43 .
1 5 Ibidem, pp. 1 44 - 1 53 .
1 6 Ibidem, p. 1 54.
17 lbidem, p. 1 55.
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care au intervenit în vara anului 1 849 în Transilvania la cererea trupelor austriece.
Dacă lucrarea lui A. A. Paton acoperea un areal geografic mai mare decât
Transilvania, scrierea de călătorie a lui Charles Boner a fost dedicată special
Transilvaniei. În prefaţa acesteia autorul remarca faptul că „orice călător în
Transilvania va descoperi dificultatea de a obţine informaţii corecte asupra unor
probleme particulare, datorită itifluenţei naţionalităţii şi sentimentului politic" şi ne
asigura că „nici o concluzie nu a fost formulată foră a fi examinată şi comparată cu
mare grijă. " 1 8 Autorul dorea să mulţumească în preambulul lucrării sale profesorului
Henry Fimily din Cluj , câtorva familii nobiliare maghiare din Transilvania (contelui
Blasius Orban), rectorului Gimnaziului german din Sighişoara, Friedrich Muller, care
i-a oferit o serie de xilogravuri ale bisericilor săseşti fortificate, precum şi lui G. D.
Teutsch, pentru lucrarea Istoria saşilor transilvăneni, care i-a fost de un real folos în
documentarea istorică asupra saşilor transilvăneni.
Lucrarea Transylvania; its products and its people este alcătuită din 38 de
capitole şi cuprinde în cele 642 de pagini informaţii şi impresii de călătorie, precum
şi descrieri valoroase ale locurilor vizitate de scriitorul englez Charles Boner. Printre
aşezările vizitate de acesta se numără Mehadia, Sibiu, Mediaş, Sighişoara, Braşov,
localităţile din Ţinutul Secuiesc, Bălan, Bistriţa, Năsăud, Dej, Gherla, Cluj , Ocna
Mureş, Hunedoara, Deva, zona Arieşului şi Rimetea din Munţii Apuseni. Pe lângă
prezentarea acestora, Ch. Boner mai discută în cartea sa despre „ Ţara de dincolo de
păduri, " despre ospitalitate vs. hanuri, imigranţi, natura sălbatică, cetăţile orăşenilor,
lege şi fărădelege, ţărănimea săsească şi obiceiurile ei, căsătorie, nunţi şi diverse
sărbători, divorţul, caracterul politic al locuitorilor Transilvaniei .
Capitolul al XIV-lea din lucrarea lui Ch. Boner este intitulat „Către Sighişoara"
( To Schăssburg) şi cuprinde în cele 1 6 pagini o serie de relatări deosebit de valoroase
despre oraşul de pe malurile râului Târnava Mare şi trei imagini după gravuri de
epocă: Marktplatz-ul din Sighişoara, Strada Şcolii din Cetatea Sighişoara şi o vedere
panoramică cu Sighişoara dinspre Dealul de Mij loc (Lunca Poştei) - vezi Anexa.
Aceste trei imagini cu Sighişoara din anii 1 863 - 1 865 sunt deseori utilizate atunci
când este tratată istoria oraşului Sighişoara în a doua jumătate a secolului al XIX-iea.
Din primele rânduri ale capitolului despre Sighişoara putem să ne dăm seama
1 8 Charles Boner, Transylvania: its products and its people, London: Longmans, Green, Rcdcr, and Dyer, 1 865, p. V.
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că autorul englez Ch. Boner a ajuns Sighişoara, în luna octombrie a anului 1 863

-

„Cum fiecare căruţă şi cal erau căutate pentru culesul viilor, şi proprietarii lor erau
ocupaţi pe terasele dealurilor, implica un oarecare efort pentru a obţine un mijloc de
transport." 1 9

Pentru Ch. Boner „ Toamna [în Transilvania] este cel mai frumos anotimp al
anului. A ceasta este lungă şi caldă. Temperatura este normală, şi adesea nu există
îngheţ până la sfârşitul lunii decembrie. Nu a fost niciodată mai frumos ca în 1 863, şi
a fost chiar o plăcere să călătoreşti prin ţară. Pădurile de fag erau deja de o bogăţie
maro-aurie. Câmpiile erau încă verzi şi acoperite cu turme de oi şi bivoli. A tmosfera
era plăcută şi extrem de limpede, aşa încât satele se vedeau din depărtare cu ziduri
albe, cu turnurile bisericilor şi crestele îndepărtate ale munţilor. Fiecare contur se
vedea cu exactitate. "20

Boner a călătorit de la Mediaş la Sighişoara, unde a ajuns într-o după-amiază
târzie de toamnă, „când am ajuns în vârful dealului, în faţa noastră se ridica o colină
înaltă, nu ca Old Sarum [cea mai veche aşezare în Salisbury, Anglia] şi pe ea stătea
un oraş cu înfăţişare medievală, cu biserică, ziduri şi porţi de intrare. Sub acestea
erau grupuri de case printre grădini, depăşite în înălţime de plopi, câmpuri verzi
împrăştiate de jur împrejurul bazei unui rând de dealuri, care închideau acest punct
pitoresc. În faţă biserica, care încoronează Cetatea, încă strălucea în razele slabe ale
apusului de soare [ . . . ] ."21

Autorul englez este de-a dreptul fermecat de zidurile vechi, clădirile ş1
străduţele înguste ale Cetăţii Sighişoara încât ajungea să se întrebe ,,Eşti sigur? acesta
este chiar secolul al XIX-iea şi nu secolul al XVI-iea? Sau eşti într-un vis?". Din acest

vis Ch. Boner era trezit de o zdruncinătură puternică a căruţei cu care călătorea şi
brusc totul i s-a părut real .
După ce s-a trezit din visul său medieval în Cetatea Sighişoara, Boner a
coborât înspre Marktplatz, care i s-a părut „largă şi suficient de spaţioasă". Totodată
remarca arhitectura cu totul deosebită a porţii de intrare în Cetate şi nu în ultimul
rând impresionantul Turn cu Ceas, care îi apărea masiv şi pitoresc. Ajungea chiar să
compare străzile înguste din Sighişoara cu cele de la Nilrnberg şi Uhlm. Totul în jurul
1 9 Ibidem, p. 2 1 1 .
20 Ibidem, p. 2 1 2.
2 1 /bidem , p. 2 1 3 .
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său i se părea puternic, construit pentru apărare şi pentru protecţia împotriva unor
atacuri surpriză. Fiecare casă din Cetate i se înfăţişa ca o mică fortăreaţă, cu pasaje
boltite şi întunecoase, iar lumina intra pentru scurt timp prin ferestrele cu grilaje de
fier existente în zidurile groase. Era impresionat de Piaţa Cetăţii, unde existau „case
îngrijite, cu obloane.frumoase, verzi şi decoraţii învechite. Un aer liniştit şi sigur, de
lucru bine făcut exista în acel loc. Mi-am închipuit-o, nu putea arăta diferit în urmă
cu 300 de ani."22

Din Piaţa Cetăţii a parcurs strada Şcolii şi apoi Scara acoperită, către Biserica
din Deal şi Gimnaziul german din Sighişoara. Din Turnul clopotniţă a Bisericii din Deal
a avut o vedere panoramică, cu totul specială, asupra Cetăţii şi oraşului Sighişoara,
după care a intrat în Turnul Frânghierilor, turn care prin ,forma şi construcţia sa
ne povesteşte despre evul mediu." Prins de mirajul Cetăţii, Ch. Boner prin limbajul

său poetic surprinde o imagine memorabilă asupra Cetăţii Sighişoara: ,,Ferestrele
celor patru laturi ale clopotniţei au format cadrul imaginilor mele, fiecare diferită şi
rivalizând cu altele în.frumuseţe. De mult timp nu am văzut un peisaj atât de minunat,
de asemenea atât de original în factura sa, cu porţi de intrare masive, şi turnuri, şi
intrări ascunse, şi locuinţe medievale amestecate printre ele; şi acum totul s-a liniştit,
şi s-a amestecat armonios în raza melancolică a soarelui care apune. Niciodată nu
m-am gândit la acest loc decât ca la «Schăssburg the Picturesque»." Ch. Boner era

de-a dreptul vrăj it de Cetatea Sighişoara.
În continuarea relatării sale autorul menţionează episodul din 1 528 când
voievodul Ştefan Bathory, trimis de Ioan Zapolya, a asediat oraşul Sighişoara.
„Suburbiile şi o mare parte din Oraşul de Jos au fost incendiate, dar Cetatea nu a
putut.fi cucerită şi pentru o perioadă îndelungată a rămas.fidelă împăratului austriac."

Se mai amintea şi de momentul când trupele secuieşti conduse de G. Mak6 au pus
stăpânire, prin viclenie, pe Cetatea Sighişoara - în momentul când şirul de căruţe cu
vin a coborât din Cetate şi porţile de la barbacană şi Turnul cu Ceas au trebuit să fie
deschise.
Ch. Boner făcea şi o remarcă de ordin arhitectonic „multe din casele din
Sighişoara au câte trei etaje, un semn a cât de acută era lipsa de spaţiu în trecut,
forţând locuitorii să construiască pe verticală, ei nu au mai putut să-şi extindă
22 Ibidem, p. 2 1 5.
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locuinţele pe orizontală în spaţiul circumscris [al Cetăţii] ." 23

În a doua sa zi la Sighişoara a luat parte la piaţa din centrul oraşului (în
Marktplatz, vezi Anexa), unde „numeroşi boi albi cu coarne mari stăteau, fără a fi
înjugaţi, în faţa carelor cu grâu, porumb şi legume, care formau grupuri frumoase şi
pitoreşti. Lângă acestea stăteau femei valahe înfofolite, cu părul lung. Imediat, peste
partea de sus a caselor, vedeai panta abruptă a Cetăţii, acoperită cu copaci, dincolo
de care se iveau zidurile şi pe alocuri un turn vechi. Ce pată de culoare arfi aceasta
pentru un pictor! Şi ce bogăţie de material arfi găsit aici! "24

Luând contact cu locuitorii din oraş, Ch. Boner ne spunea că a băut un vin bun
de la Batzko Madarasch, preţul vinului pentru Sighişoara şi zonele din j ur fiind atunci
de 6s. (şilingi?) pentru 1 Eimer ( 1 2,32 litri) şi între ls. 2d. ( 1 şiling şi 2 pennies) şi Js.
8d. ( 1 şiling şi 8 pennies)25 pentru 1 Eimer de must. Mai aflăm preţurile la carnea de

vită, care se vindea la 2 pence per livră, carnea de porc la 4 pence per livră ( 1 livră

=

454g), iar stânjenul2 6 (Klafter) de fag pentru lemn de foc costa 5 florini sau 1 O şilingi.
După Ch. Boner, terenul agricol pe care îl aveau la dispoziţie locuitorii din Cetate
era destul de întins, însă era cultivat necorespunzător. Se practica în acea perioadă
sistemul rotaţiei celor 5 câmpuri, după ce în trecut existase rotaţia celor 3 câmpuri.
Cei care nu puteau să se ocupe de agricultură dădeau pământurile lor valahilor
(românilor), care în schimbul rentei le returnau o parte din producţia agricolă. Era un
sistem care funcţiona relativ bine. Nu era uitat nici sistemul breslelor, cu obiceiurile şi
ceremoniile lor, oarecum ciudate pentru Ch. Boner.
Datorită caracterului conservator şi tradiţionalist al societăţii săseşti din
Transilvania, scriitorul englez ajunge chiar să compare această societate, „încremenită
în timp, " cu cea a oraşului roman Pompei, descoperit de sub lava vulcanică întărită

de-a lungul secolelor: ,Jn Transilvania avem ceva asemănător cu aceasta. A ici, de
asemenea, este un popor care «s-a rătăcit» pe pământul de dincolo de pădure şi
s-a aşezat acolo pentru câteva secole, «Întemniţat» de legătura cu firea lor." Boner

observa totuşi că în pofida caracterului conservator şi tradiţionalist, membrii de elită
ai societăţii săseşti puteau concura oricând în domeniile ştiinţei, istoriei, arheologiei,
23 Ibidem, p. 2 1 9.
24 Ibidem, p. 220.
25 Până în 1 5 februarie 1 97 1 diviziunea monedei britanice a fost următoarea: I liră sterlină (pound) = 20 de şilingi (shillings),
iar un şiling era subdivizat în 1 2 pennies.
26 Stânjenul de Viena avea l ,89rn.
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geologiei, geografiei, botanicii cu omologii lor din Germania sau Anglia. Şi consemna
existenţa în Sighişoara a unei filiale a Verein far Siebenbiirgische Landeskunde, care
îi avea pe doi dintre cei mai valoroşi membrii ai săi - rectorul Gimnaziului german
din Sighişoara, profesorul Friedrich Muller ( 1 828- 1 9 1 5), care a publicat o Colecţie
de inscripţii romane din Transilvania şi profesorul Josef Haltrich ( 1 822- 1 886), care

lucra la un Dicţionar de expresii săseşti transilvănene. Ambii profesori locuiau în
Sighişoara. Numeroşi autori germani din epocă erau cunoscuţi şi citiţi la Sighişoara
(Friedrich von Bodenstedt, Wilhelm Heinrich Riehl, Emanuel Geibel, Franz von
Kobell). Ch. Boner a fost chiar surprins să descopere în biblioteca Gimnaziului
german din Sighişoara scrierile poetului, istoricului şi politicianului britanic Thomas
Babington Macaulay ( 1 800 - 1 859), care puteau fi citite în original.
Charles Boner s-a întâlnit în 1 863 cu Friedrich Muller şi probabil cu Josef
Haltrich, în perioada când s-a aflat la Sighişoara şi a discutat cu aceştia despre istoria
oraşului Sighişoara şi despre societatea săsească din Transilvania. El a rămas plăcut
surprins de înaltul nivel intelectual şi de preocupările ştiinţifice existente în acest
orăşel transilvănean, 2 7 care număra pe atunci cu puţin peste 8 .000 de suflete, din care
majoritatea absolută o deţinea comunitatea săsească.
Către finalul expunerii sale cu privire la Sighişoara, Ch. Boner ne mai transmitea
câteva informaţii interesante. „Ca să părăsesc Sighişoara a trebuit să aştept o lungă
perioadă de timp [ . . . ] şi mi s-a sugerat că vizitiul era posibil să aştepte până când
ceasul [din Turn] a bătut ora 12, că peste tot în Transilvania există o superstiţie,
potrivit căreia aduce ghinion să pleci într-o călătorie între orele 11 şi 12." Chiar dacă

nu era sigur de existenţa unei astfel de superstiţii, Ch. Boner era intrigat de lipsa de
punctualitate care exista în Transilvania - „în această ţară absolut nimeni nu ţine la
oră. Pentru o persoană căreia i-ai cerut punctualitate la ora 7, să-şi.facă apariţia la
ora 9 nu era ceva cu totul extraordinar. Punctualitatea este pur şi simplu un lucru
necunoscut. "28

Ch. Boner a plecat din Marktplatz-ul oraşului Sighişoara după ce s-au făcut
auzite cele doisprezece bătăi ale ceasului din Turn şi s-a îndreptat spre Braşov. A
părăsit Sighişoara cu amintirea vie asupra oraşului şi cetăţii, atât de mult admirată, „ai
27 Charles Boner, Tra11.1ylva11ia: ils products and its people, London, 1 865, p. 222 - 225.
28 Ibidem, pp. 226-227.
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văzut un loc care are atâta.farmec şi [oferă] atâta plăcere"29 celui care îl vizitează.
În paginile de mai sus am încercat să ilustrăm însemnările privitoare la oraşul
Sighişoara din secolul al XIX-iea, existente în scrierile a doi autori englezi Andrew
Archibald Paton ( 1 809- 1 874) şi Charles Boner ( 1 8 1 5- 1 870). Primul dintre autori a
vizitat Sighişoara în luna decembrie a anului 1 850, la scurt timp după Revoluţia de la
1 848- 1 849, când încă mai era viu în memoria contemporanilor, episodul revoluţionar
din 3 1 iulie 1 849. Atunci au fost înfrânte trupele revoluţionare maghiare de către
armata ţaristă, care a intervenit în ajutorul austriecilor. Confruntarea militară a avut loc
la Albeşti, în lunca râului Târnava Mare, în imediata apropiere a oraşului Sighişoara.
În descrierea sa asupra Sighişoarei, A. A. Paton accentuează expunerea campaniilor
militare din perioada revoluţiei şi prezentarea generalului Josef Bem. Cel de al doilea
autor, Charles Boner a văzut Sighişoara în luna octombrie a anului 1 863, la 1 3 ani
după călătoria lui A. A. Paton. Bun cunoscător al culturii şi limbii germane, Boner
a vizitat printre altele, toate oraşele săseşti din Transilvania, fiind de-a dreptul vrăjit
de farmecul şi pitorescul oraş Sighişoara, căruia i-a păstrat o vie aducere-aminte în
sufletul său. O întâlnire remarcabilă a avut loc la Sighişoara între Charles Boner şi
Friedrich Muller şi posibil Josef Haltrich. Boner fost surprins de nivelul intelectual al
oraşului.
Cele două scrieri de călătorie ale autorilor englezi în legătură Transilvania
şi Sighişoara constituie două imagini engleze cu privire la frontiera dintre lumi şi
civilizaţii, cum era definit atunci spaţiul românesc. Călătorind şi explorând aceste
teritorii, atractive pentru mediul britanic, cei doi autori au ajuns, probabil, la cuvintele
scriitorului scoţian Robert Louis Stevenson ( 1 850 - 1 894) - „ There is noforeign land,
it is only the traveller that is foreign" („Nu există teritoriu străin, doar călătorul este
străin").
Din scrieri le celor doi autori englezi se poate desprinde uneori tendinţa
acestora de a situa Transi lvania într-un spaţiu şi timp oarecum incerte, la frontiera
dintre civilizaţie şi barbarie, între modernitate şi tradiţie, între Europa şi Orient sau
Balcani.3 0
29 lhidrn1. p. 227.
30 Cannen Andras. România ni::ul<i di: hrilanici: 1111 .1pa/i11 di: fim11ier<i rnlluralâ în Ohs<!rrnlor rn/111ral. nr. 97 -98. ianuarie
2002 - http: 11 11 11 .ohscn atorcultural . ro Rornania-1 a1Uta-dc-hritanici-un-spa t i u-dc- l·ronticra-cultura l a * a n i c l d [) ) 2 1 -articks
dcta i l s . htrnl
accesat la 1 1 april i e 201 1 .
-
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Preocupările britanicilor asupra spaţiului românesc s-au completat în ultimul
timp şi prin lucrarea semnată de Alan Ogden, Roman ia Revisited. On the Trai! ofEnglish
Travellers. 1 602- 1 941,31 care îmbină în cartea sa istoria cu călătoria, consemnând

impresiile vizitei pe care a efectuat-o în România în anul 1 998. Autorul include în
paginile lucrării sale relatările călătorilor de limbă engleză care au vizitat spaţiul
românesc între anii 1 602- 1 94 1 şi selectează pasaje din scrierile acestora cu privire la
descrierea unui oraş sau a unui peisaj deosebit, întâlnit pe parcursul călătoriei.

SIGHIŞOARA IN THE WRITINGS OF TWO ENGLISH WRITERS FROM 1 9TH CENTURY
(Summary)

The author ofthis article presents the travel writings oftwo English writers about Transylvania
and S ighişoara: Andrew Archibald Paton ( 1 809- 1 874) and Charles Boner ( 1 8 1 5- 1 870). A. A. Paton
travelled in Transylvania in December 1 850 and published his book The Goth and the Hun; or,
Transylvania, Debreczin, Pesth and Vienna in the year 1 85 1 . After he described Sighişoara town, A. A.
Paton presented the military campaigns of General Bem during the Revolution of 1 848- 1 849. Charles
Boner visited Sighişoara in October 1 863, after 1 3 years from the travel of A. A. Paton. Ch. Boner
was very impressed by the Fortress from Sighişoara and he wrote about it with a great pleasure. He
was also surprised by the intellectual and scientific levei of the small town Sighişoara and he met
professor Friedrich MUiier and probably, professor Josef Hlatrich to discuss about the Saxon society
from Transilvania and about the history of Sighişoara.
We can sometimes detach from the writings of A. A. Paton and Ch. Boner the trend to place
Transylvania in a uncertain space and time, suspended at the border between civilization and barbarism,
between modemity and tradition, between Europe and East or the Balkans.

3 1 Alan Ogden, Romania Revisited.
manian Studies, 2000, 239p +48pl.

On the

Trai/ olEnglish Travellers.

1 602- 1 94 1 .
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Anexa

Sighişoara Marktplatz.
(după Charles Boner, Transylvania; its products and its people, London, 1 865, p . 2 1 5)
-

Strada Şcolii din Cetatea Sighişoara.
(după Charles Boner, Transylvania; its products and its people, London, 1 865, p. 2 1 7)
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COLABORAREA LUI NICOLAE DENSUŞIANU LA
COLECŢIA HURMUZAKI (1 887 - 1 897)'

Daniel I . Iancu
Despre Nicolae Densuşianu şi contribuţia sa în domeniul istoriografiei
româneşti din cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea, au fost exprimate diverse
opinii în decursul ultimului secol, reconsiderarea activităţii sale istorice alternând
cu perioade, mai lungi sau mai scurte, de aşa-zisă marginalizare. Cu toate acestea,
lucrurile sunt departe de a fi analizate în profunzime, o serie importantă de aspecte
aşteptând în continuare a fi dezbătute de comunitatea istoricilor.
Astfel, demersul de faţă doreşte să readucă în prim plan o etapă importantă din
viaţa lui Nicolae Densuşianu, cea a anilor 1 884 - 1 897, când eforturile sale, în primul
rând intelectuale, dar şi fizice, se concentrau îndeosebi asupra colectării, colaţionării şi
editării documentelor privitoare la istoria românilor înainte de anul 1 576 şi cunoscute
sub denumirea de Colecţia Hurmuzaki2. Munca expuizantă se va concretiza în final
în apariţia a şase volume, redactate după metode ştiinţifice modeme, ce şi-au păstrat
valabilitatea până astăzi, şi care prezintă un conţinut extrem de variat.
Nu este cazul să insistăm aici asupra datelor biografice ale lui Densuşianu
( 1 846 - 1 9 1 1 )3• Pentru cei care doresc să identifice câteva elemente ce au condus în
final la însărcinarea dată de Academia Română cu privire la pregătirea pentru tipar
a respectivelor documente lucrările editate până în prezent sunt numeroase4, iar la

1 Comunicarea de faţă s-a realizat în cadrul cercetării cc vizează Discurul i.,toric al lui Nicolae Densuşianu. întreprinse prin
proiectul POSDRU/88/l .5./S/63269, intitulat „Bursele doctorale, premiză pentru creşterea competitivităţii şi competenţelor în
cercetarea ştiinţifică" şi derulat de Şcoala Doctorală din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1 9 1 8" Alba Iulia, suportul financiar
fiind asigurat de Fondul Social European şi de Guvernul României.
2 Este vorba despre lucrarea iniţiată de Eudoxiu de Hurmuzaki, Documente privitâre la Istoria Românilor culese de , I-XXI,
35 voi., Supl. I-II, 9 voi., Bucureşti, 1 876 - 1 942, Nicolae Densuşianu ocupându -se de volumele I ( 1 887), I,- ( 1 890), II,- ( 1 89 1 ),
II , ( 1 892), I I , ( 1 894) şi 115 ( I 897). Î n continuare Eudoxiu Hurmuzaki, Documente.
.„

3 Ştefan Ştcfpnescu (coord.), Enciclopedia istoriografiei româneşti, Bucureşti, 1 978, p. 1 23.
4 Printre lucrările care descriu etape din viaţa lui Nicolae Densuşianu amintim: Alexandru Lapedatu, „Activitatea istorică a lui
Nicolae Densuşianu ( 1 846 - 1 9 1 1 )", în voi. Alexandru lapedatu (1876 - I950). Scrieri istorice, Bucureşti, Ed. Acad. Rom.,
2008, Ediţie de Camil Mureşan şi Nicolae Edroiu, p. 80 - 1 08; Corneliu Diaconovich, Enciclopedia română, voi. II, Sibiu, 1 900,
p. 1 30 - 1 3 1 ; Nicolae Edroiu, „Istoricul Nicolae Densuşianu ( 1 846 - 1 9 1 1 ) , în Nicolae Densuşianu, Revoluţiunea lui Horea,
Ediţia Nicolae Edroiu, Bucureşti, 200 1 , p. V - XV; Manole Neagoe, „Studiu introductiv" la Nicolae Densuşianu, Dacia preisto
rică, ed. Victorela Neagoe şi Manole Neagoe, Bucureşti, 1 986, p. 5 - 37; Maria Razba, Personalităţi hunedorene, Deva, 1 998. p.
1 43 - 1 48; Dicţionarul enciclopedic român, voi. II, Bucureşti, 1 964, p. 59; Dim. R. Rosetti, Dicţionarul Contimporanilor (Sec.
al. XIX-iea), Bucureşti, Editura Lilo -Tipografiei "Populara", 1 897, p. 64.
"
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acestea putem adăuga şi cercetările noastre în domeniu5, din ultimii ani. Alegerea sa în
funcţia de editor al colecţiei de Documente privitoare la Istoria Românilor, s-a datorat,
trebuie s-o repetăm, şi faptului că a început colaborarea cu societatea academică prin
celebra însărcinare de a căuta acte oficiale prin 1 6 arhive şi biblioteci din Transilvania
şi Ungaria, misiune ce se va întinde pe durata a 1 5 luni şi se va concretiza în 38 de
volume depuse astăzi la Biblioteca respectivei instituţii6• Ca urmare, este ales membru
corespondent al Academiei Române7, devine suplinitor al postului de bibliotecar
- arhivar al instituţiei, în locul lui Ioan Bianu, plecat la studii în străinătate8, şi
colaborează între 1 885 şi 1 905 la Jahresberichte der Geschichtswissenschaft, anuarul
Societăţii Istorice din Berlin9.
În anul 1 884 îi este tipărită cea mai apreciată lucrare, Revoluţiunea lui
Horea în Transilvania şi Ungaria, 1 784 - 1 785. Scrisă pe baza documentelor
oficiale, monografie istorică premiată de altfel pentru consistenţa sa deosebită cu un

valoros premiu, „Ion Heliade Rădulescu". Ulterior Academia Română, prin comisia
coordonată de D. A Sturdza, îl însărcinează cu strângerea documentelor ce urmau să
fie publicate în colecţia referitoare la relaţiile ţărilor române cu vecinii. Principalele
motivaţii era date de faptul că, istoricul ardelean cercetase dej a o bună parte din
materialul respectiv, şi anume cel regăsit în colecţiile de documente maghiare, polone
şi slavo-meridionale, precum şi de cunoştinţele sale în domeniul limbilor străine,
Nicolae Densuşianu putând cerceta în deplină cunoştinţă de cauză acte redactate în
maghiară, germană, italiană, franceză, latină şi slavonă. Vor trece însă aproape trei ani
până când, respectând toate normele ştiinţifice de editare a unor izvoare documentare,
Nicolae Densuşianu să dea drumul la tipar primului volum din cele şase pe care le va

5 Vezi, printre altele: Daniel I. Iancu, „Izvoare hunedorene şi albaiuliene folosite de Nicolae Densuşianu in redactarea Revolu
ţiunii lui Horea", in Patrimonium apulense, nr. IX, 2009, p. 1 73 - 1 85; Daniel I. Iancu, „Colaborarea lui Nicolae Densuşianu la
ziarul Orientul latin de la Braşov", în Alt Schaesshurg, nr. 3, 20 1 0, p. 1 65 - 1 78; Daniel I. Iancu, „Istoricul Nicolae Densuşianu
in viziunea lui Pompiliu Teodor", in In Memoriam Pompiliu Teodor, editori coordonatori Simion Molnar şi Florin Ilieş, Deva,
20! 1 , p. 80 - 89.
6 Gabriel Ştrempel, Catalogul manuscriselor româneşti, Bucureşti, voi. I, I 978, 43 I p.; voi. II, I 983, 503 p.; voi. IV, 1 992, 543
p.
7 Dorina N . Rusu, Membrii Academiei Române (1866 - 1 999). Dic{ionar, Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Bucureşti, Ed.
Academiei Române, 1 999, p. I 62 - 1 63.
8 Alexandru Lapedatu, op. cit., p. 82.
9 Daniel I . Iancu, „Nicolae Densuşianu's Historical Discoursc as Reflected in the Berliner Magazine Jahresberichte der Ges
chichtswissenschaft", in Transylvanian Reviev>, Supplement no 2, 20! I , p. 265 - 275; Daniel I. Iancu, „Colaborarea lui Nicolae
Densuşianu la Jahresherichte der Geschichtswi.uenschaji, Revista Societăţii Istoricilor din Berlin", in Sargetia. A cta Musei
Devensis, II (SN), 201 1 . p. 355 - 365.
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coordona10• Pentru a repune în circulaţie respectivele documente, istoricul hunedorean
le-a confruntat de cele mai multe ori cu originalele, activitate pentru care a petrecut la
Roma şapte luni 1 1 •
Pentru a ne face o idee cât mai exactă asupra muncii depuse de Nicolae
Densuşianu în această perioadă mai trebuie amintit faptul că, în timp ce pregătea
primul volum de documente privitoare la istoria românilor din Colecţia Hurmuzaki,
el editează, în 1 885, o altă valoroasă lucrare, în ton cu cerinţele şi mersul istoriografiei
europene. Este vorba despre Monumente pentru istoria Ţării Făgăraşului, respectivul
volum reprezentând o reluare a articolelor publicate în paginile Co/urnei lui Traian, în
anii 1 882 şi 1 883 1 2 •
Se observă astfel că alegerea lui Nicolae Densuşianu pentru editarea Colecţiei
Hurmuzaki la începuturile sale nu a fost deloc întâmplătoare, ci a venit ca o recunoaştere

a valorii istoricului în respectivul domeniu de cercetare, cu atât mai greu accesibil cu
cât cea mai mare parte a documentelor dinainte de anul 1 600 nu mai erau de găsit în
spaţiul românesc. A fost nevoie de o muncă enormă şi mai ales de sacrificii personale
pentru a putea îndeplini cu atâta conştiinciozitate, dar în cele din urmă ea a fost dusă
la bun sfârşit. Se pare că de-a lungul celor 55 de ani de apariţie a colecţiunii, în cursul
cărora au apărut 45 de volume, travaliul său a mai fost depăşit doar de Ioan Slavici ( 1 2
volume) şi Nicolae Iorga ( 1 0 volume).
Despre importanţa colecţiei de documente iniţiate de Eudoxiu Hurmuzaki
sau despre aspecte legate de viaţa şi activitatea sa s-au exprimat, cu mult mai multă
competenţă, o serie impresionantă de istorici 1 3• Referindu-ne de aici înainte strict la
cele şase apariţii datorate lui Nicolae Densuşianu din Colecţia Hurmuzaki, trebuie
precizat că perioada maximă, de la primul la ultimul volum,

se suprapune unui

deceniu: volumul I, partea 1 - 1 887; volumul I, partea 2 - 1 890; volumul II, partea 2
- 1 89 1 ; volumul II, partea 3 - 1 892; volumul II, partea 4 - 1 894 şi volumul II, partea

I O Manole Neagoe, op. cit„ p. 1 1 .
1 1 Vezi Scrisori către Ioan Bianu, Ediţie de Marieta Croicu şi Petre Croicu, Bucureşti, Editura Minerva, 1 974, p. 4 1 1 - 435 .
1 2 Nicolae Edroiu, op. cil„ p . XVII I .
1 3 Una dintre ultimele referiri, c u o bogată bibliografie aferentă, o reprezintă studiul -prefaţă elaborat d e Ilie Luceac, „Eudoxiu
baron de Hurrnuzaki [ 1 8 1 2 - 1 874]". în volumul Discursurile lui Eudoxiu Hurmuzaki în Dieta Bucovinei. Din via/a parlamenta
ră a Bucovinei în cea de a douajumătate a secolului al XIX-iea, Ediţie bilingvă, cu stabilire de text, prefaţă, note şi comentarii
de Ilie Luceac, Traducere textului german de Catrinei Pleşu, Bucureşti, 2007, p. 9 - 59.
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1 897 1 4• Tratarea şi prezentarea documentelor din fiecare tom e unitară, bazată pe

o metodă ştiinţifică modernă, ce avea la bază ideea prezentării integrale a fiecărui
act oficial, în limba de origine, în ordine cronologică, pornindu-se de la anul 1 1 99 în
partea 1 a primul volum şi până la 1 575 în partea 5 a volumului al doilea. Corpusul
de documente propriu-zis e precedat de regestele actelor, redactate în limba română,
însoţite de numărul curent şi de numărul paginii la care pot fi regăsite, şi succedat
de un indice de locuri şi nume care uşurează, până la un anumit punct, utilizarea
colecţiunii. În plus, la începutul sau la finalul fiecărui volum se regăsesc o serie de
reprezentări iconografice ale unor domnitori sau diverse tabele litografice ce au rolul
de a întregi vizual informaţiile oferite brut în paginile volumelor.
Uriaşul efort depus ar putea fi reflectat foarte bine şi doar dacă am menţiona
faptul că numărul documentelor adunate de Densuşianu se ridică la 2699 de
documente: volumul 1 , partea 1 - anii 1 1 99- 1 345, 553 de documente; volumul I,
partea 2 ( 1 346- 1 450), 69 1 de documente; volumul II, partea 2 ( 1 45 1 - 1 5 1 O), 5 34 de
documente; volumul II, partea 3 ( 1 5 1 0- 1 530), 462 de documente; volumul II, partea
4 ( 1 53 1 - 1 5 52), 446 de documente; volumul II, partea 5 ( 1 552- 1 575), 4 1 3 documente.
Acestea sunt adunate din 30 de depozite publice de arhivă, din 39 de colecţii şi arhive
de familie, autorul consultând o bogată bibliografie ce însumează zeci de titluri, de
autori şi colecţii de documente 1 5• Iar toate acestea trebuie, bineînţeles, coroborate cu
„

nenumărate greutăţi, datorate lipsei bibliografiei necesare, dispersiei materialului

investigat şi, mai ales, calităţii ediţiilor de documente publicate anterior, în care
deseori se strecoară diferite erori de tipar, mai multe lecţiuni incorecte şi supliniri de
texte" 1 6•

Însă, de departe, cea mai mare importanţă, pentru creionarea unei imagini
asupra metodei de lucru şi a concepţiei istorice a lui Nicolae Densuşianu, o au Prefeţele
regăsite în trei dintre lucrări: la începutul volumului I , partea 1 ; în debutul volumului
I, partea 2, precum şi în deschiderea volumului II, partea 5 .
Astfel, prima Prefaţă în ordinea cronologică a lucrurilor, este cea datată 1 6

1 4 Documente privitoare la istoria românilor, Culese şi adnotate de Nicolae Densuşianu, în Eudoxiu Hurrnuzaki, Documente (în
continuare Colec(ia Hurnucaki).
1 5 Ioana Burlacu, „ Nicolae Densuşianu şi Colec/ia H11rm11=aki", în Den.mşienii. 150 de ani de la naşterea istoricului Nicolae
Densuşianu (/ 846- 1 9 1 1 ) , Bibliothcca Musei Devcnsis, Restituiri IV, Deva, 1 996, p. 64.

16 lhidem, p. 63.
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februarie 1 88 7 1 7, în care, pe parcursul restrâns al doar două pagini, se expune de la
bun început scopul unei asemenea acţiuni şi metoda de lucru a autorului: „Comisiunea
însărcinată cu publicarea colecţiunii Hurmuzaki a crezut că e bine să se completeze
aceasta importantă serie şi cu documentele înainte de 15 76, relative la poporul român,
şi cari se qfiă răspândite prin diferite publicaţiuni apărute în străinătate. [. .} Începând
.

acesta lucrare, planul şi scopul Redacţiunii a fost de a întruni pe cât se poate în
această serie tot aparatul accesibil de documente, nu numai acele cari se reporta de
a-dreptul la ţerile şi la poporul român, dar şi documentele, care privesc evenimentele
mai importante petrecute în ţerile vecine, care însă au atins în mod indirect vieaţa şi
desvoltarea noastră naţională, prin urmare istoria poporului român" 1 8•

Tot aici, Densuşianu intervine şi deplânge soarta documentelor interne,
dispărute în decursul secolelor datorită condiţiilor extreme, din punct de vedere politic
dar şi militar, prin care a trecut spaţiul românesc. Din acest motiv, reconstituirea istoriei
României se bazează în primul rând pe documentele păstrate în arhive şi biblioteci
străine, cele interne, ce privesc timpurile de până în secolul XIV, lipsind aproape cu
desăvârşire. El specifică clar că „ . . . întreg aparatul acesta de documente, cel publicăm
în volumul de faţă, constitue aşa zicând fântâni esterne ale istoriografiei române.
Documentele noastre indigene, archivele domestice ale Ţerilor române, înainte de
secului al XIV-iea au perit. În timpurile acele pline de calamităţi ale evului de mijloc,
prin cari au trecut Ţerile române, au fost lovite de fier şi de foc nu numai altarele,
nu numai oraşele şi satele noastre, dar ce avem să deplângem mai mult, chiar şi
monumentele interne ale istoriei noastre naţionale" 1 9•

Vorbind despre actele oficiale referitoare la Ţările Române, autorul colecţiei
atrage atenţia că fiecare document anterior secolului al XIV ce mai poate fi regăsit în
arhivele străine este „un mărgăritariu pentru istoria noastră naţională"20 , menit să
aducă lumină asupra faptelor şi evenimentelor prin care a trecut poporul român. Totuşi,
după cum reiese din rândurile următoare, Densuşianu nu se mulţumeşte să reproducă
oricum documentele, ci vrea să le reproducă fidel, astfel încât colaţionarea diferitelor
acte cu originalele are drept scop îndreptarea erorilor din ediţiile precedente. În plus,
17 Prefafa, în Co/ec/ia Hurmuzaki,vol. I, partea I, 1 1 99 - 1 345, Bucureşti, 1 887, f. p.
18 /bidem .
1 9 Ibidem .

20 Ibidem .
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după cum am amintit deja, „Comisiunea având tot odată în vedere deosebitul interes
sciinţific, cel presintă descţfrarea corectă a numelor proprii personale şi locale din
secului al XIII-iea şi al XIV-iea, a crezut că e bine să se autografeze din Regestele
Vaticanului numirile mai importante de persoane, de popoare şi localităţi, numiri, ce
le reproducemfacsimilate pe patru tabele anexate la.finele volumului"2 1 •

Concepţia istorică a autorului, sau cel puţin o extrem de importantă parte din
ea, reiese tot din această primă introducere. Este vorba despre nevoia de adevăr în
redactarea unui text, în enunţarea unei probleme sau în simpla expunere a unei afirmaţii.
„ Valorea istoriografiei depinde de la calitatea fântânilor", afirmă Densuşianu, „„.
numai veritatea este singurul scop al studiilor istorice" şi de aceea, „„ .am lăsat afară
din colecţiunea presentă toate documentele, a căror autenticitate nu se părea a fi
destul de sigură"22• Din această perspectivă, istoricul hunedorean s-a alăturat elitei

reprezentanţilor istoriografiei în general, prin radicalismul asumat, o serie de acte
considerate contrafăcute, fiind excluse din corpusul de documente alcătuit.
În ceea ce priveşte cea de-a doua Prefaţă23 , aceasta e mai mult o simplă notă
asupra ediţiei, valoarea ei din punctul de vedere al evaluării metodei şi concepţiei fiind
cât se poate de redus. Densuşianu nu o datează şi, mai mult, nici măcar nu consideră
necesar să o semneze, un text de asemenea dimensiuni neputând fi considerat, decât
cu largheţe, o producţie istoriografică. Totuşi, noi îl reproducem datorită faptului
că întăreşte prin afirmaţiile sale preocupările autorului faţă de editarea in extenso a
documentelor, fapt initerat şi cu alte ocazii : ,,Pe lângă vechile documente istorice, ce
le reproducem aici din diferite şi numeroase colecţiuni, volumul de faţă mai conţine
şi o serie importantă de documente istorice cu totul noaue, cari până astăzi sau nu
erau de loc cunoscute, sau cel mult numai în fragmente. Documentele aceste au fost
procurate în copii fotografice din archivele imperiale dela Moscva de către D-l N.
Kretzulescu, membrul Academiei Române, şi conţin în mare parte tratate de alianţe,
încheiate între Domnii Moldovei şi ai Ţerei-românesci cu regii Poloniei"24 •

În sfârşit, al treilea articol la care ne referim, marchează sfârşitul colaborării
lui Nicolae Densuşianu la Colecţia Hurmuzaki. Prefaţa din volumul II, partea a
2 1 Ibidem.
22 Ibidem.
23 „Prefaţa", în Colecţia Hurmuzaki, voi. I, partea 2, 1 346 - 1 450, Bucureşti, 1 890, f. p.
24 Ibidem.
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cincea25, datată 30 februarie 1 897 (sic !), este practic o mică lecţie, de doar opt pagini,
de patriotism exprimat prin intermediul istoriografiei, de discurs pro domo asupra
unei perioade din istoria românilor de care autorul se simţea extrem de atras şi căreia
în viitorul nu prea îndepărtat avea să i se dedice fără discernământ. „Timpul de la
puternica colonisare a Daciei Traiane şi până la .finele secuiului al XVI-iea constitue
epocafundamentală a istoriei noastre naţionale. Aceasta epocă stă În strînsă legătură
cu originea latină a poporului român, cu legile şi instituţiunile noastre politice, cu
noua formaţiune a statelor române În secuiul al Xiii-lea şi al XIV-iea, şi În fine cu
tratatele încheiate de statele române cu Poarta Otomană pentru a asigura frontierele
noastre de invasiunile musulmane. De aceea documentele istorice, cari se referă
la acesta epocă depărtată, ocupă locul cel de ântâiu Între tesaurele nostre istorice.
Aceste documente conţin fapte şi date, cari ne servesc nu numai pentru luminarea
timpurilor depărtate, în cari au fost scrise, dar constitue tot-o-dată şi un material
foarte preţios spre a putea pătrunde şi pricepe bine condiţiunile vieţei publice şi
evenimentele istoriei mai nouă. Această îndoită importanţă, ce o au documentele
vechi pentru istorie, este foarte explicabilă. Societatea vechie, ce e drept a dispărut,
însă ea a lăsat urme adânci in legile, În moravurele şi În ideile societăţii mai nouă, şi
chiar În principiile vieţei noastre de stat"26•

Tot aici, istoricul identifică şi enumeră care sunt principalele categorii de
izvoare pentru epoca veche, precum şi importanţa unor asemenea surse în cunoaşterea
evenimentelor minore ce compun şi conduc în final la creionarea ansamblului: „Cu
deosebire, in ce privesce trecutul mai depărtat al poporului român, documentele vechi,
fie aceste diplome (sau chrisoave), fie acte publice, inscripţiuni, epistole, memorii,
itinerarii, ori simple monumente nescrise, formeaza fundamentul principal, putem
zice, stîlpul de aur al istoriei noastre naţionale"27•

Nu este cazul să insistăm aici şi asupra ideilor sale cu privire la rolul pe care
l-au avut românii de-a lungul istoriei în dezvoltarea culturii şi civilizaţiei în zona
limitrofă Ţărilor Române, dar merită să reproducem un fragment reprezentativ legat
de o consecinţă a puţinătăţii izvoarelor mai sus amintite, în concepţia lui Densuşianu:
,,Acesta lipsă de fântâni istorice mai vechi a produs apoi, de o parte o lacună vastă
25 „Prefaţa", în Co/ec(ia Hurmuzaki, voi. I I , partea 5, 1 552 - 1 575. Bucureşti, 1 897, p. I* - VIII*
26 Ibidem, p. I*.
27 Ibidem .
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(aproape de 11 secule) în istoria noastră naţională, de altă parte a creat în studiile
istorice de astăzi o lungă serie depăreri greşite despre originea,formaţiunea, locuinţele
şi trecutul poporului român în evul-de-mijloc, despre instituţiunele noastre politice şi
influenţele externe, ce le au suferit legile şi tesaurul limbei române în evul-de-mijloc,
- erori cari, repetăm încă odată, provin în prima linie din lipsa documentelor istorice
asupra împrejurărilor sociale şi politice în ţările acestea înainte de secuiul al Xlll
lea"28 . Urmarea acestor lacune informaţionale, în opinia istoricului din Densuş, nu

poate fi decât una singură: falsificarea istoriei. În plus, consecinţele sunt extrem de
grave şi de lungă durată, o ideea greşită deja expusă cu greu mai putând fi contracarată
de argumente logice şi veridice. Căci, „ . . atunci când falsitatea se introduce odată în
.

istorie, este foarte greu de a o desrădăcina, şi chiar de a o pricepe. Doctrinele false
în loc de a aduce o unitate în istoria noastră naţională şi în studiile, ce se baseză
pe istorie, ele aduc numai o descompunere în toate, crează numai o confusiune,
un adevărat labirint în literatură. Mai mult, ele deviează chiar şi vederile noastre
politice. De aceea a lumina pe cât se poate mai mult aceasta epocă obscură este astăzi
indispensabil, spre a pune o temelie solidă şi adevărată istoriei noastre naţionale şi
studiilor ce se basează pe istorie"29•

Lipsa documentelor locale nu-l descurajează însă pe autor, aflat la finalul celui
de-al şaselea volum editat, pentru că valoarea de adevăr a istoriei unui popor vitregit
de soarta arhivelor proprii poate fi dată, sau completată, de mulţimea documentelor
ce se găsesc răspândite în străinătate. ,Jnsă istoria unei naţiuni, ori cât de avută să.fie
dînsa în archive şi în colecţiuni de monumente naţionale, nu se poate pătrunde, nici
scrie numai pe basa documentelor interne. Un istoric naţional are astăzi neapărată
trebuinţă, de a cunoască în toată extensiunea sa materialul istoric, ce i-l pot oferi
ţările vecine pentru studiile sale. Cu deosebire în ce privesce istoria medievală a
poporului român, tesaurile cele mai importante ni s-au păstrat în archivele şi
bibliotecele apusene"30 •

Trecând peste aceste aserţiuni generale, Nicolae Densuşianu revine şi explică
metoda sa de lucru, o metodă modernă indiferent din ce perspectivă temporală am
privi-o: ,Jn ce privesce în fine planul general, ce l-am avut în vedere la alegerea şi
28 Ibidem, p. I I I * .
2 9 Ibidem.
30 Ibidem.
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reunirea materialelor istorice din epoca de la anul 1 1 99 la 15 75, publicate în cele 6
volume de până acum, noi am fost conduşi de următoriul principiu: de a nu uita pe
nime, de a nu sacrifica pe nime, de a înfăţişa în acesta colecţiune fiecare parte din
teritoriulu locuit de Români, precum şi faptele şi evenimentele, ce le aparţin. Sau cu
alte cuvinte: am avut tot-de-una în vedere istoria întregului element românesc, în
orice ţări s-a aflat el în vechime, fie constituit în state mai mari, fie organisat numai în
districte, provincii şi bănate naţionale, fie, în fine, răspândit în insule mai mici şi mai
depărtate prin mijlocul altor naţiuni superpuse, însă ducând o viaţă românească"3 1 •

Orice document, cu simplitatea lui şi cu toată ariditatea formulării sale, trebuie
şi poate să ofere, indiferent de temă, informaţii esenţiale. ,Jn fiecare document, cu
deosebire din evul-de-mijloc, istoricul va afla tot-de-una ceva nou, fie din punct
de vedere politic-administrativ, civil, militar, bisericesc, fie din punct de vedere
economic, financiar, cultural, ori genealogic, geografic, lingvistic etc. Va afla tot
de-una un motiv de a medita asupra unor nouă cestiuni, ce zac ascunse sub pătura
cea groasă a secule/or trecute, - tot-de-una aşa dar, o nouă scânteie de lumină"32•

Vorbind de documente, Densuşianu nu se fereşte să reamintească lucruri menţionate
anterior, referitoare la redarea documentelor în integralitatea lor, pentru că numai
atunci putem vorbi despre adevărul istoric ce tind să-l întrupeze şi despre amplasarea
respectivului adevăr în contextul mai larg al ansamblului de evenimente. De aceea,
istoricul explică extrem de concis faptul că „a reproduce dintr-un document vechi
numai câteva excerpte, sau pasage, fără ca cetitoriul se poată cunoasce cohesiunea
naturală a textului, a faptelor şi împrejurărilor, pe lângă aceea, că un astfel de mod
de publicare nu corespunde cerinţelor moderne, dar acestefragmente vor lăsa tot-de
una în spiritul istoricului o nedumerire adâncă, dacă din acest document s-au estras
toate părţile principale şi secundare, ce intereseză studiul cestiunilor respective"33 •

În încheiere, mai trebuie menţionate doar câteva îndemnuri enunţate de istoric,
la finalul Prefeţei ultimului volum coordonat de el din Colecţia Hurmuzaki: ,,Ne
rămâne astfel totdeuna o sarcină şi o datorie, către posteritate şi către ştiinţa istorică,
de a aduna şi codifica pefiecare zi monumentele istorice vechi externe şi a reconstitui
3 1 Ibidem, p. V*.
32 Ibidem, p.

VII*.

3 3 Ibidem.
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astfel archivele secule/or noastre depărtate"34 • Simplă formulare, într-adevăr, dar cu

valoare de testament ştiinţific. În cele câteva zeci de cuvinte, Nicolae Densuşianu
arată concepţia sa istorică, metoda de lucru ce l-a călăuzit de-a lungul întregii cariere,
precum şi calea de urmat pentru generaţiile viitoare de cercetători, încheindu-şi în
acest fel colaborarea sa la prestigioasa Colecţie Hurmuzaki.
NICOLAE DENSUŞIANU'S COLLABORATION TO
HURMUZAKI COLLECTION ( 1 887 - 1 897)
Abstract

The author offers an analysis that is part ofhis main concems about a possible doctoral thesis
in the field of History entitled Nicolae Densuşianu s Historical Discourse regarding the way în which
the Romanian historian coordinated the emergence of six volumes from The Documents about the
Romanians ' History known în historiography as the Hurmuzaki Collection. There have been analysed
the way în which Nicolae Densuşianu made use of the sources from various archives, libraries,
collections, etc„ organised the documents in volumes and asserted his methodological principles and
his conception that guided him with a view to completing such a cultural and scientific intercession
with national and politica) connotations.
N . Densuşianu is a representative figure of the romantic and positivist spirit în the Romanian
historiography of the last decades of the I 9th century. He played a significant role for the process of
act and document collection in Romanian history and highly influenced the subsequent evolution of
the Romanian historiography. The author of the present study attempts to emphasize the new elements
of his work, and especially those connected with the methods of research and Nicolae Densuşianu's
historical vision that can be found in the prefaces that complete the image about the above mentioned
volumes.

34 lhidem,

p. VIII*.
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În studiul de faţă am încercat să surprind câteva aspecte din evoluţia activităţii
extrabisericeşti a protopopilor şi preoţilor din Protopopiatul Ortodox Român
Sighişoara. Cercetarea ştiinţifică şi-a propus studierea implicării corpului preoţesc în
susţinerea învăţământului confesional ortodox şi a actvităţii despărţământului Astra
din zona Sighişoarei, pe plan confesional, cultural, politic şi naţional.
La iniţiativa preotului Ştefan Bălaş, a fost înfiinţată prima şcoală românească,
după opinia cercetătorului Tuliu Racotă - prin anul 1 784

-

funcţionând în casa

parohială. Şcoala a fost închisă de autorităţi în urma tulburărilor din satele vecine,
Albeşti, Ţopa, Şoard, Vânători, în timpul răscoalei lui Horea, Cloşca şi Crişan. A fost
un început modest de şcoală deoarece numărul elevilor era mic, în primul rând pentru
faptul că românii nu erau obişnuiţi să-şi trimită copiii la şcoală, iar în al doilea rând
pentru că părinţii îi puneau la diferite munci gospodăreşti sau agricole. Nu se ştie cu
precizie când au fost reluate cursurile, se pare că după încetarea răscoalei, însă este
cert că în 1 8 1 6 numărul elevilor a crescut astfel că încăperea devenise insuficientă.
Ştefan Bălaş, din banii săi, a amenajat o nouă clasă în graj dul casei parohiale1 • Primul
învăţător român, atestat documentar, la şcoala românească din Comeşti în anul 1 807
a fost Ilie Rucărean2•
Pentru a observa diferenţa de instruire şi culturalizare dintre românii şi saşii
din Ardeal, menţionăm doar faptul că saşii din Sighişoara aveau de la 1 522 un liceu
(printre cele mai vechi din ţară) şi încă din secolul al XVII-iea „aproape în fiecare sat
se întâlneşte şcoală", iar „bibliotecile se aflau şi la celelalte şcoli lutherane" (Braşov,
Bistriţa, Sibiu, Sighişoara).3
Zaharia Boiu s-a întors la Sighişoara unde, între anii 1 823 - 1 828, a fost dascăl,
cantor şi diacon la biserică şi şcoala primară care îşi desfăşura cursurile în vechea
clădire. Încă din anul 1 825, prin strădaniile lui Z. Boiu sen., şcoala românească de
1 Tuliu Racolă, Prot. Ştefan Bălaş, în „Telegraful Român", Sibiu, an. 1 25, nr. 1 1 - 1 2, 15 martie 1 977, p.3.
2 Nicolae Albu, Istoria şcolilor româneşti din Transilvania între I 800- 1867, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1 97 1 ,
p . 1 20.

3 T. Racolă, op. cit. .
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aici a fost considerată de către autorităţile guvernamentale transilvane ca fiind cea
mai bună „şcoală poporală" din ţinutul Târnavelor, una dintre cele mai bune şase şcoli
româneşti ale vremii, alături de cele din Braşov, Răşinari, Săcele, Veneţia de Sus şi
Cernat".
Activitatea protopopului Zaharia Boiu a continuat demersul lui Ştefan Bălaş
pentru progresul ortodoxiei sighişorene. Atât ca preot cât şi ca protopop, Zaharia Boiu
a dotat biserica din Corneşti cu cele necesare cultului, a câştigat porţia canonică de
24 iugăre de pământ şi 1 O stânjeni de lemne de foc „în tot anul din pădurea alodială'',
dreptul de cumpărare a unei case în cetate pentru şcoala confesională, întâmpinând
opoziţia credincioşilor, „aici foarte greu a mers lucrul cu poporul care nu se apleca la
ideia aceasta"5. În demersul său a fost ajutat de avocatul Bacon, comitetul bisericesc
şi alţi „domni binevoitori din oraş", înfiinţându-se „şcoala cu 3 clase elementare".
Învăţătorii erau plătiţi din casa alodială şi 1 2 stânjeni de lemne de foc pe an, pentru
încălzitul acesteia, „din pădurea alodială gratis". Tot în cronica sa, Zaharia Boiu,
relatează că şcoala confesională din cetate a fost sfinţită, „cu mare solemnitate'', în
7 ianuarie 1 87 1 , în prezenţa unui numeros public „din popor şi din străini" şi faptul
că din „negrija" învăţătorilor „s-a aprins casa arzând toată arhiva întreagă", în anul
1 884, cu „arhivul, biblioteca primită, protocoalele şi ordinaţiunile, decrete ale şcoalei,
unde era toată lucrarea de la început până la sfârşit'', acest lucru fiind o mare pierdere
până în prezent. De asemenea el a deschis un fond tractual, aflat în creştere, pentru
construirea celei de a doua biserici.
După ce a fost hirotonit preot l-a adus în 1 836, pe postul de învăţător, pe
Nicolae Stan prin activitatea căruia „şcoala românească a Sighişoarei a ajuns vestită
pe întinderea Târnavei Mari"6 . Aceeaşi impresie pozitivă, despre activitatea şcolii
primare, o are şi cercetătorul N. Albu: „aşezarea lui N. Stan ca dascăl în fruntea ei, în
scurtă vreme a făcut-o renumită pe toată Târnava Mare". În urma unei inspecţii a lui
Moise Fulea, directorul şcolilor confesionale ortodoxe din Transilvania, Consistoriul
Arhidiecezan din Sibiu intervine la Guvernul transilvan ca să o recunoască şi să o
decreteze şcoală trivială sau normală, iar dascălul ei să fie plătit din fondul de instrucţie

4 N.

Albu, op. cit. , p. 1 97.

5 Ioan Boian, Istoricul Protopopiatului Ortodox Român Sighişoara (manuscris). Sighişoara. 2002, Anexe, p. l l l .

6 M. Petcu, G h . Gavrilă, Astra Sighişoreană ş i Horia Tecu/eseu, Sighişoara, 1 998. p . 1 7.
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ardelean7• Ceea ce s-a şi admis.
Între timp, cum numărul elevilor a început să crească, în anul 1 86 1 , Zaharia
Boiu se vede nevoit să cumpere, în schimbul sumei de 1 500 de florini, o casă situată pe
strada Cositorarilor, nr. 57, casă ce a fost transformată în şcoală cu trei clase primare,
despre care am prezentat mai sus. Începând cu anul şcolar 1 862- 1 863 Zaharia Boiu
a introdus în şcoală manualele întocmite de fiul său la Sibiu, în ideea modernizării
învăţământului românesc din Sighişoara.
Situaţia învăţământului confesional ortodox din Protopopiatul Sighişoara a fost
dată în raportul redactat de protopopul Zaharia Boiu către Consistoriul Arhidiecezan,
în urma circularei 3 3 7 din 1 0 mai 1 8658, astfel.
Nr.
crt.
I.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1 0.
li.
12.
1 3.
14.

Date despre şcolile confesionale ortodoxe

Numărul

din Protopooiatul Sighiloara la 1 865

numărul comunelor bisericeşti
numărul şcolilor noi
numărul şcolilor începute
locuri cumpărate pentru şcoală
şcoli părăsite
edificii pentru scopuri strict şcolare
comune fără şcoli proprii
comune cu şcoli slabe
şcoli cu grădini
numărul învăţătorilor cu salariu fixat
valori salarii
comune c u scăderi de salarii
numărul şcolilor care au primit aj utoare de la comuna politică
numărul comunelor c u şcoli afiliate

7
-

2
1
4
Da
3
1
1
toţi
50- 1 50 florini
1
4
Nu

Din datele raportului prezentat în tabelul de mai sus reiese situaţia precară a
învăţământului confesional ortodox la nivelul protopopiatului (vezi Anexa nr. 1 ). În
protopopiat existau 1 5 şcoli confesionale ortodoxe, dintre care 1 şcoală comună cu
greco-catolicii la Noul Săsesc.
Un alt aspect al învăţământului confesional ortodox din zona Sighişoarei îl
prezenta activitatea învăţătorilor care erau slab pregătiţi profesional, la care contribuia
şi statutul lor provizoriu în şcoală. Conferinţele „învăţătoreşti" s-au caracterizat
7 Ibidem, p. 1 8.
8 Paul Brussanowski, Învăţământul confesional ortodox din Transilvania între anii 1848- 1 9 1 8 între exigenţele statului centra
lizat şi principiile autonomiei bisericeşti, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2005, p. 539.
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printr-o activitate defectuoasă deşi se organizau aveau o participare redusă din
partea învăţătorilor. În pofida acestui fapt „Protocolul conferinţei învăţătorilor din
Protopopiatul Sighişoara" din anul 1 866 îi indemna pe dascăli să-şi asume rolul
profesional în ciuda dificultăţilor economice: „deşi anii aceştia trecuţi au fost de
lipsă şi nevoie, din care cauză nu şi-au primit (învăţătorii n.n.) lefile regulatu, trebuie
însă să se jertfească şi dânsu, precum şi preoţimea noastră se jertfeşte pentru puţina
remuneraţiune, că aşia şi alţii să vadă bunătăţile animilor (inimilor n.n.) noastre . . . .
Asemenea şi învăţătorii sunt cei mai aproape chiemaţi a pregăti din tinerime bărbaţi
folositori Bisericii, naţi unei şi statului. "9
Din arhiva Protopopiatului Greco - Ortodox Sighişoara aflăm că pentru anul
şcolar 1 870- 1 87 1 , odată cu angajarea unui nou dascăl, Mihail Moldoveanu, disciplinele
de învăţământ, numărul elevilor şi numele învăţătorilor din clasele a I-a şi a III-a, după
cum urmează mai JOS:
„La clasa I : numărul elevilor înscrişi: 80; disciplinele de învăţământ: purtare,
religie, cunoaşterea literelor, cetirea, scrierea, compunerea, muzica religioasă. Numele
învăţătorului: Mihail Moldoveanu."
„La clasa a III-a: numărul elevilor: 23; discipline:

purtare, religie, cetire

română, gramatică română, cetire germană, geografia Transilvaniei, scriere română,
scriere germană, muzică. Învăţător: Mihail Păcală"10•
Pentru anul şcolar 1 878- 1 879, exista o interesantă structură a anului şcolar,
stabilită de Comitetul Parohial astfel:
„Preşedintele

Comitetului

Parohial

al

Bisericii

Greco-Ortodoxe din

Sighişoara, Ioan Şandru, anunţă pe protopopul Zaharie Boiu al tractului Sighişoara,
despre defalcarea anului de învăţământ 1 878 - 1 879 care începe la şcoala primară
română din Sighişoara la 1 septembrie 1 878 şi se încheie la 3 1 iulie 1 879 cu cele două
semestre:
I : 1 sept. 1 878 - 1 3 feb. 1 879;
II: 1 3 feb. - 3 1 iulie 1 879.
Zilele de vacanţă vor fi:
1 . la culesul cucuruzului : 30 sept.

-

1 2 oct., 12 zile;

9 lhidem, p. 47 1 .
1 O Arhivele Protopopiatului Ortodox Sighişoara, Fondul Protopopiatul Greco-Ortodox Sighişoara, dos. nr. 4, f. 62 -63.
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2. la culesul viilor: 1 8- 1 9 oct., 2 zile;
3 . târgul Sighişoarei, 1 z i ( 4 noiembrie);
4. Naşterea Domnului Hristos: 24-27 dec., 4 zile;
5 . Botezul Domnului Hristos: 1 6-20 ian., 5 zile;
6. sfârşitul semestrului I: 1 4- 1 5 feb., 2 zile;
7. Învierea Domnului Iisus Hristos: 8 zile;
8. Rusaliile: 3 zile;
9. prăşitul cucuruzului : 1 6 mai - 1 O iunie, 23 zile;
1 0. vacanţa de vară: 1 -3 1 august 1 879.
Deci zile de vacanţă 3 luni" 1 1 •
Structura anului şcolar era stabilită în funcţie de sărbătorile religioase şi
perioadele muncilor agricole. Şcoli confesionale au existat în toate parohiile din
protopopiat.
Situaţia Protopopiatului Sighişoara pe anul 1 900 o prezentăm mai jos, dintr-un
raport al lui Demetriu Moldovan, dat la 1 februarie 1 90 1 , pe două secţiuni bisericească
şi şcolară1 2 (vezi Anexa nr. 2). Prezentăm aici partea şcolară.
La întregirea salariilor învăţătorilor pe anul şcolar 1 889- 1 900 s-au distribuit
ajutoare din fondul învăţătorilor din localităţile: Albeşti ( 400 coroane), Grânari (200
coroane), Ţeline (200 coroane), Zoltan (200 coroane), Vidacutul Românesc (300
coroane), în total suma de 1 300 coroane.
Starea edificiilor şcolare se prezenta după cum urmează. Din cele 3 5 de clădiri
destinate învăţământului, 32 erau declarate corespunzătoare şi 2 ne corespunzătoare.
Urmau să se construiască şcoli în Boiul Mare şi Săcel, deoarece „planurile" erau
aprobate în cea mai mare parte. Încăperi propuse ca locuinţă pentru învăţător erau 44.
Suprafaţa grădinilor şcolare cultivate era de 2 iug. şi 1 O 1 2 stj .p, iar a grădinilor şcolare
necultivate era de l 237 stj .p„
Inventarul şcolar cuprindea: mese (93), bănci ( 1 67), scaune ( 1 2 1 ), maşini
pentru citit ( 1 3), table pentru citire ( 1 90), tabele cu istoria naturală (80), mape
geografice ( 46), globuri ( 1 2), aparate „fisicale" ( 1 6), modele pentru caligrafie ( 1 20),
modele pentru desen (2), biblioteci cu tomuri de cărţi ( 1 55).
1 1 Ibidem, f. 64-65.

1 2 Arhivele Naţionale. Direcţia Judeţeană Mureş, Fondul Protopopiatul Ortodox Român Sighişoara, dos. nr. 4 1 , f. 1 - 3 1 .
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Averea imobilă a şcolilor cuprindea: edificii în valoare de 60360 coroane,
pământ, 8 iug. şi 953 stj .p., în valoare de 1 862 coroane şi 1 6 fi.Ieri, în total: 62222
coroane şi 1 6 fi.Ieri, bani sau „hârtii de preţ" în valoare de 4280 coroane, mobilier şi
alte aparate de învăţământ în valoare de 2638 coroane, în total : 69 1 8 coroane, mai
mult ca în 1 898- 1 899 cu 3 1 2 coroane. Alte sume erau din „nemişcătoare" 50 coroane
şi din din fonduri proprii 540 coroane, casele alodiale şi casele bisericeşti. Repartiţia,
ajutoarelor consistoriale la întregirea salariilor învăţătorilor, de 20980 coroane a fost
cu 1 50 coroane mai mult ca în 1 898- 1 899.
Frecvenţa şcolară a elevilor în anul şcolar 1 898- 1 900 este dată în tabelul de
maI JOS.
Elevi obligaţi să frecventeze
şcoala
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Copiii între 1 2- 1 5 ani, obligaţi să frecventeze şcoala, erau cu 76 mai mulţi faţă
de anul şcolar 1 898- 1 899. Copiii între 1 2- 1 5 ani, care frecventau şcoala, erau cu 3 5
mai mulţi faţă d e anul şcolar 1 898- 1 899.
Frecvenţa şcolară a copiilor între 6- 1 2 ani era de 65,88%, a copiilor între 1 21 5 ani era de 46, 1 4%, iar procentul elevilor care frecventau şcoala era 47, 55%
Nu frecventau şcoala: copiii între 6- 1 2 ani, băieţi (392), fete (3 77), în total de
7 69 de elevi (34, 1 1 % ), copiii între 1 2- 1 5 ani, băieţi ( 1 7 6), fete (20 1 ), în total de 3 77
elevi (53,87%), total elevi 1 1 1 4 elevi (52,44%)
- în prezent în anul şcolar 1 899- 1 900: băieţi 840, fete 825, în total 1 665, mai
mult cu 1 6 copii faţă de 1 898- 1 899;
- total 1 665 români ortodocşi.
Prezenţi cu cărţile şcolare peste tot: 1 1 06, în parte 3 32, neprezenţi 227. Şcolari
prezenţi la examenul public 1 32 1 , examenele publice la sfârşit s-au condus de către
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protopresbiterul tractual .
Învăţătorii „aplicaţi la şcolile din comunele tractuale", în anul şcolar 1 8991 900, erau 3 5 , dintre care 1 3 definitivi şi 22 provizorii, cu cualificaţiune deplină 1 8,
fără cualificaţiune 1 7, 1 2 pedagogi absoluţi, 5 cu câte 1 -2 cursuri pedagogice, 2 cu
cursul teologic, 1 3 cu cualificaţiune prescrisă însă fără cursuri pedagogice şi 4 toleraţi.
S-a pensionat la cerere proprie din partea statului învăţătorul din Albeşti,
Nicolae Muntean domiciliat în Saschiz. Şcolile s-au vizitat în octombrie-noiembrie
1 899 prin protopresbiterul tractual Demetriu Moldovan.
Catehizări s-au ţinut cu tinerimea de la institutele străine de învăţământ.
Numărul total de elevi de 225 este cu mai mult cu 96 faţă de anul trecut şcolar.
Frecventează dintre ei la: Şcoala pedagogică din Cristuru! Secuiesc 6, gimnazii 40,
şcolile reale 3, şcolile elementare superioare 20, romano-catolici 6 şi şcolile de stat
1 78 . Examenele de religie s-au condus prin protopresbiterul D. Moldovan.
Şcoli de stat se aftă în: Sighişoara, Albeşti, Bodogaia de Jos, Grânari, Vânători,
Ţeline, Vidacutul Românesc şi Porumbenii Mari. În anul 1 899- 1 900 nu a fost
casată (desfiinţată) nici o şcoală confesională ortodoxă. „Tentaţiuni" de la „locurile
competente" (autorităţi) au fost în scopul „nimicirii şcolilor noastre confesionale dar
până acum opunerile au învins".
În raport erau criticaţi sever unii români care cereau desfiinţarea şcolilor
confesionale: „Cu durere s-a făcut trista experienţă că chiar unii din fiii bisericii
noastre pentru cine ştie ce interese mârşave, se demit în mod degrădătoriu (degradant
n.n.) pentru neamul nostru, la rolul spurcat şi condamnabil de agitatori

contra

şcoalelor noastre confesionale, ce încearcă a desfrâna poporul cu tot felul de apucături
compromiţătoare, numai şi numai să părăsească şcoala sa străbună confesională şi să
se închine la alte şcoli de limbă străină".
Comitetul protopresbiteral apela la credincioşi să combată încercările de
desfiinţare a şcolilor confesionale: „Comitetul protopresbiteral deci şi în această
ocasiune între împrejurările critice anunţate, cari proceduri incalificabile ameninţă
existenţa şcolilor noastre confesionale tractuale, nu poate decât să apeleze la fiecare
român cu inimă adevărat românească în special, şi în general la toată suflarea
românească, la preoţi, învăţători, comitetele şi epitropiile parohiale, rugându-i ca la
toată ocasiunea binevenită, când observă că astfeliu de oameni nefericiţi uneltesc
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la nimicirea forurilor culturale ale poporului nostru, să combată din răsputeri şi să
paralizeze atari acţiuni detestabile".
,,În fine sperăm că Prea Onoratul Sinod protopresbiteral numai cu plăcere s-a
putut convinge şi de astă dată din raportul său că în protopopiat se află administraţie în
sensul prescris de legile în vigoare, progrese sunt evidente an, de an, pe lângă raportul
present al Comitetului protopresbiteral se supune cu toată onoarea revisiunii Prea
Onoratului Sinod protopresbiteral". Sighişoara, şedinţa Comitetului protopresbiteral,
1 februarie 1 90 1 . Semnează preşedinte prot. D. Moldovan şi notar Ioan Muntean.
Din raportul prezentat mai sus reiese interesul deosebit pentru salvarea şi
menţinerea şcolilor confesionale ortodoxe româneşti din protopopiatul Sighişoara pe
care-l manifestau protopopul Demetriu Moldovan împreună cu preoţii şi învăţătorii
în faţa politicii de maghiarizare.
Revenim la Registrul de protocoale unde constatăm că în anul 1 900 s-au
organizat alegeri pentru corporaţiunile protopopiatului pentru perioada 1 900- 1 902.
Problema menţinerii şcolilor confesionale în „timpurile acestea de grea încercare"
datorită politicii autorităţilor este discutată în şedinţele din anii 1 90 l , 1 908, 1 9 1 01 9 1 3 . Protopopul Demetriu Moldovan insista pe „importanţa şcoalelor confesionale"
şi că „fiecare comună să-şi susţină şcoala", pe preoţi îi îndemna să fie „lângă popor şi
şcoală, să îndemne poporul la susţinerea ei". El cerea de la credincioşii săi „sprij in şi
devotament faţă de biserică şi şcoala confesională" care „acum se află în împrejurări
de mari ispite".
Şcoala confesională a fost una din preocupările permanente ale protopopului
Demetriu Moldovan. Am analizat mai sus în protocoalele şedinţelor Sinodului
protopresbiteral atitudinea lui D. Moldovan împotriva închiderii unor şcoli confesionale
de către autorităţi, precum şi faptul că cerea sprij inul credincioşilor săi pentru salvarea
şi menţinerea şcolilor.
Pentru a înţelege problematica şcolilor confesionale în jurul anului 1 900
trebuie precizat că regimul dualist a urmărit să crească dreptul de control al statului
asupra şcolilor confesionale 13. Astfel şcolile confesionale au adoptat aproape toate
normele de organizare a şcolilor comunale. Statul sprijinea tendinţa de dezvoltare a
şcolilor comunale şi de stat în defavoarea celor confesionale (legea XXVIIl/1 876).
13 P. Brussanowski, op. cit. , p. 589.
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Prin legea XVI l l/ 1 879 limba maghiară era disciplină obligatorie în toate şcolile
confesionale ortodoxe. Şcoala confesională ortodoxă transilvăneană a rămas într-o
stare de provizorat - protocoalele sinoadelor eparhiale nu luau decizii pe termen lung,
nu s-a reuşit adoptarea unui regulament şcolar definitiv, nici numirea şi salarizarea
inspectorilor şcolari eparhiali. Miniştrii Csaky Albin ( 1 888- 1 894) şi Wlassics Gyula
( 1 895- 1 903) au introdus „legile politico-bisericeşti" prin care s-au introdus căsătoria
şi matricolele civile. Legea XXVl/ 1 893 a crescut tot mai mult ingerinţa guvernului în
problemele bisericilor. Salariul învăţătorului unde nu putea să-l dea parohia îl dădea
guvernul. Mitropolitul Ioan Meţianu a observat că trebuiau îmbunătăţită pregătirea
învăţătorilor, revigorate conferinţele învăţătorilor şi regulamente noi de calificare
a învăţătorilor. Ministrul Appony Albert a introdus în 1 907 ajutorul statului pentru
întregirea salariului învăţătorului, dar se dădea numai acolo unde şcolile aveau „edificii
corespunzătoare", iar cele care nu îndeplineau condiţiile legii erau închise. Biserica
Ortodoxă nu a modernizat şcolile confesionale ci a sacrificat şcolile mai mici pentru
şcoli mai modernizate. Autorităţile au respectat parţial legea pentru a nu destabiliza
sistemul educaţional şi au tolerat şcolile confesionale necorespunzătoare. Învăţătorii
vor deveni funcţionari publici trebuind să fie loiali statului maghiar. Pentru salvarea
şcolilor confesionale Mitropolitul Meţianu a introdus o „dare culturală" pe care o
plăteau toţi intelectualii români.
Evoluţia şcolii confesionale am analizat-o în Anexele nr. 3 , nr. 4 şi nr. 5 între
anii 1 880- 1 89914• Numărul şcolilor confesionale din Protopopiatul Sighişoara a
evoluat în funcţie de numărul parohiilor din protopopiat, astfel în 1 880 erau 26 de
şcoli, ca în 1 899 să fie 35 de şcoli. De asemenea a crescut şi numărul învăţătorilor
de la 22 în 1 880 la 36 în 1 899. În anul 1 880 45,4 % din învăţători erau calificaţi şi
54,6 % necalificaţi. În anul 1 899 procentul învăţătorilor încadraţi definitiv era de 3 3 ,
3 % , provizorii 27,7 % şi 3 8 , 8 % toleraţi. Procentul absolvenţilor secţiei pedagogice,
în acelaşi an, era de 36, 1 % şi ai secţiei teologice era de 27,7 %. Media frecvenţei
la şcoală a copiilor între 6- 1 2 ani pe intervalul 1 880- 1 899 a fost 79 %, cel mai mic
procent a fost de 65 % în anii 1 890 şi 1 892, cel mai mare procent a fost de 95 % în
anul 1 884. Media frecvenţei la şcoală a copiilor între 1 2- 1 5 ani în intervalul amintit
mai sus a fost de 67 ,05 %, cel mai mic procent a fost de 46 % în anul 1 892, cel mai
1 4 Ibidem, p. 582.
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mare procent a fost de 94 % în anul 1 884. Media salariului învăţătorilor pe intervalul
analizat a fost 1 75,83 florin, cel mai mic a fost în anul 1 88 1 de 82,9 florini, iar cel mai
mare a fost în anul 1 893 de 269,2 florini. Din datele statistice analizate mai sus rezultă
situaţia dificilă prin care trecea şcoala confesională din Protopopiatul Sighişoarei.
Învăţătorii şcolilor confesionale numărul elevilor români ortodocşi care
studiau în şcolile străine din Protopopiatul Sighişoarei în anul şcolar 1 903- 1 904 sunt
enumeraţi în Anexa nr. 615•
Protopopiatul avea 3 5 de unităţi parohiale din care 3 0 de parohii matere şi 5
fi.Iii. Dintre acestea susţineau şcoală confesională 29 de parohii matere şi 3 fi.Iii. Nu
susţineau şcoală proprie 2 parohii matere şi 2 fi.Iii. O singură parohie materă susţinea
împreună cu greco-catolicii şcoală, Noul Săsesc. Nu aveau loc pentru şcoală o singură
parohie materă. Elevii români ortodocşi care frecventau şcolile evanghelice-lutherane
erau 1 3, şcolile reformate erau frecventate de 1 elev, şcolile de stat era frecventate
de cei mai mulţi elevi români (232), în total de 246 de elevi. Parohiile frecvenţa
elevilor cea mai mare erau: Sighişoara, Albeşti, Daneş, Ţeline, Vidacutul Românesc
şi Porumbenii Mari, în rest celelalte parohii aveau foarte puţini elevi sau deloc.
Frecvenţa şcolilor medii, ortodoxe şi străine era redusă, un singur elev studia
într-o şcoală medie ortodoxă şi 27 de elevi în şcoli medii străine, iar în cele greco
catolice nu studia nici un elev.
În protopopiat erau 33 de învăţători din care 30 de bărbaţi şi 3 femei. Din
punct de vedere al pregătirii didactice, învăţătorii cu studiile pedagogice definitive
erau 1 6, învăţătorii cu studiile pedagogice provizorii erau 1 1 , învăţătorii cu studiile
teologice definitive era 1 , învăţătorii cu studiile teologice provizorii erau 3. Totalul
învăţătorilor definitivi era 1 7, învăţători provizorii 1 4, dintre care 2 erau suplenţi.
Dintre învăţătorii provizorii, cu „testimoniu de calificaţiune" erau 2, fără testimoniu
erau 1 1 şi cu testimoniu dar neaplicat era 1 .
În concluzie din cele prezentate mai sus doarjumătate din şcolile protopopiatului
aveau învăţători cu studiile absolvite, ceilalţi erau provizorii, ceea ce dăuna procesului
de învăţământ din şcolile confesionale din protopopiat.
Elevii români de confesiune ortodoxă care studiau în şcolile maghiare
şi germane îşi susţineau „examenul de cualificaţiune la religie şi tipic" cu preoţii
1 5 Fondul Protopopiatul Ortodox Român Sighişoara, dos. nr. 45, f. 23.
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ortodocşi români sau cu învăţătorii români ortodocşi. Consistoriul cerea ca aceste
examene să fie susţinute în limba română „care este limba oficioasă a bisericii
noastre"16 • Tot Consistoriul l-a informat pe Demetriu Moldovan că „Pedagogia de
Stat din Cristuru} Secuiesc" solicita ca examenele la religie şi tipic să se susţină în
limba maghiară „limba statului" ceea ce refuza, aducând argumentul de mai sus şi
faptul că la „pedagogia din Deva" examenele respective se susţineau în limba română.
Reproducem

în tabelul de mai jos „Conspectul VII. Cateheză cu tinerii români

ortodocşi de la şcolile şi institutele de altă confesiune în anul şcolar 1 903- 1 904", care
pentru o mai bună vizualizare este trecut pe pagina următoare.

Nr.
crt.

Numele
comunei sau
al oraşului

Sighişoara
I.

2.

3.
4.

Odorheiu I
Secuiesc
Cristuru)
Secuiesc
Porumbenii
Mari

5.

Bodogaia de
Jos

6.

Albeşti

7.

Şarpatoc

8.

Vi dacutul
Românesc

9.

Vidacutul
Maghiar

Numele catehetului

Nr.
Numirea şi calitatea
elevilor
şcolii sau institutului
şcolari

Demetriu Moldovan Gimnaziul evanghelicluteran (elementar şi
protopop
Ambrosie Stoicovici
mediu)
învăţător
Şcoala de Stat
Gimnaziul romanoIuliu Holiga preot
catolic
Porumbeni i Mari
Şcoala de Stat
Iuliu Holiga preot
Gimnaziul mixt
Porumbeni i Mari
Iuliu Holiga preot
Şcoala elementară de
Porumbeni i Mari
Stat
Alexandru Boiu
Şcoala elementară de
preot
Stat
Bodogaia de Jos
Zaharia Ganea
Şcoala elementară de
preot
Stat
Albeşti
Şcoala elementară de
Moise Filea
Stat
preot
Şcoala romanoŞarpatoc
catolică
Ioan Popa
Şcoala elementară de
preot
Stat
Vidacutul Românesc
Ioan Popa
Şcoala elementară de
preot
Stat
Vidacutul Românesc

1 6 Jdem, dos. nr. 49, f. 1 7, 27 şi 33.
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84
11

Sporul
ce au
arătat Observări
peste tot
f. b.

f. b.

f. b.

6

f. b.

18

bun

2

suficient

51

suficient

12

8

11

bun

bun

bun
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Nicolae Enciu
Şcoala elementară de
preot
Stat
Ţeline
TOTAL ELEV I

Ţeline

1 0.
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11.

31

suficient

270

Din tabelul de mai sus se observă importanţa pe care o dădeau protopopul
şi preoţii acestor cateheze cu elevii români ortodocşi de la şcolile de stat şi şcolile
confesionale străine.
După 1 9 1 8 şcolile confesionale româneşti devin acum şcoli de stat, cu
învăţători şi profesori salarizaţi de acesta, ducând la orientarea protopopiatului spre
problemele administrativ-bisericeşti, iar dintre problemele şcolare mai rămânea doar
studiul religiei. Totuşi protopopiatul a rămas proprietarul clădirii şcolii din Cetate,
primind pentru chirie de la stat suma de 1 084000 lei pentru perioada 1 929- 1 940 1 7•
În plan cultural şi naţional protopopul Zaharia Boiu a participat la actul de
naştere al despărţământului XXI Sighişoara al Astrei, în 1 8 iulie 1 87 1 , când a avut loc
Adunarea generală cu următoarea ordine de zi:
1.

Constituirea Comitetului Central al despărţământului;

2.

împărţirea apelului pentru fondul Asociaţiunii;

3.

Aprobarea bugetului;

4.

Propuneri pentru Comitetul central;

5.

Concluzii.

Din primul comitet sighişorean au făcut parte următorii : senatorul dr. Ioan
Şandru, director, protopopul Zaharia Boiu, casier, Ioan Gheaja, controlor, preotul
romano-catolic Pavel Decsei, membru, Demetriu Damian, membru, Mihai Păcală,
membru18• De asemenea a participat din partea despărţământului Sighişoara la
deschiderea lucrărilor Adunării Generale a Asociaţiunii de la Sighişoara din 3 august
1 879, unde a ţinut un „Cuvânt de bineventare"19•
În perioada sa de existenţă ( 1 87 1 - 1 94 7), activitatea despărţământului
Sighişoara al Astrei a acoperit un teritoriu variabil ca întindere, între 65- 1 25 de
comune, în funcţie de reorganizările succesive ale despărţământului, cât şi de unitatea
administrativ-teritorială în care a fost încadrată Sighişoara.
1 7 E. Stoica, op. cit„ p. 43.

18 M. Petcu, Gh. Gavrilă, op. cit„ p. 7.

19 Transilvania, 1 880, P.O„ p. 84-86.
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Astfel pentru anul 1 87 1 , anul înfiinţării Astrei sighişorene, despărţământul
său a cuprins părţi ale zonei săseşti (Fundus Regius) cu scaunele Sighişoara, Rupea,
Cincul, Nocrich, părţi din comitatul Alba de Sus şi unele părţi din scaunul Odorhei.
Momentul de vârf al Astrei sighişorene îl reprezintă Adunarea Generală a
Astrei centrale din 1 879. Alegerea „Perlei Târnavelor", cum obişnuia Horia Teculescu
să numească Sighişoara, ca una din cele 35 de localităţi unde s-au desfăşurat aceste
adunări generale, indică faptul că era necesar un efort mai susţinut pentru ridicarea la
un nivel superior de viaţă şi civilizaţie a românilor din zonă.
Adunarea Generală a Asociaţiunii a avut loc între 22-23 iulie/3-4 august
1 879 la Sighişoara fiind deschisă prin discursul vicepreşedintelui Astrei, consilierul
aulic Iacob Bologa. „Cuvântul de bineventare" a fost rostit de protopopul Z. Boiu:
„Cu privire îmbucurătoare la cultură, care a deşteptat poporul la conştiinţa de sine;
comitatul despărţământului XXI al Asociaţiunii Transilvane pentru literatură şi cultura
poporului român, dimpreună cu comitetul bisericesc parohial din localitate şi cu ai săi
dă laudă Atotputernicului Dumnezeu, că am ajuns şi noi poporul român din Sighişoara
şi împrej urimi, această zi binecuvântată şi preafericită de care noi putem zice: acesta
este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm şi să ne veselim într-însa. Această
zi de sărbătoare naţională, de triumf al luminii asupra întunericului, în care putem
exclama: fericiţi sunt ochii care văd cele ce vedeţi voi şi urechile cele care aud ce
auziţi voi. Că mulţi drepţi au voit să vadă cele ce vedeţi voi şi nu au văzut şi să audă
ceea ce auziţi voi şi n-au auzit"20 . Deşi discursul este îmbrăcat în haină religioasă se
subînţelege importanţa pe care a dat-o Z. Boiu sen. acestui moment dar şi rolului pe
care îl juca Astra pentru propăşirea culturală a românilor din zonă.
Din nefericire, nici Adunarea Generală a Astrei centrale din 1 879 n-a reuşit
să urnească activitatea despărţământului local, în următorii ani, până la declanşarea
primului război mondial când aceasta va fi total dezorganizată, deseori Sighişoara fiind
nominalizată în rapoartele anuale cu o activitate nesatisfăcătoare. Mai mult în 1 890
despărţământul local a fost alăturat despărţământului Dumbrăveni (Elisabetopole)
până în 1 894 când va fi reorganizat despărţământul Sighişoara2 1 •
P e plan cultural protopopul Demetriu Moldovan s-a implicat ş i în Astra
20 M. Petcu, Gh. Gavrilă, op. cit., p. 1 1 .
2 1 Ibidem, p. 1 2 .
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sighişoreană alături de Ioan Şandru, Augustin Horea, Zaharia Ganea şi dr. Toma
Cornea, fiind director al despărţământului în anul 1 89722•
Protopopul Emilian Stoica a fost un bun colaborator al Astrei sighişorene.
Astfel pe lângă faptul că a fost preşedintele comitetelor şcolare de la şcolile primare
de băieţi şi de fete, liceele de băieţi şi fete şi al comitetului şcolar j udeţean, a deţinut
funcţiile de vicepreşedinte al despărţământului Sighişoara în perioada interbelică, iar
după moartea lui Horea Teculescu în 1 942 a fost preşedinte al despărţământului23.
În cadrul Astrei sighişorene protopopul Emilian Stoica a ţinut în 1 930 o
conferinţă poporală pe teme de religie şi biserică cu titlul „Nicolae Iorga şi biserica".
În cursul anilor 1 932- 1 93 3 preoţii din Protopopiatul Ortodox Sighişoara au susţinut în
despărţământul Astrei 1 6 conferinţe poporale pe diferite teme, pe care le amintim: 9 pe
religie-biserică, 3 pe literatură, 1 pe istorie, 1 pe comemorarea eroilor, 1 la deschiderea
anului şcolar şi 1 la o serbare oficială24•
În plan cultural protopopul Emilian Stoica a desfăşurat o activitate bogată prin
organizarea conferinţelor preoţeşti, înfiinţarea sau reînfiinţarea reuniunilor de femei şi
de tineri, colaborarea cu Astra sighişoreană.
Deşi în protocoale nu au fost trecute problemele din timpul războiului, din
Protopopiatul Ortodox Român Sighişoara au fost internaţi în lagărul de la Sopron din
Ungaria preoţii25 :
Nr.
crt.

Preoţi

Localitatea

1.
2.

Pompiliu E . Constantin
I lie Ioanovici
Ioan Dordea
Andrei Moldovan
Patriciu Pintea
Onoriu Sasu
Gheorghe Lupşa
Ioan Dan Ioan

Floreşti
Şoimuşul Român
Haşag
Brădeni
Caţa
Daneş
Noul Săsesc
Şoard

3.

4.
5.

6.
7.

8.

22 M . Petcu, Gh. Gavrilă, op. cil„ p. 1 0.
23 E. Stoica, op. cil„ p. I .

24 M . Petcu, Gh. Gavrilă, op. cil„ p. 35.
25 I. Boian, op. cil„ p. 46.
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Perioada

5
5
5
5

1 dec. 1 9 1 6- l iul. 1 9 1 8
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Pe fondul dezmembrării Imperiului Austro - Ungar din anul 1 9 1 8 în
Transilvania în localităţile locuite de români au fost înfiinţate consilii naţionale. La
5 noiembrie 1 9 1 8 în sediul Băncii Târnava din Sighişoara a fost înfiinţat Consiliul
Naţional Român din comitatul Târnava Mare26• Actul de înfiinţare a fost semnat
de 3 7 de persoane. Din Sighişoara au semnat: dr. Toma Cornea, dr. Ioan Ioanovici,
Ioan Muntean, preotul Onoriu Sasu din Daneş, Mihail Săişan şi Vasile Urdea, ei au
făcut parte din conducerea Consiliului Naţional Român27 • Tot în această perioadă
s-au înfiinţat consilii şi gărzi naţionale în satele din jurul Sighişoarei: Boiu, Daneş,
Seleuş, Şoard şi altele. Delegaţia Sighişoarei care a participat la actul Unirii de la
1 Decembrie 1 9 1 8 de la Alba Iulia a fost formată din: dr. Toma Cornea, protopopul
Demetriu Moldovan, avocatul Ioan Ioanoviciu, industriaşul Vasile Urdea, economistul
Gheorghe Colceriu şi preotul Onoriu Sasu din Daneş28 .
Relaţiile interconfesionale au fost relativ bune. Au existat câteva cazuri de
treceri religioase la greco-catolici la Albeşti şi Saschiz. În ceea ce priveşte şcoala
confesională comună, de la Noul Săsesc, ortodocşii cu greco-catolicii au colaborat.
Dacă în planul învăţământului confesional ortodox se observă implicarea
puternică a corpului preoţesc înainte de 1 9 1 8, aceasta va fi mai slabă după unire,
deoarece şcolile confesionale au fost preluate de către statul român. În schimb
participarea la activitatea despărţământului Astra din Sighişoara a fost mai slabă
înainte de 1 9 1 8, datorită regimului dualist, şi mai puternică după Unire, deoarece
în noile condiţii politice, statul român s-a implicat şi a sprijinit masiv societăţile
culturale româneşti din Transilvania în efortul de integrare a acestei provincii în noul
stat format după 1 9 1 8 .
Activitatea extrabisericească a protopopilor Sighişoarei a fost bogată în realizări
pe plan şcolar, cultural şi naţional. Atât înainte de 1 9 1 8, cât şi după, protopopii au fost
cele mai importante personalităţi ale românilor din zonă. Activitatea extrabisericească
a corpului preoţesc din Protopopiatul Ortodox Român Sighişoara a fost parte integrantă
din activitatea Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania pentru emanciparea
politică, culturală şi naţională a românilor transilvăneni între secolele XIX-XX.

26 Ibidem.

27 Schasshurger Zei/ung, nr. 46, 1 6 noiembrie 1 9 1 8, p. 1 82 - 1 83 .

28 I . Boian, op. cil., p . 47.
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THE EXTRA ACTIVITY OF THE ROMANIAN ORTHODOX PROTOPRESBYTERATE OF
SIGHI ŞOARA BETWEEN THE 1 9rn AND 2orn CENTURY
(SUMMARY)

In the study I 've tried to show some aspects conceming the evolution ofthe extra activity in the
church of the archpriests and priests in the Roman ian Orthodox Proto-presbyterate of the Sighişoara.
The scientific research proposed to study the implication of the archpriests and the Romanian
orthodox priests from the protopresbyterate to sustain the orthodox confe-ssional teaching and the
Astra district of the Sighişoara, on the confessional, cultural, poli tical and national levei.
In the study where's also mentioned the way the archpriests and the priests reacted to the
magyarization policy during the dual regim of Austria-Hungary ( 1 867- 1 9 1 8), the interconfessional
relationship, the First World War( 1 9 1 4- 1 9 1 8), the Reunion of Transylvania with Romani a and the
interwar period.
I f in the confessional orthodox teaching we can observe the strong contribution of the priests
before 1 9 1 8, this will be less strong after the Reunion because the confessional schools have been taken
the Romanian State.
On the other hand the participation of the Astra district from Sighişoara was slacker before
1 9 1 8 and stronger after the Reunion because under the new politica) conditions the Romanian State
helped strongly the Romanian cultural societies in Transylvania.
The extra activity of the Romanian Orthodox Protopresbyterate of the Sighişoara was a part
of the activity of the Romanian Orthodox Church from Transylvania for the politica!, cultural and
national emancipation of the Romanians from Transylvania between the 1 9'h and 20'h century.
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Observaţii :
Datele au fost prelucrate după Direcţia Judeţeană a Arhivelor Statului Mureş,
Fondul Protopopiatul Ortodox Român Sighişoara, dos. nr. 4 1 , f. 1 -3 1
Legendă:
- B = bărbaţi;
- F = femei;
- T = total;
- M = mixte;
- CN = convieţuiri nelegitime.
Anexa nr. 3. Conspectul V. Consemnarea despre starea averilor bisericeşti şi
şcolare pe anii 1 898-1 899 din Protopresbiteratul Sighişoara
Parohia (filia)
I. Averea nemişcătoare a comunităţii bisericeşti
A. Averi bisericeşti
1 . a. Câte biserici ? b. Preţul bisericilor.
2. a. Câte case parohiale ? b. Preţul caselor parohiale.
3 . a. Câte case pentru închiriere ? şi alte trebuinţe ? b. Preţul acestor case.
4. a. Cât pământ se află în dotaţiunea preoţească (iugăre, stânjeni pătraţi) ? b. Preţul
acestui pământ (florini, creiţari).
5 . a. Cât pământ se află ca fundaţiune bisericească (iugăre, stânjeni pătraţi) ? b. Preţul
acestui pământ (florini, creiţari).
6. a. Altfel de realităţi ? b. Preţul acestor realităţi.
B. Averi şcolare
1 . a. Câte edificii şcolare cu locuinţă de învăţători ? b. Preţul acestor edificii de şcoală.
2. a. Câte edificii şcolare fără locuinţă de învăţători ? b. Preţul acestor edificii de
şcoală.
3 . a. Câte case separate pentru locuinţă de învăţători ? b. Preţul acestor case.
4. a. Câte case pentru închinare şi alte trebuinţe ? b. Preţul acestor case.
5 . a. Cât pământ se află în dotaţiunea învăţătorească ? b. Preţul acestui pământ.
6. a. Cât pământ se află ca fundaţiune şcolară ? b. Preţul acestui pământ.
7. a. Altfel de realităţi ? b. Preţul acestor realităţi.
II. Averea mişcătoare a comunităţii bisericeşti
A. Averi bisericeşti
1 . Capital, fonduri şi fundaţiuni bisericeşti (florini, creiţari).
2. Preţul mobilierului, rechizitelor şi ornatelor bisericeşti (florini, creiţari).
3 . Datoriile ce biserica are să le plătească (florini, creiţari).
B. Averi şcolare
1 . Capital, fonduri şi fundaţiuni şcolare (florini, creiţari).
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2 . Preţul mobilierului şi rechizitelor şcolare (florini, creiţari).
3 . Datoriile ce şcoala are să le plătească (florini, creiţari).
Data
Preot
Observaţii
I. Averea nemişcătoare a comunităţii bisericeşti
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B. Averi şcolare
A. Averi bisericeşti
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Apold

Archita
filic
Bei a

II. Averea miscătoare a comunitătii bisericesti
Data
B. Averi şcolare

A. Averi bisericeşti

55 1 fi.
7 1 cr.
60 fi .
200 fi.

524 fi.
95 cr.
579 fi .
93.cr.
250 fi.

800 fi .

-

-

-

750 fi.

-

1 54 fi .
1 4 cr.
44 fi.
50 cr.
77 fi.

-

20.06. 1 899

-

1 5.05. 1 899

750 fi.

1 2.05. 1 899

-

03.06. 1 899

Preot

Zaharia
Ganea
Chirion
Muntean
Ioan
Vătăşan

Observaţii

750 fi.
erau pentru
biserica cea
nouă

50 fi.

-

50 cr.
30 fi.
50 fl .

.

-

-

-

1 5 .04. 1 899

1 052 fi .
97 cr.

1 860 fl.

.

38 fi.
50 cr.

-

25.06. 1 899

El ie
loanoviciu

-

1 064 fi.
30 cr.

353 fi.
45 cr.

45 fl.

.

.

28.03. 1 899

Nicolae
Dobre

.

-

1 044 fi.
33 cr.
566 fi .
30 cr.
l 60 fl.

1 560 fi.

.

1 1 3 fi.
76 cr.
91 fl .
1 0 cr.

-

O l .05. 1 899

Ioan Curta

-

-

03.05. 1 899

Eroftei
Gheaja

-

2300 fi.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

-

Daneş

2957 fi.
27 cr.

350 fi.

.

1 9.05 . 1 899

.

400 fi.

-

293 fi.
43 cr.
50 fi.

.

Feleag

635 fi.
95 cr.
1 50 fi.

.

08.03 . 1 900

Ioan
Hertioa!!ă
Nicolae
Tătar
Teofil
Gheaia

Beşa

-

Bodogoia de Jos

-

475 fi.
480 fi.
45 cr.
283 fi.

1 767 fi.
77 cr.

1 600 fi.

Boiul Mare
Filie
Boiul Mic
!Tona)
Brădeni
Filie
Netus
Buneşti
Criş
Filie
Floreşti
Da ia

60 fi.
27 cr.
403 fi.
38 cr.

-

-

1 46 fi.
7 1 cr.
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Dimitrie
Puică
Alexandru
Boiu

Epitrop
Moise Gabor

.
-
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Grânari
Hetiur
Jacul
Românesc
Laslea Mare
Mălâncrav
Nadeş
Noul Săsesc
Porumbenii Mari

-

3 1 7 fi.
45 cr.
339 fi.
54 cr.
500 fi.
43 fi.
76 cr.
1 1 3 fi.
80 cr.
4450 fi.

206 fi.
2 cr.
952 fi.
75 cr.
335 fi.
95 cr.
525 fi.
50 cr.
509 fi.
60 cr.
6 1 6 fi .
95 cr.
2 1 8 fi.
42 cr.
66 1 fi.
60 cr.

Gheorghe Drăgan
44 fl.
40 cr.
66 fi.
24 cr.

400 fl.
37 cr.
-

1 5.05 . 1 899

-

-

-

27.02. 1 900

-

2 1 fi .

-

-

-

1 300 fi.

-

300 fi.
-

-

9 1 fi.
66 cr.

55 fi.
1 3 cr.
-

-

-

400 fl.

-

17 fi.
60 cr.
18 fi.
30 cr.
1 3 fi.
I O cr.

-

-

22.06. 1 899

Nicolae
Gheaia
1 3/24.07. 1 899 Nicolae
Stoicoviciu
27.02. 1 899 Ioan Baciul
0 1 .03 . 1 900

-

23.02. 1 899

-

-

05.03 . 1 899

Retiş

-

-

-

-

-

-

-

Săcel

I OO fi .

8 0 fi .

26 fi .

-

25 fi.

-

-

Se leuş u I Mare

1 5 fi.
92 cr.
643 fi.
3 6 cr.

483 fi.
82 cr.
838 fi.
20 cr.

200 fi.

-

-

1 6.06. 1 899

3289 fi .

3 1 65 fi.

790 fi.

25.04. 1 900

Sighişoara
I -I I

5 fi.
20 cr.
350 fi.

Iosif
Morariul
Ambroziu
Tătar
Ioan Baciul

Teodor
H ârtoa!!ă
Alexandru
Boiu
Ioan
Moroiu
Gheorghe
Maior
Ioan
Lun!!ociu
Demetriu
Moldovan

-

-

-

-

Epitrop
Ioan Pooa
-

-

Epitrop
Nicolae
Soaita
-

Epitrop
Nicolae
Maior
-

-

Ioan
Şaeş

-

-

-

-

-

-

-

Şapartoc

-

-

-

-

-

-

-

I Soard
Ţeline

2 1 5 fi.

-

-

-

-

-

-

2 1 4 fi.

1 074 fi.

-

l l O fl.

-

0 1 .03. 1 900

Vânători

1 40 fi.
64 cr.
2267 fi.
84 cr.

602 fi.
23 cr.
457 fi.
75 cr.

473 fi.
28 cr.
400 fl.

-

-

-

03.03. 1 899

1 298 fi.

1 52 fi.

-

o 1 .05. 1 899

-

-

-

-

-

-

-

17814

1 3259

1 900,37

-

Vidacutul
Român
Zoltan
TOTAL

fi.

fi .

1 5669,2 45 1 8,6 fi. 1 9 1 2,48
fi.

fi.

Muntean
Nicolae
Brândusă
Moise
Flitter
Ioan Dan
Nicolae
Enciul
Nicolae
Doctor
Alexandru
Epitrop
Soiu
Mihail Maier
Gheorghe
Vătăsan
-

-

-

-

-

-

-

-

fi .

Observaţii :
Datele din Anexa nr. 7 au fost prelucrate după Direcţia Judeţeană a Arhivelor
Statului Mureş, Fond Protopopiatul Ortodox Român Sighişoara, dosar nr. 40, filele
1 -86.
Legendă:
- 1 fl . = 1 florin;
- 1 cr.= 1 creiţar;
- l iug.= 1 iugăr=0,58 arii=5800 m2;
- l stj .p.= l stânjen2=66 m2
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Gheorghe Drăgan

Anexa nr. 4. Tabel privind situaţia învăţământului din Protopopiatul Sighişoara
între anii 1 881-1 884

.�

==Q,I "'"
·-

e

== Q,I
""'
I

u Q,I

o

""'

a..: -�
z .c

1 880/1
1 88 1 /2
1 882/3
1 883/4

Nr. Învăţători

Nr. şcoli confesionale

r-

f--����--+���,--���__,

=

u

u

19
29
28
28

20
28
30
28

�

u

N

15
24
20
26

�„ '-;'
-=
u

�
-;

Q,I
""' ·=
O

aM

·-

Q. =
"' o

4
5
8
2

22
32
29
31

�
·a . _
8 ;

�

78
67
72
88

12
16
15
12

10
16
15
12

%
%
%
%

71
70
60
82

%
%
%
%

?
82 9
96 3
1 06 4

Anexa nr. 5. Tabel privind situaţia învăţământului din Protopopiatul Sighişoara
între anii 1 884-1899

""'
=

=
u"'"

=

<

1 884/5
1 885/6
1 886/7
1 887/8
1 888/9
1 889/0
1 890/ 1
1 89 1 /2
1 892/3
1 893/4
1 894/5
1 895/6
1 896/7
1 897/8
1 898/9

Q,I
Q,I Nr. Învăţători
-=-. � =
== "'" - -;
... ·- ""' ·==
=Q,I � =Q,I Q,I !i
=o
=
o =
.s
„
o
=
�
8 ·
„ � Q,I e .� �
o
- � ;;;i.. :: N ;... :: I.()
fii
o ""'
o o =
u a. _ u a. "' o
u
i.: Q,I
"' "Q
Q,I
0
Q,I
0 I
t.: Q,I
Q,I � u -= � u
.� z 'E Total Definitivi Provizorii Toleraţi .c Q,I .c �
o
Q. <
<
z .c
u
·-

·-

·-

·-

I

28
28
28
41
40
43
54
54
54
54
54
54
54
53
54

26
25
27
27
26
24
31
32
33
29
32
32
35
33
35

43 ?
31
31
30
30
28
35
36
36
33
36
36
36
36
36

12
14
16
10
13
14
15
14
14
12
10
12
12
12
12

16
17
15
7
6
6
5
7
22
8
9
10
10
10
10

-

13
li
8
15
14
-

13
17
14
14
14
14

5
2
2
?
?
?
I

2
4
2
2
4
4
12
13
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5
8
8
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88 %
?
92 %
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?
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Anexa nr. 6. Situaţia învăţământului confesional ortodox din Protopopiatul
Sighişoara în anul şcolar 1 903-1 904 (I)
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Crit
Mesendorf
Dai a
Danes
Feleag
Floresti
Hetiur
Jacul Român
Las Iea
Mălâncrav
Nades
Noul Săsesc
Porumbenii Mari
Retis
Rondo la
Saschiz
Săcel
Seleus
Sighisoara
Saes
So ard
Saoartoc
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Vidacutul Românesc
Vânâtori
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Anexa nr. 6. Situaţia învăţământului confesional ortodox din Protopopiatul
Sighişoara în anul şcolar 1 903-1904 (II)
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Nicolae Ilie
Albesti
Chirion Muntean
Ano Id
Georl!e Rotariu
Besa
Bodogaia
de Jos
Gheor!!he Dănilă
Soiul Mare
Partenie Crisan
Soiul Mic
Isaia Cocis
Brădeni
Iosif Cristea
Netus
Andrei Onciu
Cris
Nicolae Golea
Crit
Toma Bârsan
Mesendorf
Oaia
Ioan Hertoal!ă
Petru Doo. Emanoil Horea
Daneş
Nicolae Dra1wmir
Feleag
Floresti
Georniu Borcoman
Hetiur
Aurelia Stoica
Jacul
Român
Ioan Oorea
Las I ea
Aurel Vlădut
Mălâncrav
Cornel Cosma
Nades
Noul
Săsesc
Porumbenii
Mari
Zosim Bucurstău
Retis
Rondo la
Sultana Ciuleiu
Saschiz
Mihail Maior
Săcel
Nicolae Serb
Seleus
Sighişoara Ioan Iancu, Aurelia Oros,
Ambrosiu Stoicoviciu
Nicolae Bucsa
Saes
Soard
Ioan Ratiu
Sanartoc
Nicolae Brânduse
Teline
Ioan Popa
Vidacutul
Românesc
Georgiu Burlea
Vânâtori
Dia Baciu
Zoltan
TOTAL
32
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GRECO - CATOLICISMUL Î N ZONA SIGHIŞOARA

Ion Sârbu
Sighişoara şi zona imediat apropiată nu a fost un loc în care a prins foarte mult
greco-catolicismul. Este destul de greu de abordat din punct de vedre istoric zona
Sighişoara. Vechiul scaun al Sighişoarei lăsa pe dinafară multe localităţi apropiate
geografic şi îngloba altele mult mai îndepărtate (ex: Albeştiul era în Corn. Alba
S, Boiu în Corn. Târnava, iar Bunetiul sau Netusul erau la Sighişoara.) Mai târziu
Judeţul Târnava Mare lăsa şi el localităţi relativ apropiate de Sighisoare pe dinafară
(ex. Nades, Viişoara) şi includea localităţi ca Şeica Mare sau Hoghiz, care sunt la o
distanţă de peste 50 km şi nici nu au avut un trecut administrativ comun. În împărţirea
administrativă de astăzi are aceleaşi „păcate". Localităţi apropiate şi care au fost de
secole, arondate administrativ la Sighişoara, sunt în alt j udeţ (Laslea, Mălăncrav„ .).
Plecând ce la aceste considerente credem că aria la care putem face referim trebui să
fie mai degrabă geografică, sau să cuprindă localităţile a căror viaţă economică sau de
altă natură gravitează astăzi în j urul Sighişoarei. Vechile împărţiri administrative fac
într-o anumită măsură dificilă o cercetare ca aceasta de faţă.
La nivelul Transilvaniei potrivit conscripţiei lui Inochiente Micu din 1 733
existau: 2742 preoţi greco-catolici şi numai 453 ortodocşi 1 • Ca urmare a acţiunii lui
Sofronie ( 1 76 1 - 1 762) „zeci de sate au părăsit uniaţia"2•
În conscripţia generalului Bukov din 1 762 avem3:
2 250 preoţi uniţi, 25 223 de familii unite şi 5 1 5 biserici unite;
1 365 preoţi ortodocşi, 1 28 635 de familii ortodoxe şi 1 362 de biserici ortodoxe.
În majoritatea scaunelor săseşti parohiile sunt trecute fără preoţi. Dacă în alte zone au
existat situaţii încordate, în urma activităţii călugărului Sofronie de la Cioara, în zona
noastră nu sunt semnalate situaţii deosebit. În Istoria Biserici Ortodoxe Române al lui
Mircea Păcurariu nu am găsit referiri la aceste localităţi.
În condiţiile în care Biserica Ortodoxă nu mai era recunoscută oficial în Transilvania,
de către autorităţile imperiale, în tipul lui Inochentie Micu apele erau destul de tulburi
în ceea ce priveşte împărţirea în „uniţi" şi „neuniţi". Totuşi câţiva preoţi, din unele
1 Mircea Păcurariu, Istoria Biserici Ortodoxe Române. voi 2, Bucureşti, 1 992, p. 362,
2 Ibidem, p. 387.
3 Virgil Ciobanu Conscripţia lui Bucov, în Anuarul Institutului de Istorie Naţională din Cluj, nr.
,

1 15
https://biblioteca-digitala.ro

III,

1 924- 1 925, p.6 1 6 -700.

Ion Sârbu

Greco-catolicismul în zona Sighişoarei

sate din zonă, apar ca uniţi şi li se ştie numele (Feleag, Vânători, Criş, Beşa)4•
După numirea unui episcop ortodox pentru Transilvania în anul 1 76 1 în persoana
lui Dionisie Novacovici se mai limpezesc apel în legătură cu cele două confesiuni ale
românilor.
În tabelul de mai jos este prezentată o situaţie a localităţi în care sunt amintiţi
greco-catolici potrivit conscripţiei lui Bukov.
Tabel nr. I .
Localitatea

Danes
Bodo!!aia
Jacul Un!!uresc
Vetca
Retis
Vânători
Albesti
Feleac
Zoltan
Mălancrav Rondola
Jacul Românesc
Boiu

preot

Nr. familii

1
2

-

3
12
11
4
2
6
2

-

-

-

-

1
1
1
1

54
6
1

-

-

2
2
I

-

biserică
-

-

-

-

-

-

I
-

-

Interesant este faptul că în secolul al XIX-iea în unele localităţi nu mai întâlnim
greco-catolici, deşi potrivit conscripţiei lui Bukov în secolul anterior existau. In alte
localităţi greco-catolicii îşi sporesc numărul, dar apar noi parohi care acum nu sunt
amintite în secolul XVIII. Este aproape imposibil să stabilim ce s-a întâmplat cu
adevărat deoarece izvoarele demografice, conscripţiile, ne oferă doar într-o anumită
măsură informaţii utile. Localităţile apar unite sau neunite şi preoţii uniţi sau neuniţi
funcţie de împrejurările tulburi din secolul al XVIII-iea, când un preot putea să teacă
la uniaţie fără enoriaşi sau situaţii când sătenii au trecut la „uniaţie" cu preot cu tot
dar au revenit la ortodoxie la îndemnul preotului, nemulţumit de autorităţi. În zona
la care face referire studiul de faţă am întâlnit în Şematismele greco-catolice câteva
evenimente legate de trecerea de la o biserică la alta, fără a avea o amploare deosebită.
În Şematismul din anul 1 900 se fac câteva referiri la faptul că unele localităţi ar fi
fost unite, dar „au fost dezbinate de la unire" încă din veacul al XVII-iea. Potrivit
Şematismului amintit în Sântioana, Hoghilag, Prod, Ibaşfălău, Hundorf, Zagăr şi altele
4 Drăgan Gheorghe, Protopopiatul Ortodox Român Sighişoara în secolele XIX-XX, Lucrare metodico-ştinţifică pentru obţine
rea gradului didactic I, Sighişoara, 20 I O, p. I 02 - 1 04.
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„neuniţi pe la anul 1 733 se aflau foarte puţini, dezbinarea de către Sfânta Biserică a
Romei s-a facut mai târziu " 5• Tot din aceeaşi sursă aflăm că Filia Albeşti număra
. . .

pe vremea ep. Klein 350 de suflete greco-catolice „dezbinarea de biserica uită s-a
întâmplat încă din veacul al XVIII-iea. Biserica avea avere care consta din loc arător
9 iugăre şi cositor 13 care de fân. Preot avea dar nu i se scie[ ştie sau scrie??] .
. .

Vnâtorul pe vremea aceea

„

.

avea 1 00 de suflete care s-au dezbinat tot în veacul al

XVIII-iea "6• Un episod de încercare de trecere la unire îl întâlnim în Saschiz, când

dascălul Emanuel Călugăr atrage la unire 20 e familii7• De aici au apărut o mulţime
de neînţelegeri şi scandaluri fapt ce determină intervenţia autorităţilor gubemiale. A
urmat disputa pentru Biserică, iar în anul 1 828 autorităţile au luat decizia ca două
duminici să o folosească ortodocşii şi una greco-catolicii. Pentru uniţi venea un preot
din Bodogaia. Situaţia aceasta a durat până după anul 1 850 după care familiile unite
au revenit la ortodoxie. Nu este exclus ca asemenea episoade să se fi petrecut şi în alte
localităţi din zonă, dar nu avem cunoştinţă de ele, mai ales că în Şematismul . . din
.

anul 1 900 întâlnim des ideea că unii credincioşi greco-catolici ,,s-au dezbinat de la
unire în veacul al XVIII-iea".

Situaţia greco-catolicilor în zonă, în a doua j umătate a secolului al XIX-iea şi în
primele decenii ale secolului următor, potrivit Şematismelor din anii 1 886, 1 900 şi
1 932 este prezentată în tabelul de mai jos8 •
Tabel nr.2
Parohia cu filiile şi protopopiatul

Nr. credincioşi an

Biserică

de care aparţineau

oarohială
1 886

1 .Bodol!aia de Jos (orot. Odorheiu)
2. Hundorf <Viisoara); g-c maiori tari

Dumaldu
Prod

3. Eliseni <nrot. Odorheiu)

Boiu
Albesti
Vânători

Casă

80
3 20
14
72
1 40
5
10
2

1 900

1 932

-

-

453
8
83
1 70
5
20

572
7
23
1 34

-

De lemn

De lemn

De lemn

24
7

5 Sematismul veneratului cler al Arhidiecesei Mitropolitane Greco-Catolice Române de Alba Iulia şi Fâgâraş pe anul Domnu
lui 1 900, Tipografia seminarului Arhidiecesean, Blaj, 1 900, p. 347,
6 Ibidem, p. 464.

7 Pr. Al. Enachc, Schiţă monografică aparohiei ortodoxe a comunei Saschiz, 1 956, p. 3 -4.
8 Sematismul veneratului cler al Arhidiecesei Mitropolitane Greco-Catolice Române de Alba Iulia şi Făgăraş
seminarului Arhidiecesean, Blaj, pe anii: 1 886, 1 900 şi 1 932.
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Vidacut
Soard
Sanartoc

4. lbasfalău (Dumbrăveni) parohie şi
nrorononiat
HohQ"i}aQ"
Las I ea
Sicrhi„oara
Dane"

·

Q"-C maioritari

5 Jacul Românesc (nrot. lba„falău)
Jacul Uncruresc
Uilac
Vetca
Szt. Demeter
6. Noul Săsesc 7nrot. lbasfalău)
7. Ţigmandru(prot. lbaşfalău); g-c

mai .
Kendu
MăPherus
Nades

10
5
3 5f?

10
6

6
4

630

830

1 057

3
4
10

10
6
50

1 03
8
2
52
8
148

1 25
5
8

16
11
1 64
6
1 42
2
2
8

?

338
12
12
27

-

-

-

De piatră

De piatră

De lemn

De lemn

216

D e niatră

De niatră

?

305

De piatră

De piatră

?
?
?

8
12
7

-

-

Comparând datele oferite de şematisme cu cele ale recensămintelor oficiale
constatăm că nu corespund întotdeauna. Şematismele amintesc greco-catolici (cei
drept un număr mic) acolo unde în recensământul oficial al statului nu apare nici
măcar unul.
În Sighişoara după anul 1 9 1 8 creşte numărul greco-catolicilor. Acest fenomen
se explică prin faptul că odată cu actul de la 1 9 1 8 au pătruns în aparatul administrativ
o serie de funcţionat români veniţi din alte zonei şi în acelaşi timp nevoia de forţă de
muncă în industrie atrage persoane din diferite zone, printre care şi greco-catolici. În
perioada interbelică aici a funcţionat o capelă. Datele sunt contradictorii. Şematismul
din anul 1 932 spune că această capelă era din anul 1 928 şi avea 1 64 de credincioşi.
În Monografia Judeţului Târnava Mare este specificat faptul că

această capelă

funcţionează din anul 1 936 şi avea 8 7 1 de credincioşi în anul 1 94 1 9• Se pare că decizia
înfiinţării a fost luată în 1 928 şi a început să funcţioneze mai târziu din moment ce,
în cadrul unei şedinţe a adunării protopopeşti ortodoxe, protopopul Emilean Stoica se
arată nemulţumit de faptul că se înfiinţează parohia greco-catolică în Sighişoara10 • Este
vorba de şedinţa din 1 6 mai 1 929 unde se dă citire raportul general al Protopopiatului
Ortodox Sighişoara, iar nemulţumirea pleacă de la faptul că guvernul condus de Iuliu
9 Monografia Judeţului Târnava Mare, Tipografia Miron Neagu, Sighişoara, 1 943, p. 36 1 .
1 0 Ioan Boian, Istoricul Protopopiatului Ortodox Român Sighişoara, Sighişoara, 2002. p. 56.
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Man i u înfi i nţează această parohie în S ighişoara

dându-i loc de bi serică o sală în

actuala primărie, fără să ţină cont de numărul de credincioşi pe cale îl are acest cult.
Practic se reproşează faptul că I u l i u Maniu fi ind greco-catol i c favorizează cultul
greco-catol i c . N u ştim cât a funcţionat capela greco-catol ică în i mob i l u l primăriei, dar
se pare că, o anumită perioadă, înai nte de anii comunismului, era situată undeva pe
strada Şteo I osif.
La nivelul J udeţului Târnava Mare exista un n umăr destul de mare de greco
cato l ic i , dar în zona M ediaşului şi în zona de graniţă cu secui i . Pentru o i magine de
ansamblu al j udeţului T. Mare, dar mai ales a zonei S i gh işoarei am real izat hărţile de
mai jos. M arcaj ele de pe hărţi au fost real i zate pe baza informaţi lor aflate în M onografia
J udeţ u l ui Târnava Mare 1 1•

Harta n r 1

-

J udeţul Tâtnava M a re
o

"ţ1 \ C Ă

�

•o

PLĂ Ş I :

1� K m ,

{J D

1 . Agn11&
2. Med•as'
IL R upea
� Sig�isoora
:I

S I B J

U

J u o .

Ş••co ·Maro

FĂGA RĂ�

@ Parohie majoritar greco-catolica (raportat la populatia româneasca)
•

Parohie sau fi.lie greco-catolica unde exista b iserica sau capela

•

Localitate cu un numar rcstrans de greco-catolici, în unele caz.uri f'i..lie

Se poate observa că în imediata apropiere a Sighi şoarei nu avem o parohie majoritar
greco-catol i că. În fostul scaun săsesc Mediaş greco-catol icismul a prins mult mai bine.

11

Monografia Jude/iilui Târnava Mare, Tipografia M i ron Neagu, Sighişoara,

1 942, p. 350-363.
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Harta n r.2. Sighişoara şi zona

III

/

-

„01
,,

În harta de mai sus sunt marcate parohiile greco-catolice şi filiile cu nu număr
mic de credincioşi. Se poate observa că parohii greco-catolice au fost la Eliseni, Jacul
Românesc, Ţigmandru, Viişoara, Dumbrăveni, Valchid şi Sighişoara. Bodogaia avea
o biserică şi un număr important de greco-catolici (80 în 1 886), însă în perioada
interbelică aici nu mai apare nici unul, din cauza procesului de maghiarizare anterior
anului 1 9 1 8, iar biserica s-a dărâmat .
Este bine cunoscut faptul că în anul 1 948 Biserica Greco-Catolică a fost
desfiinţată. În perioada comunistă la Sighişoara se oficiau totuşi slujbe într-o casă
pariculară aflată în cetate pe strada Tâmplarilor nr. 1 4, unde participau un număr
restrâns de greco-catolici. Este vorba de locuinţa preotului Camil Peteu, iar cei care
luau parte la slujbe, în secret, erau membrii familiei şi unii apropiaţi.
Din informaţiile preotului greco-catolic Ciprian Dărăban astăzi în Sighişoara
mai sunt 245 de greco-catolici . Biserica Greco-Catolică din Sighişoara funcţionează
din anul 1 990 în „Biserica Leproşilor" după o înţelegere cu saşii. În perioada
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1 993- 1 999 greco-catolicii mai aveau un spaţiu în centrul oraşului (în curtea fostei
autoserviri), unde se ţineau şedinţe şi slujbe secundare. Preoţi : Camil Peteu ( 1 9901 99 1 ) , Ioan Pădurean ( 1 99 1 - 1 993), Nicolae Ţânţăreanu ( 1 993- 1 996) - destituit, Ioan
Costea ( 1 996 - interimar), Emil Jude ( 1 996-2000) şi Ciprian Dărăban (2000 - până în
prezent).
The Greek Catholicism in Sighişoara and its surroundings
( Summary)
Sighisoara and its surroundings is not a place where the Greek Catholicism has been widely
spread. In the Greek Catholic Chronicles from this area there are few events referring to the conversion
from one religion to another. In Sighisoara, after 1 9 1 8, the number of Greek Catholics rose ( 1 64 in the
year 1 928). This phenomenon can be explained by the fact that, after 1 9 1 8, a lot of clerical Romanians
came from other areas; moreover, the need of workforce encouraged people from all over the place to
come in this area and among them there were also Greek Catholics. During the interwar years there was
a chapel here. According to the Greek Catholic priest Ciprian Dărăban, there are 245 Greek Catholics
in Sighisoara today. The Greek Catholic Church in Sighisoara has been serving the community since
1 990 in the Leper's Church due to an agreement with the Saxons of Transylvania.
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PICTURA BISERICEASCĂ Î N ZONA TÂ RNAVEI MARI (SECOLUL AL
XVIII - XIX -LEA)

Vasile S. Muntean
1 . Icoana în Cultul Ortodox

Pentru a înţelege rolul pe care l-a avut icoana în viaţa Bisericii Ortodoxe din
Transilvania, în secolul al XVIII-lea şi al XIX-lea, e nevoie să vedem care este rolul
ei în Cultul Ortodox, ce a însemnat ea pentru Biserică, ca obiect de cult, ca producţie
artistica, ca simbol dar şi cum se regăseşte ea în sufletul credincioşilor.
În Vechiul Testament, Legea evreiască interzicea imaginile, pentru ca acestea
să nu pună în pericol puritatea cultului lui Dumnezeu Cel nevăzut. Era îngăduită doar
arta ornamentală a formelor geometrice care traduceau sentimentul Nemărginitului.
Doar îngerii erau acceptaţi ca să fie reprezentanţi, şi aceştia doar în virtutea lor de
mesageri divini, căci ei erau cei care făceau cunoscută voia lui Dumnezeu.
Ca sluj itori, îngerii pendulau între cele două realităţi, deseori întrupându-se
pentru a putea transmite mesajul divin. Astfel ei erau tot ceea ce oamenii puteau zări
în legătură cu Dumnezeu. Chiar dumnezeu porunceşte reprezentarea sculpturală a
îngerilor (Ieşire 25, 1 8), astfel îi găsim prezenţi pe capacul Chivotului şi în ţesăturile
covoarelor din Cortul Sfânt (Ieşire 26, 1 , 3 1 ). Aici ei nu îndeplinesc o funcţie artistică,
ci au o expresie artistică şi simbolică ce trimite la funcţia lor de liturghisitori, de
slujitori.
Înainte de Întrupare, din teama de idolatrie, orice expresie a cerescului se
mărgineşte la lumea îngerilor. Această limitare era doar o aşteptare în vederea venirii
în lume a lui Hristos Care este icoana (chipul - n.n.) lui Dumnezeu " (II Corinteni 4,
„

4). Această limitare pusă omului în exprimarea simbolică a Divinului se datorează şi
faptului că popoarele din vechime ne erau suficient de pregătite pentru a putea accepta
şi înţelege toate adevărurile divine. Descoperirea dumnezeiască s-a făcut treptat, astfel
că în Vechiul Testament oamenilor li se cerea o respectare a legilor mai mult formală,
fără o participare internă. Ei erau în permanenţă înclinaţi să atribuie idolului calităţile
unui semi-zeu, având credinţa că acea reprezentare din aur, argint sau lemn, făcută de
mâini omeneşti îi poate ajuta.
Este elocvent pasajul biblic redat în cartea biblică Facere 3 1 , 1 9-30, în care
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se povesteşte cum Rahila, soţia lui Iacov, a furat idolii tatălui său. Aceştia aveau
dimensiuni mici, căci ea i-a ascuns sub samarul cămilei. Deşi Laban era bogat, şi-şi
putea face alţii, el i-a vrut înapoi pe aceia, căci numai pe ei îi considera dumnezei.
Această concepţie veche redă ideea că idolul cuprinde în sine pe zeu.
Icoana este cu totul diferită de idol, căci ea nu închide nimic în ea, astfel că nu
obiectul este cinstit, ci Frumuseţea pe care icoana, prin asemănare, o transmite în
mod tainic " . 1 Prin termenul de icoană se înţelege imagine sacră, În două dimensiuni,
„

„

care reprezintă pe Iisus Hristos, pe Maica Domnului sau un sfânt, cu putinţă de
zugrăvit datorită trupului pe care l-au avut Cărora Li se aduce Închinare şi cinstire,
după principiul: cinstea dată icoanei trece la cel zugrăvit pe ea " .2

Cuvântul icoană vine de la grecescul eikon şi de la latinescul imago şi se
traduce prin chip, imagine, reprezentare. Are sensul de chip, imagine a lui Dumnezeu
(I Corinteni 1 1 , 7; II Corinteni 4, 4; Coloseni 1 , 1 5), a omului (Romani 1 ,23), a Fiului
(Romani 8, 29); e întâlnit şi cu sensul de copie, reproducere, replică (I Corinteni 1 5,
49). Chiar cuvântul de icoană înlătură orice implicare şi subliniază deosebirea de
natură dintre imagine şi prototipul ei, făcându-se o distincţie clară între reprezentarea
icoanei şi ceea ce e reprezentat pe ea.
Reprezentarea religioasă a icoanei nu are o funcţie decorativă, ea nu este
un ornament. Principalul ei rol este acela de a face posibilă comunicarea vizuală a
realităţii transcendente divine, manifestată în timp şi spaţiu. Din această cauză, la
nivelul mesajului transmis şi al conţinutului ei, ea se diferenţiază de un tablou sau o
reprezentare figurativă.
Icoana este un simbol liturgic, care reprezintă o participare la ceresc. Acest
simbol restabileşte comuniunea omului cu Dumnezeu, prin participarea la un ritual,
care te introduce într-un timp liturgic şi care dă posibilitatea unui dialog spiritual. Spre
exemplu, gestul unui credincios de a se închina este un simbol cu caracter anamnetic,
ce la nivel gestual reiterează Patima de pe Cruce a lui Iisus Hristos. Icoana ca simbol
primeşte o valoare anume şi exprimă o realitate. Fiind prezentă în cultul Bisericii
Ortodoxe ea participă la viaţa religioasă, având un limbaj comun pe care îl înţeleg
toţi cei care vin la biserică. Simbolismul ei este mult mai puternic decât realitatea
1 Paul Evdokimov, A rta icoanei, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1 992, p.20.
2 Pr. Prof. Dr. Ion Bria, Dic/ionar de Teologie Ortodoxă, Bucureşti, 1 994, p. 1 9 5 .
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mundană, pentru că reprezintă o realitate spirituală.
Temeiul teologic al pictării icoanei sau al reprezentării simbolice îl reprezintă
realitatea Întrupării Fiului lui Dumnezeu: „ Şi Cuvântul trup S-a făcut " (Ioan 1 , 1 4).
Icoana ne apare ca o consecinţă a Întrupării, căci Hristos a venit în lume, în istorie la
modul cel mai concret. Prin actul Întrupării umanitatea lui Hristos devine icoană a lui
Dumnezeu cel necuprins, aşa cum prin analogie putem spune că Adam este chipul lui
Hristos (Romani 5 , 1 4).
Sfântul Apostol Pavel a formulat fundamentul hristologic al icoanei atunci
când a spus: „ Hristos este chipul Dumnezeului celui nevăzut " (Coloseni 1 , 1 5).
Umanitatea lui Hristos cuprinde în ea chipul Dumnezeirii nevăzute. Hristos a fost
Dumnezeu adevărat şi Om adevărat, ceea ce ne conduce la afirmaţia că atunci când
vizualizăm icoana lui Iisus Hristos, percepem integral imaginea Persoanei lui Hristos,
a Dumnezeului - Om. Nu se adoră o icoană în mod idolatru, atribuindu-i-se calităţi
de „dumnezeu". Nu temeiul substanţial, material stă la baza cultului icoanelor, ci
temeiul asemănării chipului reprezentat cu persoana al cărei nume trebuie indicat pe
icoană. Reprezentarea chipului şi numelui înscris pe icoană sunt simboluri ce trimit
la o realitate mult mai vastă, decât ceea ce este reprezentat pe ea. Am putea spune, că
icoana este ca şi un cuvânt cheie, care atunci când îl pronunţi sau îl citeşti, declanşează
un întreg proces de reamintire a unei mari cantităţi de informaţii, care a fost sintetizată
în acel cuvânt sau concept.
În istoria Bisericii, mai ales în domeniul misiunii, catehizării, icoanele au
avut un rol decisiv. Icoana are mai multe funcţii : didactică, iconografia fiind socotită
catehismul celor neînvăţaţi, pentru că ceea ce cuvântul spune, imaginea ne arătă în
tăcere. Are o funcţie contemplativă , deoarece ea sugerează şi atrage spiritul spre o
lume transfigurată; şi o funcţie de mijlocire, pentru că împărtăşeşte puterea nevăzută a
sfinţeniei celui pictat. Pictura trebuie să surprindă transcendentul şi nu imanentul, de
aceea se lasă la o parte orice artificiu optic, perspectiva, profunzimea, jocul clar-obscur,
tocmai pentru a reda esenţialul. Divinitatea primează în faţa lumescului, care este
refuzat de iconar, tocmai pentru faptul de a nu atrage atenţia spre el. În icoană îngerii
şi sfinţii nu sunt puşi într-un decor anume şi nu sunt redaţi ca ceilalţi oameni. Redarea
lor păstrează un stil specific, care transmite un mesaj foarte precis: printr-o viaţă dusă
în sfinţenie ei au ajuns la îndumnezeire, de aceea chipurile lor sunt transfigurate.
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Niciodată o icoană nu poate fi înţeleasă făcând abstracţie de persana
reprezentată pe ea. Mai mult decât atât, ele sunt integrate în cultul divin, unde nu au
rolul unor obiecte estetice folosite pentru înfrumuseţare. Prezenţa lor este întâlnită
în casele credincioşilor, care le aşează în locul cel mai important, de unde domină
camera. În casele ţăranilor transilvăneni sunt întâlnite în „camera din faţă" fiind
orientate spre răsărit. Această cameră este tot timpul curată, căci în ea se petrec cele
mai importante evenimente din viaţa familiei ţărăneşti : aici sunt primiţi colindătorii de
Crăciun, preotul la Bobotează şi tot aici are loc masa pascală. Icoana este o prezenţă
care aminteşte oamenilor de Dumnezeu, călăuzindu-le privirile spre cele înalte. În
momentele de rugăciune credincioşii văd prin ea ca printr-o „fereastră deschisă "
(Paul Evdokimov). Icoana este un mij loc, pe care omul îl foloseşte în contemplarea
rugăciunii, cu scopul de a putea „trece" în lumea spirituală şi pentru a nu se opri decât
la conţinutul viu pe care îl traduce.
Prin prezenţa ei tăcută, icoana ni se adresează personal pentru a ne atenţiona
că trebuie să ne gândim la Dumnezeu. Exemplificativă ar fi următoarea întâmplare.3
„Făcând o călătorie în Grecia, primul loc unde am coborât din tren a fost gara din
Tesalonic. O gară nu prea mare dar foarte aglomerată, un loc de tranzit pentru mulţi
pelerini creştini şi turişti, în care starea de haos era mărită şi de numărul mare de
tarabe pe care se vindeau suveniruri. Trecând prin acest loc, în care privirea îmi alerga
dintr-o parte în alte, neputându-şi găsi odihna, atenţia mi-a fost atrasă de o icoană cu
Maica Domnului, care ţinea în braţe pe pruncul Iisus. Era o prezenţă tăcută pe care nu
o puteai ignora. Eram foarte curios să aflu ce caută această icoană în acel loc, pentru
că nu eram obişnuit cu o astfel de imagine. M-am apropiat de ea şi atunci am zărit în
spatele ei o uşă întredeschisă, prin care se vedea interiorul unui paraclis. Atunci am
înţeles rostul acelei icoane. Ea era o chemare la rugăciune, adresată tuturor oamenilor
ce treceau prin acel loc, deci şi mie personal. M-am gândit repede la evenimentele din
ultimele două zile şi mi-am dat seama, că am fost mult prea ocupat cu organizarea
călătoriei şi un lucru important l-am omis.
Îmi propusesem să merg într-un pelerinaj , dar am uitat să-L rog pe Dumnezeu
să-Mi călăuzească paşii. Dar iată, că într-un moment şi un loc neaşteptat pentru mine,
Hristos stă tăcut în braţele Fecioarei Maria şi mă priveşte cu ochii plini de iubire.
3 Vasile S. Muntean, Icoana Ortodoxă, în 'Telegraful Român", an. 1 48, nr. 1 5 - 1 8, 1 5 aprilie
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Iar în aglomeraţia gării şi în haosul gândurilor mele Fecioara Maria îmi arată calea,
îndreptându-şi mâna spre Fiul său, spre Cel Care a spus: Eu sunt Calea, Adevărul şi
„

Via/a ". "

Icoana nu are o realitate proprie, dar ea săvârşeşte o întâlnire în rugăciune, fără
să localizeze această comuniune în obiectul material. Nu e decât o bucată de lemn,
care nu poate închide în ea însăşi nimic. Valoarea ei vine din faptul că, prin asemănare,
ea participă la descoperirea unei realităţi transcendente, astfel că, primeşte o valoare
teofanică. Pentru că nu poate închide nimic în sine, ea este asemenea unei oglinzi care
reflectă o imagine.
Din toate cele arătate mai sus putem vedea că icoana a avut un rol complex
în istoria Bisericii Ortodoxe. Am putea spune că ea este o punte, care-i călăuzeşte pe
oameni spre realitatea dumnezeiască.
2. Aspecte

ale picturii transilvănene reflectată În zona Târnavei Mari

În Transilvania, ca şi în celelalte două Ţări Române, icoana a fost un important
obiect de cult, regăsindu-se în biserici, în special pe iconostase, care despart altarul
de partea destinată laicilor. Icoanele nu au fost întrebuinţate numai în interiorul
bisericilor, ci ele se regăsesc în casele românilor, chiar şi în cele mai modeste locuinţe
ale ţăranilor. Această artă religioasă a cunoscut o răspândire largă în Transilvania,
aşa încât s-au conturat anumite stiluri în diferite zone: Ţara Făgăraşului, Ţara Bârsei,
Câmpia Transilvaniei, Secuime, Sibiu, Hunedoara, Someş, Maramureş şi Bihor.
Icoanele şi pictura murală sunt izvoare documentare importante pentru Istoria
românească. Acest lucru, deoarece, ele sunt legate de anumite biserici, localităţi,
persoane etc. De multe ori aceste icoane şi picturi murale au păstrat pe ele inscripţii cu
ajutorul cărora s-a putut clarifica aspecte legate de unele biserici, ierarhi şi localităţi.
Ca exemplu, îl amintim pe episcopul Ghelasie, care este amintit într-o inscripţie
descoperită la Mănăstirea Râmeţ. S-au ne gândim la primul pictor român cunoscut,
Teofil Zugravul, ce apare într-o inscripţie în fresca bisericii Strei Sângeorgiu (judeţul
Hunedoara), ce datează din anii 1 3 1 3- 1 3 1 4.
Din aceste picturi, precum şi din icoanele din secolele al XV-iea şi al XVI-lea
se poate observa cu uşurinţă că ideile şi producţia artistică au circulat între cele trei
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Ţări locuite de români.
Odată cu introducerea Reformei în Transilvania (secolul al XVI-iea) a avut loc
un curent iconoclast, care a reuşit să scoată icoanele în afara lăcaşurilor de rugăciune ale
saşilor şi maghiarilor, care au îmbrăţişat ideile protestante. Susţinătorii acestui curent
vor încerca să lupte împotriva icoanelor străduindu-se să-i convingă de inutilitatea
lor pe membrii Bisericilor Catolică şi Ortodoxă, însă fără nici un succes. Cele două
Biserici şi-au apărat, cu cea mai mare înverşunare, aceste obiecte de cult şi de artă
tradiţională. Nu s-a putut trece cu uşurinţă peste faptul că, ce ai cinstit, în trecut, poate
fi aruncat cu uşurinţă afară, în prezent. O ruptură atât de mare şi de categorică nu
s-a putut face, în primul rând, pentru că aici avem de-a face cu o credinţă puternică
care spune că acele obiecte sunt sfinţite. Ca să modifici ceva în această zonă, trebuie
să modifici credinţa şi acest lucru nu se poate realiza dacă ai de-a face cu o credinţă
puternică. Mai ales că această credinţă în icoane se bazează pe exemple elocvente,
păstrate în memoria credincioşilor, încă din perioada iconoclastă a Imperiului Bizantin
(sec. al VIII-lea), când mulţi au murit pentru a apăra icoanele. După o luptă aprigă, cu
multe vărsări de sânge, cu martiri şi sfinţi, balanţa a fost înclinată, iar în cele din urmă
lupta iconodulilor a biruit, şi odată cu aceasta a fost restaurat cultul icoanelor.
În secolul al XVIII-iea, în Transilvania, arta icoanelor şi a picturii murale
cunoaşte o dezvoltare foarte mare. Acum pictura românească acceptă curentul
brâncovenesc, ce-şi are originea în Ţara Românească. Acest curent va găsi un teren
propice în centrele artistice din Răşinari, Făgăraş şi Şcheii Braşovului.4 Remarcăm
faptul că, în Transilvania, numărul şcolilor de pictură creşte semnificativ şi, în
multitudinea lor, se regăsesc şi cele de pe Târnave, din Câmpia Transilvaniei, care
geografic sunt apropiate zonei de care ne ocupăm. Numărul pictorilor a cunoscut o
creştere mare, astfel că în 1 777, s-a înfiinţat la Gherla o Breaslă a pictorilor români.5
În continuare ne vom opri asupra unor aspecte legate de activitatea pictorilor,
de şcolile unde au învăţat să picteze şi asupra modului în care circulau ei.
Astfel, la Agârbiciu Uudeţul Cluj) s-a păstrat un tripic din 1 555, care aparţine
unm meşter itinerant, care a învăţat pictura în unul din centrele din Moldova.
Acest aspect vorbeşte despre faptul că şi în artă au existat legături între Moldova şi
4 Marius Porumb, Dicţionar de pictură veche românească din Transilvania, sec. XIII-XVIII, Edit. Academiei Române,
Bucureşti, 1 998, p. 8.
5 I de m, Breasla pictorilor români_Fmdată la Gherla 1i1 anul 1 777, în "Acta Musei Napocensis", X I I - X I I I , Cluj -Napoca, 1 985.
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Transilvania, pe lângă comerţ, au existat episcopii cu biserici ctitorite de moldoveni.6
Alba Iulia, centrul vieţii religioase din Transilvania, a atras nenumăraţi artişti.
Amintim faptul că, în timpul lui Mihai Viteazul, a funcţionat o Mitropolie Ortodoxă,
cu un complex de clădiri şi cu o biserică pictată în frescă. Mihai Viteazul a avut în
jurul său mai mulţi pictori: românul Mina Zugravul, Petru Grigorovici Armeanul şi
Nicolaie Cretanul. 7
Un rol important, în procesul realizării şi comercializării icoanelor, l-au avut
negustorii levantini, care, în cele mai multe cazuri, cumpărau icoane şi de multe ori

îi susţineau pe zugravi sau îi recomandau pentru executarea unor lucrări . Se cunoaşte
cazul pictorului Boghină Constantin ( 1 750- 1 820) din Braşov, care era fiul preotului
Ilie Popovici. El a fost diacon şi s-a pregătit la Bucureşti, apoi la Muntele Athos.
Pentru cei din Şcheii Braşovului pictează câteva lucrări în 1 78 1 , apoi în 1 785 pictează
paraclisul bisericii de acolo. Cu ajutorul Companiei negustorilor din Braşov ajunge
la Cluj , unde pictează iconostasul bisericii Sfânta Treime. Negustorul Ioan Pană din
Şchei i-a făcut acestui zugrav o recomandare scrisă către Hagi Constantin Pop din
Sibiu: „ A m găsit un zugrav din streini, dă la Bucureşti venit, grec, care a fost şi
pă la Sfântagură (Muntele Athos- n.n.) şi ştie meşteşug bun, pe care chemându-l la
părintele nostru in casă şi sfătuindu-ne, i-am arătat două icoane a Domnului Hristos
şi a Maicii Precestii, care avem in capela noastră, care aceste sunt la Sfântagură
zugrăvite foartefrumos şi cum să cade a.fi icoane după canon, şi aşa s-au făgăduit cu
prinsoare ca să le facă asemenea de mare ". 8

Aceşti pictori au avut numeroase comenzi venite din partea negustorilor. De
asemenea, ei au realizat şi alte lucrări, comandate de diferite sate de pe întreg cuprinsul
Transilvaniei.9
În Boiu, un sat de lângă Sighişoara, azi în comuna Albeşti, a fost o biserică din
lemn, care ulterior a fost mutată în satul Uilac. Pentru această biserică au fost pictate
trei icoane de către Ioan Zugravul, în anul 1 789. Aceste lucrări sunt reprezentări ale
Maicii Domnului, Soborul Arhanghelilor şi Deisis. Pe ultima dintre ele a fost trecut
6 Idem, Dicţionar„ . , p. 1 3 - 14. Idem, Icoane ale unui zugrav anonim din veacul al XVI-iea, în "Acta Musei Napocensis'', VII,
Cluj-Napoca, 1 970, p. 575 - 584. Idem, Bisericile din Feleac şi Vad. Două ctitorii moldoveneşti din Transilvania, Edit. Meridi
ane, Bucureşti, 1 968.
7 Idem, Pictura mmăneascâ din Transilvania, I (sec. XIV- XVII), Edit. Dacia, Cluj -Napoca, 1 98 1 , pp. 53, 54, 73-75.
8 Idem, Dic(ionar„„ p. 47.
9 Radu Tempca, Istoria Beserecei Şcheilor Braşovului. Braşov, 1 899. Virgil Vătăşanu, Istoria arteifeudale în Ţările române, I,
Bucureşti, 1 959, pp. 569 - 570.
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într-o inscripţie numele autorului şi anul în care au fost realizate. 1 0
Braşov. Într-o Bulă papală, din 1 5 decembrie 1 399, este pomenită Biserica
românescă din Şcheii Braşovului cu hramul „Sfântul Nicolaie". S-a păstrat o icoană
veche, din 1 564, care a fost donată de o familie de negustori din Şchei. În cartierul
Şcheii a funcţionat un centru de pictură, unde au învăţat acest meşteşug un număr
însemnat de pictori. În secolul al XVIII-iea aici va fi unul dintre cele mai importante
centre artistice din Transilvania. Ioan Zugravul a fost unul dintre pictorii de seamă ce
au activat aici. El a deprins meşteşugul picturii în Ţara Românească, după care a venit
şi s-a stabilit în Şchei, unde va realiza mai multe lucrări.
Prima Breasla pictorilor a fost înfiinţată la Gherla în anul 1 777. 1 1 Oraşul este
în apropierea unui alt centru artistic important şi anume Mănăstirea Nicula. Această
breaslă a adunat pe zugravii din localităţile din această zonă. Din actul de întemeiere
al breslei, din 1 6 noiembrie l 777, aflăm că pictorii zugrăvesc şi tipăresc pe hârtie ".
„

În document sunt pomeniţi un număr de 1 2 artişti provenind din 5 localităţi învecinate.
Constatăm un număr mare de pictori, care au avut o activitate bogată în producţii
artistice.
Din acelaşi act de constituire, aflăm că starostele breslei a moştenit şi a deprins
din familie acest meşteşug, de la părinţii săi. Un aspect interesant este şi faptul că
femeile au fost acceptate în breaslă, astfel întâlnim două pictoriţe. Starostele breslei,
Constantin Gavenda din Ocna Dej ului, confirmă faptul că mama lui era pictoriţă. Acest
lucru ne face să ne gândim la faptul că mult mai multe femei se îndeletniceau cu acest
meşteşug. Foarte puţine îşi câştigau existenţa practicând această îndeletnicire, sau
ajutând-i pe soţii lor, însă, credem că un număr mult mai însemnat de femei au pictat
icoane pentru propria lor casă sau cea a apropiaţilor. Cele cu talent artistic s-au instruit
asupra regulilor de pictat şi şi-au început activitatea. O altă constatare, rezultată din
actul de constituire al Breslei zugravilor, este faptul că membrii ce o compun erau
mireni. Vedem că arta religioasă trezeşte interesul şi altor categorii şi pătrunde în
diferite medii.12
Caietele de modele. Pictorii români foloseau erminiile pentru a se ghida în
I O Ioan Cristache-Panait, Rolul zugravilor de la sud de Carpa/i în dezvoltarea picturii româneşti din Transilvania, în "Studii şi
Cercetări de Istoria Artei, Bucureşti, tom. 3 I , 1 984, p. 83."
1 1 Marius Porumb, Dic/ionar„ . p. 1 43.
12 Idem, Breasla pictorilor„ . , pp. 61 1 -620.
.
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realizarea picturilor. Pe lângă acestea ei mai aveau aşa numitele caiete de modele, în
care fiecare zugrav avea un repertoriu cu desenele folosite de el. Cele mai cunoscute
caiete de modele sunt cele a lui Radu Zugravul din Târgovişte (sec. XVIII), precum şi
cel al lui Stan din Răşinari . 1 3
Între pictorii transilvăneni d e renume î l amintim ş i p e Filip Mahler sau
Moldoveanu, originar din Moldova. Acesta a fost pictor, gravor, tipograf şi a activat
în Sibiu la mij locul secolului al XVI-lea. De multe ori este numit Filip Mahler sau
„pictorul". El este cel care a tipărit Catehismul lutheran, în anul I 544, care este
prima carte în limba română. De asemenea, a tipărit Tetraevanghelul slavon de la
Sibiu din anul 1 546 şi a realizat gravurile ce împodobesc această lucrare. Pe Filip
Moldoveanu îl găsim şi într-o funcţie ofic ială, pe lângă Magistratul oraşului Sibiu,
unde avea calitatea de „ scriba valachicus". El se regăseşte cu numele de peste 40 de
ori în registrele de socoteli ale Magistratului. El a fost trimis şi în misiuni diplomatice
în Ţara Românească. 14
Ioan din Boiu este un pictor din satul Boiu, din comunaAlbeşti, ce se învecinează

cu Sighişoara. El a activat în a doua jumătate a secolului al XVIII-iea păstrându-se
de la el 3 icoane: Maica Domnului cu Pruncul Iisus, Soborul Arhanghelilor şi Deisis.
Pe ultima dintre ele autorul a însemnat următorul text: „ Ioan Zugrav, Gavril, Irina,
noiembrie 1 789 . Tot el a realizat uşile împărăteşi, care au reprezentate pe ele scena
"

Bunei Vestiri. Aceste uşi au fost tăcute pentru vechea biserică din lemn, care ulterior
a fost dată satului Uilac (corn. Săcel) din apropiere . 1 5
Ivan din Răşinari este un pictor muralist ş i iconar c u o producţie artistică

foarte bogată, care şi-a desfăşurat activitatea în perioada cuprinsă între anii 1 7 I 81 75 8 . Picturile lui se găsesc în partea sudică a Transilvaniei, pe Valea Mureşului,
pe Târnava Mare şi în zona Munţiilor Apuseni. El a avut o colaborare fructuoasă cu
marele pictor Nistor Dascălul din Răşinari. Stilul abordat de zugravul Ivan este cel
brâncovenesc. El se foloseşte de aceleaşi prototipuri răşinărene când îşi realizează
picturile. Desenul a fost executat cu multă siguranţă, iar rezultatul cromatic al lucrărilor
sale este echilibrat. Dintre lucrările acestui artist, în colecţia de icoane a Muzeului
13 A. Podlipny, Caietul de modele a lui Stan Zugravul, în "Revista Museelor", nr. 2, Bucureşti, 1 970, pp. 1 66- 1 70.
1 4 Marius Porumb, Pictura românească . . , p. 7 1 .
1 5 G . Hărdălău. Zugral'ii din secolele al XVIII-iea şi al XIX-iea in jude/ul A/ha, î n "Apulum" Acta Musei Apulensis, nr. XIX,
Alba Iulia, 1 98 1 , p. 4 1 0.
.
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de Istorie din Sighişoara, se păstrează următoarele icoane: I isus Pantocrator, Maica
Domnului cu Pruncul şi Sf. Nicolaie. Aceste lucrări sunt nesemnate şi nedatate, însă
i-au fost atribuite lui.16
La Sighişoara, în biserica ortodoxă din Măierişte (cartierul Comeşti), în 1 8 1 8,
a fost realizată pictura în frescă de către un pictor cunoscut la acea vreme, Ioan Pop din
Făgăraş. Numele acestui zugrav a fost consemnat în pomelnicul de la Proscomidie. În
acest lăcaş s-au păstrat mai multe icoane prăznicar ce datează de la sfârşitul secolului
al XVIII-lea. 17
Din toate cele arătate mai sus, vedem că zona Sighişoarei nu a fost ruptă de
activitatea artistică transilvăneană. Din centrele importante de pictură au venit zugravi
care au împodobit bisericile şi au lăsat numeroase icoane în urma lor.

The aspects of religious painting in the Târnava Mare area
(the XVII-th and XIX-th centuries)
the summary
Icon is a liturgica) object that has had a complex role in the history of the Orthodox Church. It
has a very rich theological symbolism and it is a reflection of dogmatic teaching.
In Transylvania during the XVIl-th century the icon art had experienced a great development
due to the schools of painting from Răşinari, Făgăras, Braşov Şcheii, Transylvania Plain, Gherla,
Nicula, etc.
In the Târnava Mare area there wasn 't a recognized school, but there were craftsmen who
were asked to adorn churches. Also, small-sized icons were purchased in the painting centres.
The conclusion of this study is that the Târnava Mare area was not isolated from iconographic
work of Transylvania in the XVIII-th and XIX-th centuries.

1 6 Marius Porumb, Zugravi şi cen/re româneşti de pic/ură din Transilvania secolului al XVJ/1-lea, în "Anuarul Institutului de
Istorie şi Arheologie'', XIX, Cluj -Napoca, 1 976, pp. l 06, 1 1 9.
1 7 Ştefan Meteş, Zugravii biserici/or române, în "Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice", Secţia pentru Transilvania, Cluj,
1 926 - 1 928, p. 1 1 9.
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ARGUMENT
Educaţia este activitatea psihosocială complexă, proiectată la nivelul unor

finalităţi pedagogice, care vizează formarea şi dezvoltarea permanentă a personalităţii
umane( . . . ) precum şi orientarea în direcţia autoeducaţiei 1 • Educaţia este o componentă
a sistemului social şi nu o prelungire a acestuia, având o structură, un conţinut şi o
logică internă prin care se diferenţiază de alte fenomene sociale. Prin educaţie se
îmbunătăţesc relaţiile dintre individ şi societate, formarea şi dezvoltarea acestuia
având loc prin intermediul societăţii, precum şi dezvoltarea societăţii fiind posibilă
prin intermediul indivizilor. Educaţia are un caracter diacronic deoarece aceasta
evoluează şi se schimbă de la o etapă la alta, în funcţie de transformările structurale
ce se produc în societate. Educaţia în cadrul şcolii funcţionează încă după modelul
capitalizării, acumulării şi consumului. 2
Educaţia formală se desfăşoară în şcoli, universităţi, după reguli clare, cu

obiective strict formulate, caracterizându-se prin intensitate, concentrare a informaţiilor
şi continuitate.
Educaţia nonformală cuprinde influenţele educative care se derulează în

afara şcolii sau chiar în cadrul şcolii dar având un caracter opţional sau facultativ.
Educaţia nonformală are întotdeauna însă, efecte formative. Putem spune că, în
cadrul acestui demers se desfăşoară activităţi sau acţiuni extrem de flexibile care vin
în întâmpinarea intereselor individuale ale elevilor. Muzeele au devenit astăzi medii
prielnice pentru desfăşurarea unor astfel de acţiuni în cadrul programelor de educaţie
muzeală. Trebuie spus însă, că raportul educaţiei nonformale cu educaţia formală este

unul de complementaritate.
Individul, în societatea secolului al XXI-lea , este confruntat în fiecare zi
cu o multitudine de informaţii, unele neintenţionate, difuze, eterogene care nu sunt
1 Septimiu Chelcea, Encidopedie de Psihopedagogie, Editura Economică, Bucureşti, 2003, p. 1 20
2 E. Păun, Şcoala-abordare .rnciopedagogică. Editura Polirom, laşi, 1 999

1 32
https://biblioteca-digitala.ro

Program de educa(ie muzeală "Viaţa cotidiană la Sighişoara ieri şi azi "

Florina Ştefan

selectate, organizate sau prelucrate într-un anume fel, sau după o anumită logică.
Acest val informaţional influenţează formarea copilului în special, acesta dobândind
"pe nesimţite" un anumit tip de comportament sau manifestând anumite atitudini. În
multe cazuri adulţii din apropierea copilului rămân uimiţi de schimbările intervenite,
dar în şi mai multe cazuri aceştia "nu mai ţin pasul" cu acestea. Copiii au din ce în ce
mai multe lucruri de spus şi simt (chiar dacă nu mărturisesc asta) că sunt din ce în ce
mai puţin ascultaţi. La şcoală copilul ştie că trebuie să respecte regulile, să înveţe, să
se integreze sistemului, să aibă rezultate bune. Atunci când el iese din mediul formal
al şcolii şi vine la muzeu în cadrul programelor de educaţie muzeală, într-un mediu
nonformal, mult mai "prietenos", el face asta pentru ca îşi doreşte şi îi face plăcere.
Există mai mulţi factori care îl încurajează să "fie el însuşi" : comunicarea directă, pe
orizontală, "de la egal la egal" ca între prieteni, mediul nou, puţin "magic" al muzeului,
lucrurile noi care îl interesează, modul de a dobândi cunoştinţe: prin joc, poveşti,
incursiuni în lumea plină de semnificaţii a obiectelor de patrimoniu, etc.
Unul dintre obiectivele oricărui program de educaţie muzeală trebuie să fie
stimularea creativităţii copilului . Copilul are o imaginaţie vastă, iar dacă specialistul
muzeului reuşeşte să-i creeze mediul, atmosfera favorabilă, să-i capteze atenţia şi să-i
câştige încrederea, cu siguranţă rezultatele vor fi benefice pentru copil iar satisfacţiile
profesionale pe măsură pentru omul de muzeu. Nu în ultimul rând relaţia copil-muzeu
se dezvoltă şi pe un plan afectiv, asta şi pentru că prezenţa copilului la muzeu este
voluntară, neconstrânsă, liberă. Libertatea copilului de a se putea exprima prin modul
agreat de el: desen, pictură, sculptură, creaţie literară, fotografie, colaj, etc. asigură de
asemenea, atingerea cu succes a obiectivelor unui program.
În funcţie de categoria de vârstă, de interese şi de alţi factori interni şi externi,
este foarte importantă alegerea temei unui program de educaţie muzeală. Specialistul
muzeului trebuie să fie foarte bine informat despre caracteristicile grupului căruia
doreşte să-i adreseze un asemenea program şi în tot demersul său să ţină seamă de
aceste caracteristici.
Un program de educaţie muzeală care a constituit o provocare pentru elevii
clasei a X-a C de la Colegiul Naţional "Mircea Eliade" Sighişoara a fost "Viaţa
cotidiană la Sighişoara ieri. Via/a cotidiană la Sighişoara azi': Acesta s-a desfăşurat

în perioada 20 ianuarie

-

1 9 martie 20 1 1 şi a avut drept scop realizarea unei radiografii
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a vieţii cotidiene din Sighişoara anului 20 1 1 pusă într-o oglindă paralelă cu viaţa
cotidiană a oraşului în a doua jumătate a secolului al XIX-iea, începutul secolului
al XX-iea. Obiectivele acestui program au fost: a)cunoaşterea unor locuri publice
purtătoare de semnificaţii pentru sighişoreni b )viaţa socială şi valorile sociale c )moda
d)alimentaţia e)relaţiile interumane şi de grup. Toate aceste puncte de discuţie s-au
referit atât la perioada trecută cât şi la cea prezentă. Modul de desfăşurare: programul
s-a desfăşurat timp de o lună, cu întâlniri săptămânale de două ore fiecare. În cadrul
acestor întâlniri partea de istorie a fost prezentată prin proiectarea video a peste 1 00 de
imagini cu Sighişoara veche, prin cercetarea unor publicaţii ale vremii: Săchsisches
Volksblatt, prima foaie politică sighişoreană , SchăfJurger A nzeiger, primul ziar de

informaţii sighişorean şi GrofJ- Kokler Bote, care îi urmează. Au fost dezbătute pe larg
subiectele despre locurile care aveau o semnificaţie deosebită pentru sighişoreni, cum
ar fi Cafe Martini3 şi Vila Franka4• Partea referitoare la viaţa cotidiană la Sighişoara
azi a fost surprinsă de copii, pe tot parcursul celor două luni cât a durat programul,
prin fotografii făcute de ei, pe stradă, în locurile pe care ei le frecventează, la diferite
evenimente, fotografii redând diferite elemente de vestimentaţie caracteristică lor, etc.
Cu alte cuvinte, copiii s-au transformat în fotografi şi timp de o lună au imortalizat tot
ceea ce ei au considerat a fi reprezentativ, legat de viaţa sighişorenilor azi. Fotografia
a fost modul lor de exprimare în acest proiect. La sfârşitul programului nostru am
realizat o expoziţie "în oglindă": pe unul din pereţii sălii, fotografiile cu Sighişoara
veche, cu obiectivele despre care am discutat, cu vestimentaţia oamenilor, cu textele
unor reclame la produse şi servicii publicate în presa vremii, (foto5), (foto6), (foto7),
iar pe celalalt perete toate fotografiile realizate de elevi, lucrurile surprinse de ei,
acestea dovedindu-se extraordinar de sugestive, publicul care a vizitat expoziţia fiind
profund impresionat. (foto l ), (foto2), (foto3), (foto4). Expoziţia a fost vizitată de
peste 1 OOO de vizitatori timp de o lună.
Iată o descriere a unui loc plin de semnificaţii pentru sighişorenii de altă dată:
Cafe Martini a fost considerat a fi locul unde "a crescut generaţia tânără de
3 Pe această cale mulţumim d- lui Virgil C. Jitariuc pentru traducerea din presa vremii a informaţiilor despre Cafe Martini:
"Cafe Martini -O istorie a vieţii, morţii şi a reînvierii sale-transcrisă de Hans Tobie", informaţii care au fost dezbătute în cadrul
programului nostru de educaţie muzeală.
4 Nicolae Teşculă, Alt Schă/Jburg, 111: 2, Loisir şi societate, începuturile turismului la Sighişoara, Editura Qual Media, Cluj
Napoca, 2009, p.77 - 86
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astăzi, prin care tânărul cetăţean trebuia să treacă pentru a-i fi acceptată intrarea prin
aşa numitele Porţi ale Vieţii, ca om cu discernământ. Pentru a numai vorbi de onoarea
făcută cetăţenilor mai în vârstă, prin faptul de a fi acceptaţi în fotoliile capitonate din
Colţul de onoare (Honorationsecke) ( . . . ). Acest Cafe Martini de care ne-am ataşat

atât de mult, chiar fără să o ştim - de la cel mai înalt demnitar până la cel mai obraznic
copil al străzii„ . " Vorbim deci, despre un simbol al unor generaţii unde se desfăşura
o viaţă socială intensă, dezbateri ale unor subiecte politice interne şi internaţionale,
probleme administrative ale urbei şi alte subiecte de interes general. Este foarte clar
că autorul articolului, Hans Tobie (poate fi şi un pseudonim) a fost un client fidel al
locului, de aceea uneori, tonul romanţat emană şi o doză de subiectivism. Dar acolo se
desfăşura viaţa socială a Sighişoarei, acolo veneau toţi cetăţenii oraşului indiferent de
clasa socială din care făceau parte.
Să vedem în continuare un scurt istoric al acestui loc plin de semnificaţii
pentru sighişorenii acelor vremuri : " ( . . . ) Cafe Martini s-a născut în binecunoscuta casă
Moritz-Wolff, Piaţa 3 3 , în luna August 1 8725 şi anume într-o pivniţă mică, la nivelul
solului, pe care stăpânul său - un cetăţean prearespectat al oraşului nostru care se mai
aftă încă în stare excelentă de sănătate printre noi - a transformat-o într-o prezentabilă
mică cofetărie. („ ) După doar nouă luni spaţiul a devenit prea mic pentru puterile
„

sale ce stăteau să izbucnească, astfel a făcut prima călătorie în lume, stabilindu-se
în Baiergasse, în nou renovata casă Eisenburger." Suntem informaţi că, în această
locaţie chiria era foarte mare (400 de guldeni), dar datorită dezvoltării căii ferate
care trecea prin faţa clădirii, cofetăria a prosperat şi a fost transformată în cafenea.
A fost dotată cu primul biliard, adus din vechiul Hotel Steaua. După patru ani, în
1 876 Cafe Martini se mută în clădirea sălii oraşului6, unde prosperă şi se dezvoltă
timp de 23 de ani. Favorabile acestei dezvoltări i-au fost şi preţurile mici la produsele
alimentare: "atunci se puteau cumpăra 1 O ouă cu doar 1 O Kreuzer" , dar şi clientelei
numeroase, care, datorită deprinderii de a-şi petrece tot mai mult timpul liber în afara
familiei, creştea numeric. Autorul articolului ne spune că, într-o descriere a vieţii din
cafenelele sighişorene în anul 1 898, "locul din faţa cafenelei noastre din piaţă (terasa
n.a.) aminteşte de Piaţa San Marco din Veneţia". De asemenea, femeile sunt şi ele
5 Astăzi Piaţa Hcrnmann Obcrth nr 43 , actualul Cafe -bar
6 Astăzi Piaţa Hermann Oberth nr. 22, actuala farmacie Aesculap, corp cu Sala Mihai Eminescu
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invitate "să nu mai fie atât de reci şi să vină cu ciorapii lor din când în când la cafenea".
Se ştie că femeile se întâlneau "la lucru", acasă la câte una dintre ele , prin rotaţie, la
aşa zisul "Krănzchen" unde serveau prăj iturele făcute în casă, ceai, unde povesteau şi
făceau lucru de mână. Bărbaţii se întâlneau la cafenea şi dezbăteau alte subiecte, :"( . . . )
adesea bărbatul ajungea acasă, de la club, abia către miezul nopţii, iar femeia, "de la
lucru", către ora zece, în timp ce gospodăria rămânea în grija bunului Dumnezeu, iar
copiii în cea a servitorilor"7• Era o nouă viaţă socială care se petrecea mai mult în
exterior, în afara casei, în detrimentul vieţii de familie.
Ultima locaţie a Cafe Martini va fi în noua clădire a Asociaţiei de Meşteşugari
(Gewerbevereinshaus)8 , începând din anul 1 899. Acum "a fost adus al doilea biliard,
seară de seară, duminică de duminică şi noapte de noapte lumea se întrunea ca de
obicei la Cafe Martini, care nu s-a abătut de la linia cea dreaptă a bunului gust."
Timpul trece şi vine Războiul (primul război mondial). Iată câteva din cele ce se
petreceau în această perioadă grea la Cafe Martini :" timp de patru ani cafeneaua
noastră a participat plină de viaţă la mersul sinuos al marilor evenimente. Hărţi au
fost agăţate pe pereţi, campanii erau câştigate cu bastonul pe masa de biliard, au fost
demişi regi, generali, prim-miniştri, tocaţi duşmani(„ „)". Apoi în al cincilea an al
războiului, cafeneaua începe să simtă tot mai acut criza războiului :"Ziarele din Pesta,
Viena şi Berlin nu mai soseau, prăjiturile (Kremschnitten) se făceau din ce în ce mai
mici, "cea Neagră" avea din ce în ce mai puţin zahăr, iar vremurile unde se putea sta
în serile calde de vară până la ora 1 2 sub cearceaf, trecură şi ele. În anul de graţie
1 9 1 9 era întotdeauna deja întuneric în încăperile pline de viaţă.". Proprietarul clădirii
anulează contractul cu Cafe Martini, având nevoie de spaţiu pentru sine. Cafeneaua
suferea, pe geamuri au apărut anunţuri :" Cafe Martini pleacă". Ferestrele au orbit,
storurile au fost trase. Rămâne o constatare a autorului, extrem de pertinentă: "Cafe
Martini a fost mai mult decât o cafenea . . . Este vorba de infinit mai mult decât de cafea
şi cărţi"
Ca o mică observaţie vă spunem că Herta Muller, laureata Premiului Nobel
pentru Literatură în anul 2009, pomeneşte despre Cafe Martini în una din operele sale.
7 apud Mihai Adonis, Reprezentări ale vie/ii cotidiene şi sociale la Sighişoara între anii
Târgu Mureş, 2006, p. 3 1
8 Actuala cladire a restaurantului "Perla"
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Un alt loc de refugiu şi relaxare pentru sighişoreni a fost şi este Vila Franka.
Iniţial aici, pe platoul Siechhof, a fost înălţată de doi fraţi, o cabană. Pentru că existau
certuri între ei privind denumirea cabanei, prietenii i-au împăcat şi au atribuit cabanei
numele de Vila Franka, după numele unei mici localităţi din nordul Italiei, unde la acea
vreme s-a încheiat un armistiţiu între armatele franceze şi austriece9 aflate în conflict.
Inaugurarea localului este menţionată în numărul din 4 iulie 1 897 al săptămânalului
SchăBburger Anzeiger care o anunţă pentru ziua de 4 iulie la ora 4,30 şi precizează că,
după deschidere vor avea loc discursuri ale autorităţilor, concertul corului bărbătesc
al Asociaţiei de Muzică, dans şi seara un foc de tabără. Acest loc permite vizitatorului,
localnic sau străin să se bucure de una dintre cele mai frumoase panorame ale oraşului
Sighişoara, este un loc de unde se poate admira impunătoarea cetate medievală, un
loc unde eşti invadat de linişte şi pace. Putem spune că, Vila Franka aparţine atât
trecutului dar în aceeaşi măsură şi prezentului. Sus, "pe Vilă", multe generaţii au urcat
pentru săniuş, pentru petrecerea unor clipe de neuitat în cuplu sau cu prietenii, pentru
a admira panorama oraşului. Se poate spune că Vila Franka este simbolul mai multor
generaţii. Vila Franka este un adevărat brand care a fidelizat mulţi sighişoreni dar şi
mulţi turişti, călători prin oraşul nostru. Vila Franka ne-a rămas în suflete şi parafrazând
un reputat specialist în comunicare, brand-ul este "ceea ce purtam în suflet".
Un alt obiectiv al programului nostru de educaţie muzeală a fost: înţelegerea
valorilor sociale şi a relaţiilor interumane, a socializării, a sociabilităţii.

Asociaţiile şi alte forme de organizare socială săseşti din perioada la care ne
referim, au fost, în forma lor tradiţională bine consolidată, o formă exemplară de într
ajutorare în cadrul comunităţii săseşti. Suntem de acord că toate formele de organizare
a societăţii , inclusiv (sau cu atât mai mult) vecinătăţile, au avut valoare de purtător
de capital social comunitar la nivelul întregii localităţi.
De asemenea, saşii practicau, datorită riguroasei educaţii dobândită în
familie şi şcoală, un comportament pro-social evident. Acest comportament este
caracteristic societăţii săseşti de-a lungul întregii sale existenţe. Acţiunile indivizilor,
comportamentul lor, era unul intenţionat, realizat în afara oricăror obligaţii, orientat
9 Nicolae Teşculă, op. cit. p.77
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spre conservarea, susţinerea şi promovarea valorilor sociale, fără aşteptarea în schimb
a vreunei recompense morale sau materiale.
La fel, socializarea indivizilor ca proces se făcea în acelaşi mod riguros şi
responsabil. De-a lungul întregii vieţi indivizii învăţau să devină membri ai societăţii
prin internalizarea normelor, valorilor şi modelelor de comportament care se aşteptau de
la ei, pentru a putea îndeplini roluri sociale specifice comunităţii saşilor transilvăneni.
Vorbind de sociabilitate ca termen care desemnează atât caracterul sociabil al
comunităţii săseşti sighişorene şi prin extensie al societăţii săseşti transilvănene, cât
şi ca o trăsătură colectivă constând într-o aptitudine generală de stabili uşor relaţii
cu celelalte comunităţi, putem spune că acest concept, la comunitatea saşilor, lua mai
mult forma "internă": sociabilitatea era centrată mai mult spre familie şi spre interiorul
propriei comunităţi.
Elevii au completat un chestionar centrat pe aceiaşi termeni : valori sociale,
relaţii interumane, comportament pro-social, socializare, sociabilitate, pentru a

determina gradul de însuşire şi practicare a acestora în zilele noastre.
La întrebările referitoare la comportamentul pro-social al indivizilor în
societatea noastră, un singur răspuns din 20 a fost "pozitiv" : "( . . . ) ajutând şi stând
în umbră este cel mai nobil lucru pe care îl poate face cineva, iar dacă un om sau
mai mulţi se arată fericiţi cu ajutorul tău, sentimentul care te cuprinde este cea mai
mare recompensă pe care o poţi primi." Celelalte răspunsuri au fost total în opoziţie:
"oamenii nu se simt datori să ajute. În ziua de azi fiecare e pentru el şi chiar dacă ar
ajuta, ar avea aşteptări pentru binele făcut" . "Genul acesta de persoane devine din
ce în ce mai rar. Există dar este pe cale de dispariţie. Foarte puţini oameni ar oferi
ajutor de orice fel fără a aştepta nimic în schimb. Dacă, de exemplu, am începe să
ne educăm, s-ar ajunge la un echilibru din acest punct de vedere. Între timp lumea
rămâne la fel. Cei bogaţi se scaldă în bunăstare iar toate acţiunile de caritate sunt
numai pentru publicitate şi audienţă în mass-media."
Toate răspunsurile referitoare la grupurile de apartenenţă a respondenţilor au
arătat că în clasa de 28 de elevi există 4-5 grupuri şi mai sunt elevi care nu fac parte
din nici un grup pentru că unii nu doresc să facă parte dintr-un grup sau pentru că alţii
nu sunt acceptaţi într-un grup. Majoritatea elevilor fac parte din mai multe grupuri,
cele formate cu colegii de clasă şi altele formate cu prieteni din afara şcolii, cât şi cu
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alte persoane împreună cu care desfăşoară activităţi extraşcolare: "Fac parte dintr-un
grup la şcoală şi dintr-un alt grup acasă (prieteni). Cu unii din colegii mei îmi petrec
şi timpul liber deoarece ne simţim foarte bine împreună, împărtăşind aceleaşi pasiuni,
acelaşi fel de a ne relaxa/distra. Mă regăsesc în grupurile din care fac parte, mă pot
exprima acolo şi pot comunica mult mai uşor decât dacă aş face parte din alt grup."
Este evident că grupurile de apartenenţă, influenţează comportamentul indivizilor care
îl compun. De asemenea grupul de apartenenţă îi oferă individului securitate psihică şi
posibilitatea satisfacerii nevoilor de comunicare.
Despre sociabilitate şi socializare, de asemenea răspunsurile au fost, în
general, în acelaşi ton :" Timpul în care noi trăim ne face să socializăm în comunitate,
de la persoană la persoană tot mai puţin, deoarece timpul este scurt şi nu ne mai
permite să stăm la "taclale". Internetul preia totul, iar dacă vrei să comunici, o faci pe
"mess". În curând nu o să mai fim în stare să vorbim pentru ca nu mai suntem obişnuiţi
cu vorbirea orală©. În opinia mea, socializarea este foarte importantă, iar omul nu
poate trai fără a socializa cu ceilalţi, totuşi suntem nişte animale sociale până la urmă."
Programul de educaţie muzeală "Viaţa cotidiană la Sighişoara ieri. Viaţa
cotidiană la Sighişoara azi" a avut un impact deosebit în comunitatea noastră. La

vernisajul expoziţiei de fotografii au participat profesorii elevilor, autorităţile locale
şi mulţi prieteni ai muzeului. Expoziţia a fost montată şi amenajată de elevi sub
îndrumarea specialistului muzeului. Considerăm că scopul acestui proiect a fost atins.
Elevii au fost deosebit de creativi, sinceri şi deschişi, au dovedit un mare interes pentru
subiectele dezbătute şi s-au exprimat liber, comunicând cu uşurinţă. Într-adevăr, au
avut multe lucruri de spus şi ne place să credem că am avut capacitatea de a-i asculta.
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M US E U M S PĂDAGOG JSCHES P ROGRAM M
„A L LTAGSL E BE N IN SCHĂBBURG - DAMALS U N D H E UTE"
Zusammenfassung

Im Rahmen des Schăf3burgers Geschichtsrnuseums fand ein Museumspădagogisches Programm
mit dem Thema „Al ltagsleben in Schăf3burg - Darnals und Heute" statt, welches ei ne Herausforderung
fur die Schi.iler der I O. C Klasse des „Mircea Eliade" Lyzeums war. Dessen A bsicht war es, das
Schăl3burger Alltagsleben im Jahre 20 1 1 umfassend zu untersuchen und dieses mit dem Al ltagsleben
der Stadt, in der zweiten Hălfte des XIX. und der ersten Hălfte des XX. Jahrhunderts zu vergleichen.
Endziele dieses Programms waren : das kennen lemen einiger fur die SchăBburger
bedeutungsvollen offentlicher Plătze, des Gesellschaftslebens und der sozialen Werte, der Mode,
Emăhrung, der zwischenrnenschlichen- und Gruppenbeziehungen.
Wir glauben dass dieses Projekt seinen Zweck eJTeichte. Die Schi.iler waren besonders einfal lsreich,
ehrlich und offen - und zeigten auch fur die besprochenen Themen ein groBes lnteresse.
Sie ăuBerten sich mittels der Photographischen Kunst und wurden so fur zwei Monate zu
kleinen Photographen, welche das Al ltagsleben in unserer Stadt in besonders i.iberzeugenden Bi ldern
einfingen.
Diese Photos und auch andere, welche Aspekte des Alltagslebens der Stadt in der zweiten
Hălfte des X IX. und der ersten Hălfte des XX. Jahrhunderts zeigten, wurden auch in einer Ausstellung
prăsentiert, welche innerhalb ei nes Monates von Liber I OOO Personen besucht wurde.

Foto

1 :

Afişul expoziţiei
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Foto 2 : OGLINDIREA : autor Andrada Parchirie

Foto 3 : PARALELISM : autor Andrada Parchirie
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Foto 4 : SIGHI ŞOARA VĂZUTĂ PRIN OCHII MEI: Autor Andrada Parchirie

Foto 5 : Vila Franka începutul secolului XX
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Foto 6 : Casa Meşteşugarilor-la parier Cafo Martini, începutul secolului XX

Foto 7 : Baiergasse, azi strada 1 Decembrie 1 9 1 8, la începutul sec. XX
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POLITICA URBANISTIC Ă A PRIM Ă RI EI TÂ RGU-MUREŞ,
REFLECTATĂ Î N ZIARUL „ORAŞUL"

Constantin Bogoşel
Tema aceste lucrări este „ Politica urbanistică a Primăriei Târgu-Mureş
reflectată în ziarul Oraşul " şi este o tema incitantă deoarece, deşi s-au scris cărţi despre
anumite aspecte ale vieţii edilitare a oraşului Târgu-Mureş, sau despre personalităţile
care au avut rolul de edil şef al oraşului, este necesar o incursiune prin ziarele vremii
şi în special prin gazeta oficială a primăriei, ziar care a fost creat din iniţiativa lui Emil
Dandea, care după cum vom vedea este omul simbol al politicii edilitare a primăriei
Târgu-Mureş.
Tema aceasta este importantă deoarece ajută la cunoaşterea mai exacte a unor
date şi momente foarte importante din istoria unui oraş cu o istorie aşa de interesantă
cum este oraşul Târgu-Mureş. Ziarul „Oraşul" este oglinda activităţii primăriei şi
a realizărilor sale, precum modernizarea şi dezvoltarea oraşului. Momentul la care
este înfiinţat ziarul „Oraşul", vine după nişte momente cruciale în istoria naţională şi
anume Marea Unire, care este cu atât mai importantă pentru această zonă a ţării, care
a trecut prin furtunile istoriei. Aici mă refer la situaţia românilor în vremea asupririi
Austro-Ungare. Situaţia oraşului la vremea respectivă era una destul de complicată,
în prisma faptului că administraţia era aproape complet maghiarizată, oraşul era în
stagnare sau chiar în regres din punct de vedere al urbanismului. Un alt lucru de
înţeles este că bugetul oraşului avea şi el de suferit în urma faptului că, ţara venea
dintr-un război dureros cu pierderi umane şi materiale şi oraşul necesita un edil şef
inovator şi dedicat oraşului.
Ziarul „Oraşul" - scurt istoric

Nu se poate vorbi de ziarul „Oraşul", fără a vorbi de cel care pus bazele acestui
ziar, Emil Dandea şi nici invers. Astfel, după instalarea în funcţia de primar, la finele
anului 1 922, Emil Dandea a avut ca prim scop redactarea şi tipărirea organului de presă
al primăriei. La data de 5 februarie 1 923, iese de sub teascurile tipografiei comunale,
numărul 1 al publicaţiei „Oraşul", foaie pentru interesele sociale şi financiare ale
administraţiei urbane, o gazetă oficială a oraşului Târgu- Mureş.
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Periodicitatea publicaţiei este stabilită să fie bilunară şi aceasta va fi respectată
pe parcursul existenţei sale, excepţie făcând anul 1 93 1 , când gazeta oficială va apărea
decadal. Dat fiind prestigiul care i l-a imprimat fondatorul, ca şi utilitatea ei în viaţa
comunităţii urbane, gazeta va apărea neîntrerupt timp de 1 8 ani, supravieţuind tuturor
schimbărilor de primari şi de staff-uri ale administraţiei locale. Apariţia ei a fost
curmată, ca de altfel, orice urmă de viaţă publică românească, în septembrie 1 940.
În total publicaţia a avut 439 de apariţii, întreaga colecţie însumând aproape
4500 de pagini. Formatul publicaţiei este 3 1 X 23 cm, tipărit la maşină plană, cu negru
pe hârtie de ziar. Tiparul era executat la tipografia comunală, şi pe perioade mai scurte
la atelierele tipografice „PAX" şi Ernest Revesz din Târgu Mureş.
Frontispiciul gazetei, realizat grafic în clişeu de zinc, cuprinde titlul, subtitlul
şi supratitlul publicaţiei. El are deasupra o emblemă reprezentând pe două scuturi
susţinute de dragoni, Stema României şi Stema oraşului municipal Târgu-Mureş.
Deasupra acestor scuturi, este aşezată Coroana României, iar mai jos, o
panglică cu deviza „Nihil sine Deo". Pe tot parcursul apariţiei sale, gazeta a avut ca
redactori responsabili pe primarii care s-au perindat la conducerea municipiului". 1
Acestea sunt aspectele care ţineau de aspectul ziarului şi de procesul de editare.
În cele ce urmează vom urmări o prezentare din punct de vedere al conţinutului.
Publicaţia este concepută de fondatorul său în 3 părţi. O primă parte cuprinde articole
de interes general politico-administrativ, declaraţii, programe, editoriale la evenimente
importante şi la sărbători naţionale; tot aici se pun în atenţia publică marile probleme
ale gospodăririi oraşului, propuneri de îmbunătăţire a legislaţiei administraţiei locale.
De asemenea într-o vreme în care Târgu-Mureş erau încă prea active forţele politice
ale trecutului, nostalgicii fostului Imperiu Austro-Ungar, gazeta „Oraşul" este şi locul
de replică promptă şi tăioasă, a tânărului şi energic primar Emil Dandea la aceste
opoziţii anticonstituţionale2•
Ziarul „Oraşul" este după cum se vede foarte transparent în ceea ce priveşte
activităţile care se desfăşoară în cadrul primăriei şi de ceea ce se întâmplă în oraş.
Partea oficială a gazetei „Oraşul" cuprinde acte normative ale organelor
I Mihail Artimon Mircea, Oraşul- publica/ie periodică târgumureşeanăfondată de dr. Emil A . Dandea, în voi. Un om pentru
Târgu Mureş.Emil A. Dandea, pag. 8 1 - 82,Fundaţia culturală „Vasile Natea", Tărgu Mureş, 1 995.
2 Ibidem. pag 84.
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centrale reproduse pentru luarea la cunoştinţă a funcţionarilor publici şi a cetăţenilor,
acte normative elaborate pe plan local: ordonanţe ale Prefecturii, decizii ale Consiliului
Municipal, decizii ale primăriei, circulare către servicii ale primăriei, hotărâri, apeluri,
mulţumiri, regulamente, tarife la mărfuri şi prestări de servicii, taxe fiscale, dări de
seamă, rapoarte, licitaţii, concursuri pentru posturi vacante.
Cea de a treia parte a gazetei oficiale, cuprinde ştiri ale oraşului, vizite în oraş
ale unor demnitari, oameni de cultură şi artă, vizite ale autorităţilor locale în capitală,
în străinătate, informaţii cu privire la târgurile din zonă, programul cinematografului
orăşenesc, taxe pentru folosirea Palatului Culturii, concediile funcţionarilor primăriei
ş.a., publicitate, anunţuri diverse. În perioada celorlalţi primari, gazeta „Oraşul" va
conţine aproape exclusiv partea oficială, fiind vidată de dimensiunea ei cultural
naţională. Ziarul „Oraşul" este strâns legat ca mesaj şi ca şi calitate, de fondatorul său
pierzându-şi forma şi o parte din scopul pentru care a fost creat.
Politica urbanistică a Primăriei Târgu-Mureş

La prima sa apariţie ziarul „Oraşul" din data de 5 februarie 1 923 , prezintă
în paginile sale construirea monumentului numit „Soldatul Român". Aceasta este o
iniţiativă a primarului nou ales în acea perioadă, promisiune făcută la instalarea sa în
funcţie.
Noul primar ales este de naţionalitate română si se numeşte Emil A. Dandea şi
are experienţă în astfel de acţiuni de construire a unor monumente, încă de pe vremea
în care lucra în aparatul administrativ al municipiului Cluj-Napoca unde a iniţiat
construirea statuii lui Avram Iancu.
Emil Dandea a ţinut o cuvântare în faţa unei adunări, în care îşi expune punctul
de vedere în legătura cu construirea monumentului.3
Primarul Emil A. Dandea este cel care a coordonat activitatea ziarului oficial
al primăriei denumit „Oraşul". Acest ziar avea ca obiect de activitate, expunerea de
probleme al urbei într-un mod cât mai obiectiv şi se încerca o informare cât mai reală
a populaţiei si eliminarea zvonurilor care apăreau in diferite gazete rău intenţionate,
în special cele scrise în limba maghiară şi care urmăreau discreditarea activităţii
primăriei şi a primarului care la acea dată era de naţionalitate română într-o vreme în
3 Discurs la instalare în ziarul Oraşul. 5 februarie 1 923

1 46
https://biblioteca-digitala.ro

Politica urbanistică a primăriei Târgu-Mureş. reflectată în ziarul „ Oraşu l "

Constantin Bogoşel

care predominantă era populaţia maghiară.
Ziarul „Oraşul" se dorea a fi oglinda activităţii primăriei, primarul dorind o
mai mare transparenţă în ceea ce privea aparatul edilitar şi o mai mare informare a
populaţiei dintr-o sursă autorizată. În ziar sunt publicate şi hotărâri ale consiliului
local, ale primăriei. De asemenea erau publicate şi informări pentru populaţie cu
diferite probleme ale oraşului, cu diferite acţiuni. În numărul din 1 6 februarie 1 923
este prezentată o hotărâre a primăriei si a Consiliului Local Târgu- Mureş privind
demararea unei acţiuni de otrăvire a păsărilor dăunătoare.
În acelaşi număr, din aceeaşi dată apare o „publicaţiune de licitaţie" în care se
anunţă punerea în vânzare a unor parcele de pământ cu o suprafaţă de aproximativ 1 00
de stânjeni fiecare. Totuşi primăria impunea anumite condiţii unui eventual cumpărător
si anume: cumpărătorul se obliga la cumpărarea parcelelor sa construiască în anul
curent o clădire de locuit cu cel puţin o cameră şi o bucătărie cu pereţi de cărămidă
şi acoperiş de ţiglă. În cazul nerespectării angaj amentului, contractul de vindere
cumpărare se anulează. De asemenea întabularea se putea face doar după îndeplinirea
angaj amentului. Semnatarul acestei publicaţiuni este însuşi primarul Emil A.
Dandea.4
Astfel de publicaţiuni apar foarte des în fiecare număr al ziarului „Oraşul" si
obligaţia de construcţie diferea de la o zonă la alta, de la un teren la altul. În acelaşi
număr, prin Publicaţiunea de Licitaţie no. 1 290/ 1 923 se vindea o parcelă de 1 69 de
stânj eni pe care cumpărătorul avea obligaţia să construiască o casă de închiriere cu
cel puţin două etaje. Nerespectare angajamentului făcut la cumpărare avea aceleaşi
urmări ca şi în primul exemplu oferit.
Această politică a primăriei este foarte buna pentru că în urma vânzării de
parcele în oraş sau la periferiile acestuia, primăria avea un control al dezvoltării
oraşului si terenurile vândute de primărie nu riscau să rămână virane, neconstruite
sau construite dar de o manieră inestetică. De asemenea primăria impunea şi folosirea
strictă a unor materiale de construcţii.
Primarul Emil A. Dandea a prezentat în data de 1 4 februarie 1 923 un amplu
raport in şedinţa Comisiunei Administrative în legătură cu situaţia activităţilor
primăriei anterior venirii sale în funcţia de primar. În discursul său, primarul se
4 lbidem.
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arată nemulţumit de unele neregularităţi în ceea ce priveşte mersul administraţiei şi
gospodăririi oraşului şi de ţinuta oficială a unor funcţionari din primărie.
După cum amintit administraţia e departe de a fi în ordine. Cu tot aparatul
mare a funcţionarilor cehii întărit cu poliţia, socotelile finale nu sunt făcute din 1 9 1 8.
Am aflat nereguli în ce priveşte ţinerea serviciului şi a orelor oficioase. Unii dintre
funcţionari îndepărtează fără ca sa anunţe celui competent, stând deoparte - fără
vreo autorizaţie; iar în ceea ce priveşte ţinerea orelor oficioase dovedeşte rezultatul
inspecţiei făcută mai zilele trecute când am aflat până către orele 9 a.m. aproape toate
birourile închise sau goale
Acest discurs dovedeşte nemulţumirea primarului cu pnvire la activitatea
funcţionarilor primăriei, la neregulile şi abuzurile înfăptuite de aceştia cum ar fi
delapidare de fonduri, fals în acte cu diferite interese, trafic de influenţă, indisciplină
la locul de muncă, cheltuieli nejustificate din banii oraşului, birocraţie, lentoarea cu
care se lucra cu problemele oraşului.
Primăria, ca imagine de ansamblu, apărea în ochii locuitorilor ca o instituţie
greoaie, care nu răspândea ecoului problemelor oraşului, un loc în care funcţionarii
considerau că au doar drepturi, unele asumându-şi-le în mod ilicit nerespectând
obligaţiile faţă de urbe. Dandea este profund nemulţumit în discursul său şi de faptul
că multe acte oficiale erau alcătuite în limba maghiară şi nu în limba oficială şi anume
limba română. Aceasta era o problemă stringentă şi care cerea o rezolvare imediată.
În încheierea discursului său primarul expune şi planurile de viitor pentru dezvoltarea
şi modernizarea oraşului Târgu-Mureş şi realizările pe care le-a avut de la venirea sa.
După toate acestea mai menţionez chestiunile cele mai ardente, dintre cari
în primul rând restaurarea străzilor, amplificarea apeductului şi uzinei electrice.
Cheltuielile pentru acest scop se vor procura parte din exploatarea a l 00 j ugăre de
pădure. Cu data de 1 februarie am desfiinţat posturile de translatori deoarece nu se
poate tolera ca la administraţie să fie translatori pentru limba oficială. S-a pornit
acţiunea pentru monumentul Soldatului Român. S-a făcut regulamentul pentru firme
care e sub aprobare; s-a înfiinţat gazeta oficială „Oraşul", "s-a efeptuit reorganizarea
legală a comisiunei administrativă."5
Discursul lui Dandea legat de diriguirea oraşului este unul complex dar la obiect,
5 Raport în ziarul Oraşul. 1 6februarie 1 923, Târgu - Mureş.
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punctând chestiunile esenţiale care au legătură cu urbea a cărui primar este. Acesta
dă dovadă de atitudine şi nu lasă nimic la voia întâmplării. Problema maghiarizării
instituţiilor locale este foarte gravă, mai ales în situaţia în care Transilvania a revenit
la patria mamă şi ar fi trebuit să se adopte automat o singură limbă în actele oficiale şi
în relaţiile cu publicul şi anume limba română.
Primarul Dandea vine pe un teren minat datorită naţionalităţii sale, române,
şi va avea mult de furcă cu restabilirea instituţiei primariate pe un făgaş normal.
Acest discurs aduce în discuţie intenţia de a construi un monument care să reprezinte
eforturile neamului românesc de a realipi o parte a sufletului românesc smulsă pe
nedrept din sânul entităţii naţionale numită România. Monumentul este şi un simbol
al românităţii trecută prin atâtea greutăţi în această zonă cu atâtea naţionalităţi. După
cum am menţionat mai sus, ziarul „Oraşul", fiind gazeta oficială a primăriei, prezintă
populaţiei toate problemele oraşului, realizările, proiecte viitoare şi hotărâri. De
asemenea se acordă şi dreptul la replică persoanelor care se consideră lezate de unele
articole publicate în ziar. Numărul din 28 martie 1 983, în raportul asupra proiectului
de buget. Sunt prevăzute şi două fonduri pentru lucrări edilitare şi anume: fondul de
pavaj şi fondul asfaltării străzilor. Aceste fonduri se constituie din diferite surse cum
ar fi impozite sau împrumuturi de la diferite bănci. Se urmărea o asfaltare de mari
proporţii şi de foarte bună calitate pentru ca în viitor să se efectueze doar lucrări de
întreţinere şi nu lucrări de asfaltare totală în fiecare an.
Astfel, în anul curent efeptuindu-se asfaltarea radicală a străzilor, pe viitor ar
obliga oraşul numai la menţinarea lor în bunăstare.6
Primarul Emil A. Dandea şi echipa de sub conducerea sa arată, pe lângă alte
probleme de urbanism, un interes deosebit pentru aspectul oraşului, deoarece un oraş
îngrijit şi curat reflectă calitatea de gospodar şi umană atât a primarului şi a autorităţilor
locale în general cât şi a locuitorilor săi. De asemenea s-a menţionat în acest discurs de
preocupare pentru infrastructură: drumuri, apă, gaz şi energie electrică. În ediţia din
28 martie a aceluiaşi an este publicat un apel către toţi cetăţenii oraşului Târgu-Mureş
pentru a participa împreună cu serviciul grădinăriii oraşului la restaurarea spaţiului
verde, plantarea de noi copaci şi flori şi iniţiative de întreţinere a spaţiului verde.
Consiliul oraşului municipal Târgu-Mureş face un călduros apel către Public,
6 Raport asupra proiectului de buget în ziarul Oraşul. 28 martie 1 923, Târgu-Mureş.
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rugându-l să binevoiască a da preţiosul său concurs serviciului grădinăriii oraşului, la
restaurarea fâşiilor de locuri dintre pomii situaţi între trotuar şi drum cari şi în trecut
au fost plantaţi cu verdeaţă7•
O problemă stringentă a oraşului Târgu-Mureş în perioada interbelică, a fost
alimentarea cu apă, reţeaua de distribuţie, calitatea şi cantitatea apei distribuite de
la uzina de apă către oraş. Reţeaua de distribuţie a apei este un punct strategic în
dezvoltarea unui oraş şi un aspect important care determină calitatea vieţii într-o
anumită zonă şi de asemenea determină decisiv sănătatea locuitorilor din zona
respectivă. De aici şi interesul deosebit arătat de către autorităţile locale din Târgu
Mureş şi eforturile depuse pentru îmbunătăţirea sistemului de aducţiune şi distribuire
a apei în oraş. În acest scop s-a adus un specialist de la Timişoara şi s-au propus de
către acesta soluţii pentru mărirea debitului de apă şi măsuri de sporire a calităţii apei:
„Aprovizionarea oraşului nostru cu apă.
Comisiunea delegată hotărăşte instituirea unei taxe pe robinet pentru a acoperi
cheltuielile estimate la 600 mii lei, cheltuieli necesare îmbunătăţirii sistemului de
colectare şi distribuire a apei".8
Pierderile financiare suferite de uzina de apă erau acoperite într-o oarecare
măsură de încasările uzinei electrice, lucru care ducea la scumpirea energiei electrice.
Primarul şi consiliul local dau dovadă prin instituirea taxei pe robinet de o politică
financiară bine chibzuită, deoarece la momentul respectiv bugetul oraşului nu putea
suporta o lucrare de o asemenea anvergură cum era cea de reabilitare a sistemului de
apă al oraşului, mai ales, în situaţia în care existau multe planuri pentru modernizarea şi
extinderea întregii infrastructuri, planuri care ar fi dus, în lipsa unei politici financiare
eficiente, la un colaps al bugetului şi astfel al tuturor lucrărilor edilitare.
Un alt proiect a cărui construire a fost hotărâtă de consiliul oraşului este baia
de vară, un lucru necesar confortului locuitorilor oraşului.
O altă problemă a cărei rezolvare era imperios necesară pentru dezvoltarea
socio-economică a oraşului, era introducerea gazului metan în oraş, chestiune pentru
care primarul împreună cu preşedintele camerei de comerţ Burger şi inspectorul
general industrial au făcut vizite şi demersuri. Toate eforturile depuse în această
7 Apel către Public în ziarul Oraşul. 28 martie 1 923, Târgu-Mureş.
8 Aprovizionarea oraşului nostru cu apă în ziarul Oraşul, 28 aprilie 1 923.

1 50
https://biblioteca-digitala.ro

Politica urbanistică a primăriei Târgu-Mureş, reflectată în ziarul „ Oraşu l "

Constantin Bogoşel

chestiune sunt lesne de înţeles deoarece rezolvarea ei ducea la dezvoltarea oraşului,
extinderea industriei locale şi implicit creşterea numărului de locuitori. La rândul
ei, creşterea numărului de locuitori atrăgea după sine construirea de noi clădiri de
locuit, stabilimente industriale, dezvoltarea infrastructurii. Astfel, putem trage o mică
concluzie şi să spunem că primarul Emil Dandea împreună cu aparatul administrativ
pe care îl conducea aveau capacităţi deosebite pentru a conduce şi dezvolta un oraş
prin simplu fapt că aveau capacitatea de a vedea cum rezolvarea unei probleme vitale
atrăgea după sine rezolvarea unui întreg şir de chestiuni cu contribuţii deosebite la
dezvoltare şi modernizare urbană.
În partea oficială a ziarului „Oraşul", în care se publicau hotărârile consiliului,
memorii, adrese către diferite persoane sau instituţii, se publică în data de 29
iunie 1 923, un memoriu axat în special pe igiena oraşului, care avea diverse deficienţe
care trebuiau corectate urgent. Astfel, se face cunoscută necesitatea exproprierii unui
teren pentru a fi dat în folosinţă unui nou cimitir comunal. Acesta era absolut necesar
datorită creşterii demografice şi datorită epuizării locurilor de veci în vechiul cimitir.
O altă propunere prezentată în acest memoriu este înfiinţarea unui cimitir pentru
îngroparea leşurilor de animale care să respecte normele igienico-sanitare. Printre
cererile acestui memoriu se regăseşte şi necesitatea găsirii unui loc potrivit, şi anume
lângă o apă curgătoare, pentru târgul de animale şi mutarea târgurilor de ţară şi cele
săptămânale din interiorul oraşului pe un teren mai potrivit. Alte construcţii urgente
pentru oraş prezentate în memoriu sunt construirea unei arene sportive corespunzătoare
dezvoltării oraşului, a unui sanatoriu pentru bolnavii de tuberculoză, construirea de
noi şcoli şi a unui depozit central de marfă. Din punct de vedere al locurilor de repere,
consiliul oraşului municipal Târgu Mureş face şi o cerere de înfiinţare a unui nou
parc, deoarece parcul Elisabeta, existent la acea perioadă, era considerat impropriu
pentru agrementul cetăţenilor oraşului şi asta datorită proximităţii sale cu râul Mureş.
Acest lucru ducea la apariţia ţânţarilor, făcându-l astfel să devină neagreat şi aproape
nefolosit de public. Această multitudine de probleme propusă pentru rezolvare de către
autorităţile locale şi expusă în ziarul oficial al primăriei denotă abilităţile şi viziunea
modernă a aparatului administrativ. Afirm acest lucru aducând j ustificarea că primarul
şi implicit cei aflaţi în subordinea sa.
Orice oraş poate fi văzut ca un organism viu a cărui dezvoltare, sănătate şi
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bunăstare depind de sănătatea organelor vitale ca îi dau viaţă. Neglijarea oricărui aspect
vital din viaţa unui oraş are efecte negative asupra aparenţei şi esenţei sale. Astfel,
cu toate limitările inerente relaţiei buget-proiecte, politica urbanistică a primăriei
oraşului Târgu-Mureş aşa cum este reflectată ea până în momentul de faţă în ziarul
„Oraşul'', este una plină de dinamism, proiecte îndrăzneţe dar necesare şi devotament
al primarului faţă de oraşul pe care îl serveşte. Acest lucru este valabil chiar şi cu toate
acuzele aduse primarului Emil Dandea în acea perioadă de către diferite grupuri de
interese, în special de către grupurile maghiare deranjate de naţionalitatea primarului
şi de reformele implementate de către acesta în primărie, reforme absolut necesare
pentru buna funcţionare a instituţiei care conducea oraşul.
Problema gazului metan este necontenit adusă în discuţie împreună cu
contribuţia care ar fi avut-o în dezvoltarea oraşului în urma introducerii sale în oraş.
Toate aceste propuneri de construire a diferitor edificii sunt bine argumentate
şi însoţite de diferite hărţi pentru o mai bună vizualizare a punctelor fierbinţi din oraş
cu probleme care trebuiau rezolvate. Acest lucru denotă încă odată faptul că în acea
perioadă oraşul Târgu-Mureş avea un aparat administrativ destul de bine organizat şi
cu proiecte ambiţioase. În anul 1 923 se inaugurează un stabiliment de agrement care
este bine primit de public, şi anume, baia de vară. Acest spaţiu public era situat pe
suprafaţa dintre intrare în parcul Elisabeta şi baia rituală evreiască. Baia de vară se
întindea pe o suprafaţă de 6000 metri pătraţi şi era dotată cu toate facilităţile necesare
unui astfel de spaţiu public, şi anume: 1 05 cabine pentru dezbrăcat, garderobă, 6 toalete,
şi chiar mai mult şi anume: frizerie de dame, pedichiură, bărbierit. Bazinele de înot
au fost prevăzute cu diferite adâncimi atât pentru neînotători cât şi pentru înotători.
De asemenea, pe acest teren se mai afla şi un local unde se servea mâncare şi băuturi
răcoritoare.9 Acest spaţiu de agrement dă o pată de culoare oraşului, îmbunătăţindu-i
considerabil atractivitatea, şi dovedeşte interesul edilului pentru agrementul şi
bunăstarea fizico-psihică a locuitorilor. Astfel, confortul mental al locuitorilor era o
altă preocupare demnă de apreciat a primăriei.1 0
În dorinţa de strângeri de fonduri la primărie, în ediţia specială a ziarului
„Oraşul" din 2 1 iulie 1 923, se publică o listă cu diferite taxe pe care agenţii economici
9 Ziarul Oraşul. 15 iulie 1 923.
I O Ziarul Oraşul. 15 iulie 1 923.
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şi populaţia trebuie să le plătească pentru diferite produse, articole, bunuri pe care le
cumpără sau le folosesc. Un exemplu ar fi maşini, cai, căruţe, animale şi altele pentru
care trebuiau plătite diferite taxe. Acest lucru era făcut în primul rând din nevoia de a
mări bugetul primăriei care era foarte solicitat proiectele puse în practică pe primărie
dar şi din dorinţa de a avea o evidenţă a comerţului de acest fel.
Primăria oraşului Târgu-Mureş era deosebit de atentă cu proiectele de viitor
ş1 cu sumele necesare pentru desfăşurarea unei activităţi optime în dezvoltarea
şi întreţinerea oraşului. Doresc să precizez că diferitele aspecte legate de politica
urbanistică a primăriei oraşului municipal Târgu Mureş reflectată în ziarul Oraşul, se
întâlnesc în fiecare număr al acestui ziar deşi parcă se repetă, ele doar arată constanţa
şi devotamentul cu care primăria se ocupă de toate aspectele, mai importante sau mai
puţin importante, legate de problemele şi nevoile oraşului.
Astfel, secţia tehnică din cadrul primăriei avea, în m na stabilirii bugetului pe
anul 1 924, îndatoriri urbanistice importante menite să contribuie la menţinerea şi mai
ales îmbunătăţirea imaginii oraşului. Câteva dintre proiectele pentru anul 1 924 erau
înfiinţarea unui parc arenă pentru copii, aranjarea Pieţei Mici, plantarea de copaci pe
marginea străzilor, dezvoltarea sistemului de curăţenie publică şi modernizarea acestuia
şi regularizarea cursului râului Mureş. Menţionez din nou seriozitatea primăriei în
legătură cu proiectele de viitor şi finanţarea acestora, deoarece anul 1 923 era departe
de a fi încheiat şi deja la sfârşitul lunii august bugetul pe anul următor era deja stabilit
la fel ca şi îndatoririle şi proiectele serviciilor din cadrul primăriei. O prevedere
foarte importantă din punct de vedere urbanistic era crearea unui plan general de
sistematizare edilitar care consta în următoarele: alinierea străzilor, înfiinţarea de noi
pieţe, străzi şi parcuri, aşezarea parcurilor industriale, mij loace de transport în comun,
extinderea iluminatului public, a apeductului canalizării şi a pavării. Acest plan era
un plan de anvergură care putea fi pus în aplicare numai în ordinea priorităţilor şi
într-un timp mai îndelungat, fiind foarte solicitat pentru buget, dar trebuie remarcat
faptul că acest act are o mare importanţă în modernizarea şi dezvoltarea concepţiei
urbanistice a primăriei. El arată faptul că gândirea primăriei din punct de vedere
urbanistic ajunsese deja la o anumită maturitate, fapt care se reflectă direct în acţiunile
sale şi în efectele uimitoare pe care aceste acţiuni le au în viaţa oraşului. Acest plan de
urbanism este ceea ce numim noi astăzi Plan Urbanistic General şi fără de care orice
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oraş modern nu se poate dezvolta în mod civilizat, ordonat, sistematizat, ci doar haotic
şi neplanificarea atentă a lucrărilor edilitare într-un oraş poate duce la un colaps în
urma creşterii demografice de exemplu.
Secţia tehnică va prevede: 1 ) Repararea străzii principale Carol, 2) înfiinţarea
unui parc arenă pentru copii şi plantarea străzilor, 3) ordonarea parcului Elisabeta,
4) edificiului şi terenului de tir, 5) ordonarea Pieţei Mici, 6) complectarea curăţeniei
publice cu aranjamente moderne de stropit şi măturat, 7) amplificarea băii de
vară, 8) procurarea unui plan general de sistematizare edilitar ( alinierea străzilor,
deschideri şi înfiinţări de străzi, pieţe şi parcuri, aşezarea industriilor, plantaţiuni,
mij loace pentru transportarea populaţiunii în comun, estinderea luminaţiei publice,
apeductului canalizării şi a pavării. Planul va stabili şi ordinea în care ar avea să se
execute îmbunătăţirile proiectate. Lucrările pregătitoare necesare la alcătuirea acestui
plan se vor începe fără amânare, cerând de la secţii proiecte ce au pentru viitorii zece
ani, pentru a fi ordonate şi prezentate consiliului spre desbatere) şi 9) regularea râului
Mureş lângă Câmpul Măcelarilor, prin scurtarea albiei.

11

Direcţiunea uzinelor va prevedea punerea în funcţiune a fabricei de ghiaţă,
sporirea producţiei cărămidăriei comunale şi a uzinei electrice, înfiinţarea unei
întreprinderi de instalaţiuni electrice şi de gaz.
„Secţia economică 1 ) în coînţelegere cu Directorul abatorului va prevedea
reînfiinţarea îngrăşătoriei de porci, 2) înfiinţarea unui ţimitir comunal şi 3) organizarea
pompierimei comunale." 1 2
În numărul cinci al ziarului „Oraşul" din data de 1 martie 1 924 în cadrul dării
de seamă despre starea generală a oraşului, se găseşte din nou o referire la reţelele
de curent electric, gaz, apă, drumuri şi mai exact la extinderea lor care a avut loc
înainte şi pe parcursul anului 1 993 . Bineînţeles, această dare de seamă era însoţită de
planuri viitoare de întreţinere şi modernizare. Astfel reţeaua de canalizare a întregului
oraş măsura 59 de kilometri, cea de apeduct 48 de kilometri, cea de gaz 40 de
kilometri, cea de curent electric 79,2 kilometri. Toate aceste utilităţi publice se aflau
în plină dezvoltare şi au contribuit din plin la modernizarea oraşului şi la dezvoltarea
economică şi demografică a acestuia. La aceeaşi dare de seamă publicată în continuare
l l Ziarul Oraşu/, 29 august, 1 923, Târgu- Mureş
1 2 Ziarul Oraşul. 29 august, 1 923, Târgu-Mureş.
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cu numărul 6 din 1 5 martie 1 924 este prezentată şi o secţiune intitulată lucrări edilitare
în care se menţionează suprafeţele de pavaj şi asfalt reparate sau edificate pe diferite
străzi. De asemenea, mai sunt prezentate şi realizările pe anul trecut cum ar fi : baia
de vară, parcul din zona nord estică a pieţii Regele Ferdinand, deschiderea unei noi
străzi, două poduri de beton şi alte lucrări de reparaţie a unor clădiri . Anul 1 923 nu este
un an bogat în edificarea de noi clădiri reprezentative în mare parte datorită situaţiei
bugetului care era canalizat dej a pe reparaţia şi modernizarea întregii infrastructuri
existente.
Iată, am prezentat doar câteva aspecte privind activitatea inovatoare a Primăriei
Târgu-Mureş. Ar fi multe de scris, materialele dedicate cercetării sunt multe, însă un
lucru este clar: în perioada interbelică, Târgu-Mureş a fost un oraş înfloritor, bine
dezvoltat din punct de vedere economic, care contrastează puternic cu starea actuală.
De ce această situaţie? O întrebare adresată tuturor, care ar trebui să ne dea de gândit.

„The urban policy of the Town Hali of Targu-Mures, reflected in the newspaper „The Town"
- SummaryThe theme of this study îs The urban policy of the Town Hali of Targu-Mures, rejiected in
the newspaper The Town " and it îs an interesting one because, even though there were books written
about certain issues regarding the administrative life of the town of Tg Mures or, about those public
figures who have had the role of city mayors în this town, a short foray through nowadays' newspapers
îs necessary. A special role îs played by the oficial newspaper (Gazeta) of the Town Hali, a newspaper
created from the Mayor Emil Dandea's initiative, who îs the man symbol of the town policy from the
Town Hali of Targu-Mures.
The approach of this theme is very useful because it helps în aquiring a more accurate
knowledge regarding certain data as well as regardig some very important moments în the history of a
town, with such an interesting history as it îs the one ofTargu-Mures. The newspaper „The Town" îs the
mirror image of the Town Hali and of its achievements, the modemization and the development of the
town. The moment when the newspaper „The Town" was founded, was preceded by some important
tuming points în our national history, like for example The Grand Union, which îs much more important
for this area of the coutry, that has managed to pass through the ruthless stonns of history.
„

„
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ECONOMIA ORAŞULUI TG.-MUREŞ Î N ANII 1 944-1948
STUDIU DE CAZ FABRICA DE MOBILĂ ARDELEANĂ
„SZE KELY & RETI"

Vasile Sandor
Evoluţia firmei „Szekely şi Reti" prezintă un interes particular. Înfiinţată
într-o zonă marginală a Austro-Ungariei, cu o piaţă iniţială limitată, a trecut prin
transformările impuse de dezmembrarea Imperiului şi formarea României Mari, s-a
dezvoltat cu succes în noile condiţii, supravieţuind Marii Crize, transferându-se şi
devenind o firmă de primă mărime în Bucureşti, pentru a părăsi Capitala, restabilindu
se la Tg.-Mureş după al doilea Dictat de la Viena, adaptându-se şi devenind o societate
de succes în condiţiile specifice, ale economiei Ungariei din prima parte a anilor ,40.
A surmontat dificultăţile majore determinate de incendiul din ianuarie 1 942,
care a distrus o mare parte a fabricii, îndepărtarea principalilor acţionari şi deportarea
a doi dintre ei în lagărele naziste, distrugerea fabricii de paneluri şi furnire de către
armata germană în retragere în septembrie 1 944.
A revenit în peisajul economic din România în toamna anului 1 944, trecând prin
criza economică gravă consecutivă celui de-al Doilea Război Mondial, acomodându
se într-o realitate controlată de Comisia Aliată de Control, mai exact de componenta
ei sovietică, devenită unul dintre clienţii importanţi ai firmei. Treptat, evoluţia istorică
devenind de domeniul evidenţei, în sensul impunerii unui sistem de tip sovietic,
centralizat şi totalitar, producţia firmei a fost adresată în principal instituţiilor statului.
Unul dintre proprietarii şi principalii acţionari ai firmei, Dr. Reti Gyorgy, a ajuns chiar
într-o funcţie înaltă în întreprinderea de stat pentru exportul de mobilă „Mobilexport".
În anii 1 945- 1 948, preocupările în plan economic atât la nivelul ţării cât şi
al judeţului Mureş, au fost înlăturarea distrugerilor provocate de armatele germană
şi maghiară în retragere şi de armata sovietică în ofensivă, precum şi redresarea
economică, întreprinderea măsuri lor de trecere la economia centralizată, cu introducerea
programelor de producţie pe 6 luni. La acestea trebuie adăugate consecinţele ocupaţiei
militare sovietice şi consecinţele Tratatului de pace din 1 947 şi efectele secetei - şi
foametei -, din 1 946- 1 947.
Începând cu 1 946 a fost pus în aplicare „Planul trienal de industrializare a
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judeţului Mureş" pentru 1 1 ramuri industriale, dintre care, pe primul loc, era industria
lemnului. Aceasta cuprindea 1 O.OOO de lucrători care prelucrau lemn în valoare de 3 5
d e miliarde d e lei şi produceau u n profit d e 6 , 5 miliarde d e lei.
Planul cuprindea măsuri de genul înzestrării

cu maşini modeme a

întreprinderilor apte de producţie, reconstruirea fabricilor distruse de război,
modernizarea şi funcţionarea raţională a fabricilor de panel, furnir, parchet, înfiinţarea
de mici întreprinderi forestiere cu scopul de a fumiza material de construcţie mai ales
pentru mediul rural.
Evoluţia capitalului firmei „Szekely şi Reti" în perioada 1 944- 1 9481
Nr. crt.
I

Valoarea unei actiuni în lei
24 de pengo 658 de lei
( 1 oenQ:o 25. 75 de lei)
4.000
1 2.500
1 7.000
30.000
200.000
I .OOO.OOO.OOO
1 .999.99
5.999.622
1 .200
6.000.000
LeQ:ea nr. 1 1 9 din 1 1 iunie 1 948

Caoitalul în lei
1 20.000 de pengo 3 .240.000 de lei
( 1 oen!!o 27 de lei)
20.000.000
60.000.000
85.000.000
1 50.000.000

=

=

=

=

2
3
4
5
6
7
8

Anul
1 944
Seot. 1 945
Dec. 1 945
Dec. 1 945
Iun. 1 946
Aor. 1 947
Dec. 1 947
Aor. 1 948

O problemă greu surmontabilă s-a dovedit a fi procurarea capitalului rulant.
Băncile preferau, în condiţiile crizei, să acorde împrumuturi pe termen scurt, cu dobândă
mare, prin urmare întreprinzătorii erau obligaţi să conteze în principal pe fonduri
proprii. Consecinţele au fost previzibile: blocarea activităţii pentru întreprinderi sau
ramuri întregi, uzarea excesivă a utilajelor şi randament redus al acestora, dificultatea
sau chiar imposibilitatea aprovizionării cu materii prime şi materiale, dificultăţi în
plata salariilor, întârzierile de 2-3 luni devenind curente, dificultăţi în aprovizionarea
cu bunuri strict necesare a muncitorilor prin economate, cu preţuri maximale - existau
şi magazine private care vindeau la preţuri mai mari -, la care se adăuga o cerere
redusă de produse din partea populaţiei şi o cerere scăzută la export.
La lipsa capitalului rulant trebuie adăugate obligaţiile derivând din prevederile
Tratatului de pace din 1 94 7 la preţuri maximale, în timp ce cheltuielile de producţie
I Arhivele Naţionale, Direcţia Jude\eană Mureş (A.N.D.J.M .), Fond „Szekely şi Reti", Dosar nr. 28, Dosar nr. 30; Fond C.C.I . ,
Dosar nr. 2 8 2 „Szekely ş i Reti".
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şi cu salariile erau mai mari, dezavantajarea unor întreprinderi de către Oficiile
Industriale prin nealocarea de materii prime, întreprinderi care au fost obligate să
facă disponibilizări, birocratizarea iraţională, lipsa mij loacelor de transport pe calea
ferată2•
După eliberarea Ardealului de nord, a avut loc plecarea din oraş a membrilor
Consiliului de Administraţie şi cenzorilor din timpul administraţiei horthyste - Dr. Biro
Istvan, Hajos Karoly, Jeddy Sandor, Gocsman Jozsef, Dr. Ziegler Laszlo, Vigh Istvan
-, odată cu retragerea armatelor germano-horthyste, fiind consideraţi demisionari.
Szekely Jozsef, Reti Tibor, întors de la Bucureşti, unde a fost refugiat în
perioada prigoanei antievreieşti - o posibilă strategie pentru recuperarea firmei într-o
situaţie ulterioară favorabilă - şi Homyak Bela au fost aleşi membri în Consiliul de
Administraţie, pe lângă Szekely Irma şi Kiss Laszlo.
Membrii Consiliului de Administraţie al firmei „Szekely şi Reti" în perioada
1 944- 1 9483
Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7

Membrii Consiliului de Administratie
Szekelv Irma
Reti Tibor
Kiss Laszlo
Homvak Bela
Szerenv Istvan
Griinwald Miksa
Veress Karolv

Perioada
1 944- 1 948
1 944- 1 948
1 944
1 944- 1 948
1 948 (aorilie-iunie)
1 948 <aorilie-iunie)
1 948 <anrilie-iunie\

Szekely Jozsef şi Reti Tibor au fost aleşi directori tehnici şi administratori
delegaţi, având dreptul de a semna individual firma. Kopacz Lukacs, expert contabil,
şi Kollo Olga {până atunci procuristă) au fost aleşi cenzori4•
Ulterior, la 29 septembrie 1 945, componenţa s-a schimbat.
Membrii Comitetului de cenzori al firmei „Szekely şi Reti" în perioada
1 944- 1 9485
Nr. crt.

Membrii comitetului de cenzori
Dr. Metz Istvan

Perioada
1 944- 1 948

2 Bartos Zoltăn, „Naţionalizarea în judeţul Mureş", Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2009, pp. 42 -46.
3 A.N.D.J.M., Fond „Szekely şi Reti", Dosar nr. 28, Dosar nr. 30; Fond Camera de Comerţ şi Industrie, Dosar nr. 282 „Szekely
şi Reti".
4 A.N.D.J.M., Fond C.C.I., Dosar nr. 282 -„Szekely şi Rcti", filele 1 42 - 1 44.
5 A.N.D.J.M., Fond „Szekely şi Reti", Dosar nr. 28, Dosar nr. 30; Fond C.C.I., Dosar nr. 282 „Szekely şi Reti".
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Kollo Olga
Csath J6zsef
Konacz Lukacs
Gocsman J6zsef - suoleant
Dr. Rusu Constantin
Czitrom Sandor
Vigh Laios
Kuriak Janos
Reti Emo
Nemere Albert - sunleant
Schmiedi!:!en Ma!:!dolna - sunleant

Vasile Şandor
1 944- 1 945
1 945-1 948
1 945- 1 948
1 945- 1 948
1 945- 1 948
1 945- 1 948
1 948
1 948
1 948
1 948
1 948

Obiectul de activitate a fost (re)stabilit la fabricarea şi vânzarea en gros şi
en detail a obiectelor în legătură cu industria lemnului şi aranjarea locuinţelor,
cumpărarea şi vânzarea de imobile, orice întreprindere de construcţii, achiziţionarea
de părţi sociale ale altor întreprinderi, participarea la constituirea de societăţi noi cu
aport în natură sau numerar, valabil până în 1 948.
Tabloul sintetic al situaţiei firmei în cursul anului 1 944 a fost prezentat de Reti
Tibor la 1 4 iulie 1 945:
În urma intrării trupelor naziste în Tg.-Mureş (după 19 martie 1 944), existenţa
întreprinderii a fost periclitată datorită jafului sistematic efectuat de germani şi prin
dispoziţiile rasiale care au avut ca scop desfiinţarea firmei. Pentru apărarea întreprinderii,
conducerea firmei a hotărât închirierea unităţilor de producţie ale „Szekely şi Reti"
firm ei „Forestiera Lomas" S.A., în mai 1 944, cu câteva zile înainte de deportarea Dr.
Reti Gyorgy şi de arestarea de către Gestapo a directorului administrativ Szekely
J6zsef, ambii evrei. Prin închiriere s-a împiedicat devastarea întreprinderii. Fabricile
au funcţionat astfel până în august 1 944, când conducerea firmei „F orestiera Lomas"
S.A. s-a retras odată cu populaţia civilă evacuată. Întreprinderea a rămas sub controlul
personalului, fidel şi încercat al „Szekely şi Reti", care a păstrat o parte din averea
firmei. Trupele germane în retragere au incendiat fabrica de panele, care a ars complet.
Câteva luni mai târziu, la 23 ianuarie 1 946, „Szekely şi Reti" s-a adresat
Camerei de Comerţ şi Industrie anunţând incendierea fabricii de panele şi furnir de
către nemţi, „până la fund".
Daunele produse în clădiri, maşini şi marfă în zilele de 23-24 septembrie 1 944
au fost de:

•

49.020.000 de lei, la valoarea din 1 6 iunie 1 945, respectiv de 98.040.000 de lei
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la 23 ianuarie 1 946
67.609.080 de lei la valoarea din 1 6 iunie 1 945, respectiv de 1 3 5 .2 1 8 . 1 60 de

•

lei la 23 ianuarie 1 946
60. 1 40.000 de lei, la valoarea din 1 6 iunie 1 945, respectiv de 1 20.280.000 de

•

lei la 23 ianuarie 1 946
Totalul a fost de 1 76. 769.080 de lei la 1 6 iunie 1 945, respectiv de 353.53 8 . 1 60
de lei la 23 ianuarie 1 945
Constatarea a aparţinut Chesturii Poliţiei, prin procesul verbal redactat la faţa
locului la 1 6 iunie 1 945, în baza delegaţiei nr. 1 .5441 1 1 iunie 1 945 a Biroului Judiciar
al Chesturii Poliţiei din Tg.-Mureş, la solicitarea nr. 1 .544/ 1 945 a firmei „Szekely şi
Reti"6•
În urma eliberării oraşului Tg.-Mureş de către armatele româno-ruse, Reti
Tibor s-a întors de la Bucureşti şi a intrat în conducerea firmei, căutând debuşeuri
la Bucureşti, asigurându-i finanţarea prin lucrări contractate cu Misiunea Aliată de
Control şi cu Legaţia U.R.S.S. din Bucureşti. După pagubele de război, firma a fost
menţinută numai printr-o sforţare extraordinară atât din partea conducerii cât şi a
funcţionarilor şi lucrătorilor7•
Acţionarii firmei „Szekely şi Reti" în perioada 1 944- 1 9488
Nr. crt.
1
2
3

Actionarii
Szekelv Irma
Szekelv J6zsef
Reti Emo

4

Reti Agnes n. Kiss

5

Reti Tibor

Nr. actiuni
2.000
500
1 .480
1 .280
1 .480
1 .200
700
600
700
1 .300
400
1 00

Perioada
1 9441 944- 1 945
1 945
1 947
1 947- 1 948
1 944- 1 945
1 945
1 945
1 947- 1 948
1 944- 1 945
1 945
1 945- 1 948

6 A.N.D.J.M., Fond „Szckcly şi Rcti", Dosar nr. 29, fila 626.
7 A.N.D.J.M„ Fond „Szekely şi Reti", Dosar nr. 30, fila 232.
8 A.N.D.J.M„ Fond „Szekely şi Reti", Dosar nr. 28, Dosar nr. 30, Fond Camera de Comerţ şi Industrie (C.C.I.), Dosar nr. 282
„Szekely şi Reti".
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6

Dr. Reti Gyorgy

7
8

Szekelv Bălint (orin Szekelv Irma)
Szekely Zsuzsanna (prin Szekely
Irma)
Hornvak Bela
Kollo Ohrn

9
10

Vasile Şandor
300
500
300
250
250

1 945- 1 947
1 947
I 947- 1 948
1 947- 1 948
1 947- 1 948

10
10

I 945- 1 948

1 945- 1 948

Tabloul sintetic al situaţiei firmei în cursul anului 1 944 a fost prezentat de Reti
Tibor la 1 4 iulie 1 945.
Pentru reluarea cât mai grabnică a producţiei, la 5 mai 1 945 a fost decisă
contractarea unui împrumut de 60-80.000.000 de lei de la C.E.C.9. Era de dorit şi
încheierea de convenţii pentru introducerea de capital străin, fiind autorizat Reti Tibor,
în calitate de administrator unic, cu realizarea demersurilor necesare10•
Împrumuturi contractate de firma „Szekely şi Reti" în perioada 1 944- 1 94811
Nr. crt.
I

Imorumutul în lei
60.000.000

2

250.000.000

3

I 50.000.000

4

60.000.000

5

250.000.000

6

I .OOO.OOO.OOO

7

50.000.000

8

1 .500.000.000

9

2.000.000.000

10

I O.OOO.OOO.OOO

Institutia de credit
Casa Naţională de Cecuri Poştale
Bucuresti
Casa de Economii şi Cecuri Poştale
Bucuresti
Institutul Naţional de Credit
Industrial Bucuresti
Casa de Finanţare şi Amortizare
(C.A.F.A.)
Casa Naţională de Cecuri Poştale
Bucuresti
Casa Naţională de Economii şi
Cecuri Postale
Casa de Finanţare şi Amortizare
(C.A.F.A.)
Societatea Naţională de Credit
Industrial Bucuresti
Casa de Finanţare şi Amortizare
<C.A.F.A.)
Casa de Economii si Cecuri Postale

Anul
1 945
1 946
1 946
1 946
1 947
1 947
1 947
1 947
1 947
1 947

Pentru a se putea descurca într-o asemenea situaţie, „Szekely şi Reti" a fost
9 A.N.D.J.M., Fond „Szekely şi Reti", Dosar nr. 30, filele 1 6 1 - 1 64.
A.N.D.J.M., Fond „Szekely şi Reti", Dosar nr. 30, fila 1 59.
1 1 A.N.D.J.M., Fond „Szekely şi Reti", Dosar nr. 30, filele 1 1 5 - 1 1 6, 92 -93, 90, 89, 2 1 9, 84, 75, 73, 72, 7 1 .
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obligată să acceseze în mod repetat credite, la intervale foarte scurte şi în cuantumuri,
chiar având în vedere inflaţia galopantă, din ce în ce mai mari. Pentru aceasta, Adunările
Generale din anii 1 945- 1 94 7 au decis să acorde câtorva conducători şi funcţionari ai
firmei mandat practic nelimitat pentru a putea negocia, semna contracte şi încasa banii
împrumutaţi - Dr. Reti Gyorgy, domiciliat în Bucureşti, din 1 948 activând ca inspector
în întreprinderea „Exportlemn" din Bucureşti, Reti Ern6 domiciliat tot în Bucureşti,
funcţionarul Elly Rosenbaum (Eliade Roşianu) tot din Bucureşti, Szekely Irma din
Tg.-Mureş.
Deşi existau deja indicii îngrijorătoare - ocupaţia sovietică, instalarea
guvernului Dr. Petru Groza controlat de comunişti, reforma agrară, în maniera în care
a fost făcută, etc. -, spectrul instaurării totalitarismului părea să nu-i alarmeze încă pe
conducătorii firmei „Szekely şi Reti".
Consiliul de Administraţie, în şedinţa lui din 8 septembrie 1 945 decide
reintegrarea Dr. Reti Gyorgy, revenit din deportare, în toate drepturile, şi înregistrarea
în calitatea de director tehnic, cu un salariu de 1 00.000 de lei lunar.
Dr. Reti Gyorgy a propus ca neapărat necesară pentru terminarea fabricii de
panele şi acoperirea necesarului de capital rulant pentru fabricarea de panele, înfiinţarea
unei noi firme, la care „Szekely şi Reti" să participe cu maşinile şi instalaţiile arse şi
în curs de reparare ale fostei fabrici de panele. A fost autorizat să încheie o convenţie
referitoare la modalitatea de predare a aportului şi referitor la livrările de mărfuri între
cele două firme. Noua firmă a fost constituită la sfârşitul anului 1 945 şi a început să
producă după 30 martie 1 946.
Conducerea a fost asigurată de Reti Tibor, membru C.A. şi administrator
delegat, Szekely Irma, membru C.A., Hornyak Bela membru C.A., Dr. Reti Gyorgy
director tehnic şi administrator delegat, Dr. Metz Istvan, Kopacz Lukacs, Csath J6zsef
cenzori12•
Evoluţia profitului firmei, raportat la cuantumul capitalului social, în an11
1 945- 1 948 a fost13:

1 2 A.N.D.J.M., Fond C.C.I., Dosar nr. 282 -Firma „Szekcly şi Reti' , filele 1 3 1 - 1 32.
13 A.N.D.J.M., Fond „Szekely şi Reti", Dosar nr. 28, Dosar nr. 30; Fond C.C.I.. Dosar nr. 282 „Szekely şi Reti".
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Nr. crt.
I

2
3
4
5
6
7

Anul
1 945

Profitul
-950.366 de lei

1 946
1 947
1 948

42. 843 .704 de lei
-63 7.568 93 de lei
-

Vasile Şandor
Canitalul social
3 .240.000 de lei
20.000.000 de lei
85 .000.000 de lei
1 50.000.000 de lei
I .OOO.OOO.OOO de lei
5.999.622 de lei
6.000.000 de lei

Firma a fost reînregistrată prin cererea de înmatriculare nr. 399/25.02 . 1 946,
cu brevetul nr. 296 din 6 ianuarie 1 946, pe durată nelimitată. Obiectul de activitate
consta în fabricarea şi vânzarea en gros şi en detail a obiectelor în legătură cu industria
lemnului şi aranjarea locuinţelor.
Pentru această formalitate a fost necesar un extras după firmă - înregistrare
din Registrul Comerţului -, de la Camera de Comerţ şi Industrie, de unde să rezulte
înmatricularea anterioară, respectiv cu nr. 33/1 93 1 .
Şi membrii conducerii firmei au avut nevoie de legitimare, în baza Decretului
lege nr. 26 1 /4 aprilie 1 945 şi a Regulamentului pentru reglementarea cetăţeniei
locuitorilor din Ardealul de nord, publicat în Monitorul Oficial nr. 1 82/ 1 3 august 1 945 .
În acest scop, Reti Tibor a solicitat Primăriei şi a obţinut, cu nr. 887/ 1 946, o
copie de certificat oficios din care rezultă că era înscris în registrul cetăţenilor români,
cu scopul de a-i servi ca legitimaţie.
Pe de altă parte, firma era abilitată să elibereze, în calitate de certificate
profesionale, dovezi care să compenseze lipsa documentelor şcolare şi profesionale
originale. Pierderea invocată a documentelor - dacă a fost reală -, s-ar fi putut datora
devastării arhivelor întreprinderii, poate şi a locuinţelor membrilor evrei ai conducerii
firmei de către autorităţile horthyste în retragere în septembrie 1 944.
„Szekely şi Reti" eliberează la 14 ianuarie 1 946 un certificat care atesta că
Reti Tibor a lucrat la firmă mai mult de I O ani în calitate de procurist, director şi
administrator delegat, pentru a-i servi la înlocuirea certificatului de practică.
La 1 5 ianuarie 1 946 „Szekely şi Reti" eliberează un nou certificat, din care
rezulta că Reti Tibor a urmat Liceul Reformat din Tg.-Mureş, cu bacalaureat în 1 928,
pentru a-i servi la înlocuirea certificatului de studii, aflat la Bucureşti .
Un alt angajat al firmei şi membru al conducerii, Homyak Bela, obţine, cu nr.
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20.309/ 1 946, de la Primărie un certificat similar celui menţionat al lui Reti Tibor.
Obţine, de asemenea, un certificat de la Biroul de cazier şi identificare de pe
lângă Parchetul Tribunalului Mureş, cu nr. 79 1 /2 1 ianuarie 1 946, din care rezulta că
persoana nu avea cazier şi nu a avut pedepse privative de libertate, că nu s-a pronunţat
împotriva lui vreo hotărâre de interdicţie sau incapacitate şi nu a fost declarat falit,
pentru a-i servi la înscrierea în firma „Szekely şi Reti".
Szekely Irma a obţinut, de la Biroul de cazier şi identificare de pe lângă Parchetul
Tribunalului Mureş, certificatul cu nr. 495/ 1 5 ianuarie 1 946, pentru preschimbarea
brevetului de exercitare a comerţului.
În baza Decretului-lege menţionat şi Regulamentului pentru reglementarea
cetăţeniei locuitorilor din Ardealul de nord, Szekely Irma a obţinut de la Primăria Tg.
Mureş certificatul care să-i servească drept legitimaţie.
De la „Szekely şi Reti" primeşte, ca şi ceilalţi conducători, la 1 5 ianuarie 1 946,
dovada că a urmat Şcoala Superioară de Comerţ, pentru înlocuirea certificatului de
studii, care a fost pierdut.
Tot de la „Szekely şi Reti" a primit certificatul din care rezulta că a lucrat
în firmă mai mult de 3 ani, în calitate de contabil, director şi administrator delegat,
pentru a-i servi la înlocuirea certificatului de practică14•
În şedinţa Consiliului de Administraţie din 1 O aprilie I 946, Reti Tibor a prezentat
activitatea din 1 945 ca fiind desfăşurat într-o luptă continuă pentru reconstruirea şi
menţinerea întreprinderii. Din raportul său reiese că rezultatele nefavorabile ale firmei
pe anul 1 945 s-au datorat dificultăţilor în procurarea materiilor prime şi materiilor
tehnice, dificultăţilor enorme de transport, stării de uzură a instalaţiilor şi maşinilor,
care, pentru moment, nu puteau fi schimbate, creşterii cheltuielilor de producţie pe
fondul fixării (maximalizării), considerată artificială, a preţurilor. Toate acestea au
îngreunat sarcinile firmei de a „ridica rolul producţiei". În consecinţa acţiunii tuturor
acestor factori, nu s-a putut asigura mersul normal al producţiei.
Menţinerea întreprinderii a fost posibilă numai prin contractări de credite
şi aporturi de capitaluri străine (fără a se preciza originea acestora). Randamentul a
fost inexistent şi în 1 945, an care s-a terminat cu pierderi . Prin eforturi comune ale
conducerii, funcţionarilor şi lucrătorilor s-a reuşit menţinerea întreprinderii în contra
1 4 A.N.D.J.M., Fond C.C.l., Dosar nr. 282 - Firrna „Szekely şi Reti", filele 1 55 - 1 69.
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tuturor dificultăţilor.
Capitalul social s-a mărit succesiv prin reevaluare, de la 3 . 240.000 de lei la
85 .000.000 de lei. Au fost contractate credite de 60.000.000 de lei de la Casa Naţională
de Cecuri Poştale, fără care nu s-ar fi putut face faţă dificultăţilor.
Bilanţul şi contul de profit-pierderi pe 1 945 au fost prezentate, conform
statutelor, în Adunarea Generală ordinară din 26 aprilie 1 946.
Bilanţul pe 1 945 arată o pierdere de 950.366 de lei . Cauzele rezultatelor
negative, aşa cum au fost prezentate în raportul Consiliului de Administraţie, au
constat într-un complex de împrejurări având sursa în războiul mondial:
�

Dificultăţi în procurare a materiilor prime.

�

Dificultăţi în transport.

�

Starea uzată a maşinilor şi instalaţiilor care, în acele împrejurări, nu puteau fi
înlocuite.

�

Creşteri ale cheltuielilor de producţie în condiţiile în care preţurile au fost
fixate artificial.
Adunarea Generală a stabilit onorariile, în sarcina contului pe 1 946, de 900.000

de lei pentru Consiliul de Administraţie şi 300.000 de lei pentru Comitetul de Cenzori.
Au fost aleşi cenzorii Dr. Metz Istvan, Csath J6zsef, Kopacz Lukâcs şi
supleanţii Gocsman J6zsef, Dr. Constantin Rusu, Czitrom Sândor15.
Statutele firmei, votate în cadru şedinţei Adunării Generale extraordinare din
1 8 iunie 1 946, cuprindeau acelaşi obiect de activitate ca şi cele din 1 93 1 , respectiv
fabricarea şi confecţionarea de mobile, manual şi cu maşina, vânzarea, cumpărarea
şi producerea materialelor necesare pentru aceasta en gros şi en detail, achiziţionarea
de mobile şi alte obiecte de aranjament de locuinţe, vânzarea produselor en gros şi
en detail precum şi a fabricaţiunilor, în final producerea lemnăriei pentru construcţii.
Conform statutelor, Adunarea Generală putea lua hotărâri valide de către
un număr de acţionari cu 4/5 din capitalul social al firmei în prima şedinţă, şi putea
decide cu majoritate de voturi. În cazul în care prima şedinţă nu întrunea condiţiile
1 5 A.N.D.J.M., Fond „Szekely şi Rcti", Dosar nr. 30, filele 1 1 5- 1 1 6.
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de desfăşurare, următoarea urma să aibă loc după 1 5 zile, deciziile urmând a fi luate
indiferent de numărul participanţilor.
Convocarea Adunării trebuia făcută prin anunţarea în Monitorul Oficial cu 1 5
zile înainte, anunţându-se locul, data, ordinea de zi, locul şi data depunerii acţiunilor.
Acţionarii puteau, în totalitatea lor, deci fără nici o opoziţie (excepţie), să ţină
Adunarea Generală fără a fi obligaţi să respecte vreo formalitate din cele menţionate.
Acţiunile participanţilor trebuia să fie depuse cu cel puţin 5 zile înainte la locul
de ţinere a adunării.
Adunarea Generală extraordinară putea fi convocată la solicitarea acţionarilor
reprezentând 1 /1 O din capitalul social, cu indicarea cauzei şi scopului. În cazul în care
Consiliul de Administraţie nu satisfăcea cererea, convocarea putea fi făcută în 8 zile
de tribunalul din unitatea administrativă respectivă.
Consiliul de Administraţie era compus din 1 -3 membri aleşi pe 2 ani. Delibera
în prezenţa majorităţii membrilor, decizând cu majoritate de voturi. Era abilitat să
angajeze valabil firma (în raport cu orice autoritate) şi să acorde procuri funcţionarilor
firmei.
Comitetul de cenzori era compus din 3 membri şi 3 supleanţi, aleşi pe 1 an.
Delibera valabil în situaţia în care erau toţi membrii anunţaţi, şi majoritatea erau
prezenţi.
Din profitul firmei, 50% se distribuia acţionarilor ca dividende16•
În cadrul aceleiaşi Adunări Generale, la propunerea Dr. Reti Gyărgy, care
reitera propunerea din şedinţa Consiliului de Administraţie din 1 O iunie 1 946,
capitalul social a fost majorat de la 85 .000.000 la 1 50.000.000 de lei prin reevaluarea
instalaţiilor mobile, urmând a se proceda la modificarea bilanţului de la 3 1 decembrie
1 945 respectiv 5.000 de acţiuni a câte 30.000 de lei (pentru diferenţa de 65 .000.000 de
lei, firma trebuia să plătească un impozit proporţional de 1 .366.400 de lei)17•
Adunarea Generală extraordinară din 2 1 iunie 1 946, la propunerea aceluiaşi Dr.
Reti Gyărgy, a decis majorarea creditului de la Casa Naţională de Economii şi Cecuri
Poştale la 250.000.000 de lei, fiind delegat Reti Tibor cu îndeplinirea formalităţilor,
inclusiv garantarea la C.E.C. a unei ipoteci asupra imobilelor fabricii din Tg.-Mureş,
1 6 A.N.D.J.M., Fond „Szekely şi Reti", Dosar nr. 30, filele 87 - 88, 1 07 - 1 1 0.
1 7 A.N.D.J.M., Fond „Szekely şi Reti". Dosar nr. 30, filele 94-95.
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Piaţa Victoriei (Albina) nr. 23, precum şi gaj pe maşini, instalaţii, precum şi materiale
în valoare de 45.000.000 de lei.
În situaţia în care nu ar fi putut să-şi îndeplinească însărcinarea, urma să fie
delegat Reti Em61 8 .
Prin Încheierea Judecătoriei Mixte Tg.-Mureş cu nr. 2. 1 72/29 iunie 1 946
s-a stabilit dreptul de întabulare în favoarea băncii a imobilelor ipotecate pentru
împrumutul de 1 90.000.000 de lei de la Casa Naţională de Cecuri Poştale (nu există,
în dosarul firmei, documente care să fumizeze detalii privind acel împrumut), cu
dobândă anuală de 9% plus 3.000.000 de lei cheltuieli, şi s-a confirmat achitarea
impozitului proporţional de 3 . 807.800 de lei la Administraţia Financiară Bucureşti19.
Firma s-a confruntat, în primii ani postbelici, şi cu problema concentrării
rezerviştilor, riscând să rămână fără o parte a forţei de muncă bine calificate, cu
consecinţe directe şi serioase asupra capacităţii de reorganizare şi relansare.
În condiţiile menţinerii trupelor concentrate la finalul celui de-al Doilea Război
Mondial, de la Marele Stat Major al Armatei Române, Secţia I, Biroul 3 Mobilizare
a fost trimis firmelor, inclusiv „Szekely şi Reti" Fabrica de Mobile Ardeleana S.A.,
tabelul M.L. din 1 945 privind personalul care făcea parte din elementele în rezervă ale
Armatei şi a căror mobilizare pentru lucru era propusă.
Firma, în calitate de organ de mobilizare, a trimis un tabel conţinând numele
unui număr de 1 2 persoane, rezervişti, a căror scutire de concentrare era solicitată20:
Numele
Dr. Reti Gyorgy
Szekely Karoly
Haraszti Emil
Daniel Mihaly
Minor Gergely
Sztralka Karolv

Calitatea ca
anE!aiat
Director tehnic

Locul concentrării

Unitatea militară

Div. 2 Artilerie grea
Cercul Teritorial
Bucuresti
Conducător tehnic
Div. 92 Infanterie
Cercul Teritorial
Mures
Cercul Teritorial
Div. 35 Artilerie
Funcţionar
Timis
administrativ
Cercul Teritorial
Tâmplar
Div. 4 Artilerie
Mures
călare
Cercul Teritorial
Zidar
Div. 92 Infanterie
Brasov
Cercul Teritorial Arad Div. 23 Călărasi
Lăcătus

1 8 A.N.D.J.M., Fond „Szekely şi Reti", Dosar nr. 30, filele 92 -93.
19 A.N.D.J.M., Fond „Szekely şi Reti", Dosar nr. 30, fila 99.
20 A.N.D.J.M., Fond „Szekely şi Reti", Dosar nr. 30, filele l -3.
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Tamas Tibor

Lucrător calificat

Berei Janos

Lucrător
necalificat
Neprecizat

Butyurka Janos
Demeny Sandor
Kovacs J6zsef
Utrata Gyorgy

Lucrător
necalificat
Lucrător
necalificat
Lucrător
necalificat

Neprecizată
Neprecizat.
(Menţionată o
condamnare de către
Tribunalul Covurlui
cu recluziune de 6
ani în 1 923)
Div. 4 Artilerie grea
Cercul Teritorial
Mures
Artilerie
Cercul Teritorial
Mures
Infanterie
Cercul Teritorial
Sibiu
Grup 4 A.C.A.
Cercul Teritorial
Bucureşti
Div. 82 Infanterie
Cercul Teritorial
Mures

Vasile Şandor
Neprecizat

Soldat
Soldat
Soldat
Neprecizat
Soldat

Solicitarea a fost susţinută de Ministerul Industriei şi Comerţului, Direcţia
Mobilizării Industriale şi Comerciale, Serviciul Mobilizării Industriale, către Marele
Stat Major, Secţia VII, prin adresa cu nr. 1 1 2.063/1 iulie 1 946.
În urma raportului Inspectoratului Industrial Sibiu cu nr. 2 1 9/ 1 946, privind
cererea de scutire de concentrare-mobilizare a personalului întreprinderii „Panel
Furnir" S.A. din Tg.-Mureş, se aducea la cunoştinţă că firma executa comenzi pentru
populaţia civilă şi instituţii de stat şi, prin urmare, se cerea scutirea de concentrare
mobilizare până la 1 octombrie 1 94621•
Marele Stat Major, Secţia I, Biroul 3 Mobilizarea Armatei, prin adresa nr.
1 1 2.063/7 iulie 1 946 către „Panel-Furnir" din Tg.-Mureş, str. Fabricii nr. 3 5 , comunică,
odată cu returnarea tabelelor menţionate mai sus, că, nemaifăcându-se concentrări de
persoane lăsate la vatră, nu mai este cazul de a se acorda scutiri. Adresa a fost semnată
de şeful Secţiei I, col. M. Protopopescu şi şeful Biroului 3, lt.-col. P. Ivănescu.
Adunarea Generală extraordinară din 1 6 iulie 1 946, precedată, ca de obicei,
de şedinţa Consiliului de Administraţie, din 6 iulie, a decis, în condiţiile necesităţii
crescute de capital datorită inflaţiei, angajarea a încă unui credit, de 1 50.000.000 de
lei, pentru „Panel-Furnir" de la Institutul de Credit Industrial Bucureşti, cu garanţia
achitării împrumutului de către „Szekely şi Reti", fiind împuternicit directorul tehnic
Dr. Reti Gyorgy să se ocupe, cu puteri depline, de formalităţi22•
21 A.N.D.J.M., Fond „Szekely şi Reti", Dosar nr. 30, fila 1 2 .
22 A.N.D.J.M., Fond „Szekely ş i Reti". Dosar nr. 30, fi l a 90.
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Pe parcursul anului 1 946, pe lângă situaţia economică aproape insurmontabilă,
datorită inflaţiei galopante dar şi consecinţelor incendiului din septembrie 1 944, firma
s-a confruntat şi cu dificultăţi generate de noile realităţi politice. Una dintre acestea a
fost înfiinţarea C.A.S.B.I.
În consecinţă, Ministerul Industriei şi Comerţului, prin Direcţia Generală a
Controlului Capitalurilor şi Supravegherii unor societăţi - de remarcat exprimarea
ambiguă „unor societăţi", atât de specifică totalitarismului de sorginte sovietică -, a
anunţat firma „Szekely şi Reti" că, prin Decizia nr. 5 5 .3 00 din 3 0 septembrie 1 946,
a fost numit administrator de supraveghere, în locul altui asemenea administrator,
nenominalizat în document, domnul Dr. Octavian Musta.
Reacţia firmei a fost promptă şi energică.
Prin scrisoarea din 24 octombrie 1 946, solicita anularea numirii Dr. Octavian
Musta în locul altui administrator, care nu a existat niciodat , pentru că:
�

Legea nr. 478/1 944 cerea ca întreprinderile unde se numea un administrator de
supraveghere, să fi avut la 22 august 1 944 unul sau mai mulţi administratori
supuşi unguri sau germani, sau să fi avut o atitudine politică favorabilă celor
două state.

�

Consideră o j ignire personală numirea unui administrator, din punctul de
vedere exprimat mai sus.

�

Întreprinderea a aparţinut şi a fost condusă timp de 40 de ani de membrii
familiilor Szekely şi Reti. Situaţia lor era:
•

Szekely J6zsef a fost ridicat de Gestapo, internat în ghetto (fosta
fabrică de cărămidă a oraşului, în prezent parc industrial, lângă actualul
amplasament al Universităţii „Dimitrie Cantemir" din Tg.-Mureş, n.a.)
unde s-a îmbolnăvit, încetând apoi din viaţă (în 1 945).

•

Szekely Irma, văduva lui Szekely J6zsef, cu 50% acţiuni la acea dată (de
etnie maghiară, cetăţean maghiar la 22 august 1 944, n.a. ), administrator
delegat al firmei, era una din fondatoarea Uniunii Femeilor Democrate
din Tg.-Mureş, având cinstea să facă parte din Consiliul acesteia, care a
primit în cursul săptămânii precedente acelui demers pe prim-ministrul
Dr. Petru Groza la Tg.-Mureş.
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Dr. Reti Gyorgy, director general al întreprinderii, a fost deportat la
Auschwitz, Buchenwald şi Dachau, unde, după eliberare, a fost secretarul
grupului român de eliberaţi politici şi membru în Consiliul Interaliat
al deţinuţilor din Dachau. După întoarcerea acasă a găsit fabrica de
mobile dezorganizată, iar fabrica de panele şi furnire incendiată de
armata germană în retragere şi distrusă complet. Aceste întreprinderi au
fost printre primele reconstruite, în fapt şi nu pe hârtie, în Tg.-Mureş.

�

Conducerea firmei îşi exprima convingerea că numirea a fost făcută în
necunoştinţă de cele de mai sus, solicitând insistent scoaterea întreprinderii de
sub prevederile legilor nr. 4781 1 944 şi 405/ 1 945, precum şi anularea Deciziei
nr. 5 5 .300/ 1 946.
Conform unei însemnări de mână, scrisoarea a fost predată unui domn Apostol

(posibil liderul comunist Gheorghe Apostol, din conducerea Confederaţiei Generale a
Muncii), la 28 octombrie 1 946.
Câteva săptămâni mai târziu, la 7 decembrie 1 946, numirea Dr. Octavian
Musta a fost anulată.
Adunarea Generală din 2 1 octombrie 1 946, la propunerea lui Hornyak Bela,
decide în unanimitate un credit de 60.000.000 de lei pentru economatul firmei - prin
care erau aprovizionaţi lucrătorii -, garantat cu mobile şi articole de economat, de la
Casa de Finanţare şi Amortizare (C.A.F.A.) din Bucureşti, fiind delegat directorul
tehnic Dr. Reti Gyorgy cu puteri depline pentru garantarea la Casa de Finanţare şi
Amortizare. a gajului şi gajului pe maşini, instalaţii şi asupra materialelor existente în
firmă. În cazul în care Dr. Reti Gyorgy ar fi fost împiedicat (într-un mod neprecizat) de
a îndeplini însărcinarea, a fost delegat şi Reti Erno, domiciliat şi el în Bucureşti, Bd.
Lascăr Catargiu 22/a, urmând ca Dr. Reti Gyorgy să facă procura respectivă23•
Consecinţele războiului mondial s-au făcut simţite pe multe planuri pentru
„Szekely şi Reti".
Una din aceste consecinţe se regăseşte în certificatul eliberat de Tribunalul
Mureş, Secţia II, cu nr. 1 7 . 1 24 din 4 noiembrie 1 946, care afirmă că nu poate elibera
o copie după procesul verbal de constituire a firmei, pentru că actul nu se găseşte în
23 A.N.D.J.M., Fond „Szekely şi Reti", Dosar nr. 30, filele 89, 2 1 9.
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arhiva firmelor şi nici în Dosarul nr. 495, fapt explicat prin probabilitatea rătăcirii sau
distrugerii documentului în urma războiului mondial din 1 940- 1 944, întrucât arhiva
Tribunalului a fost devastată. Înfiinţarea firmei este certificată totuşi pe baza statutelor
aprobate de Adunarea Generală de constituire din 1 2 iunie 1 9 1 724.
În 1 94 7, înainte de stabilizarea monetară din 1 5 august, dintr-o cauză referitoare
la firma „Elek Ioan" de asemenea producătoare de mobile, aflăm date importante
despre producţia fabricii „Szekely şi Reti":
Produsul
Birou tip
snecial
Dormitor
Sufragerie
Scaun
Bibliotecă

Nr. de ore/ Nr. de bucăţi/ Preţul unitar în lei
an
nrodus
76
550
9.535 .420
288
333
12
230

1 20
1 00
2.000
300
Total
Media nreturilor

35. 1 26.434
45.000.000
1 .083.082
1 7.903 .856

Valoarea totală
în lei
5.244.48 1 .000
4.2 1 5 . 1 72.080
4.500.000.000
2. 1 66. 1 64.000
5.37 1 . 1 56.800
2 1 .496.973.880
4.299.394.776

Din medie se scădeau 1 0%, întrucât producţia nu se putea face 1 00%, rămânând
rest de 3 .869.455 .299 de lei, care înmulţit cu coeficientul calculat de rentabilitate de
1 2%, dă 464.340.000 de lei25.
Noul spirit, care a marcat următoarele decenii ale istoriei României, s-a
insinuat treptat dar ferm în societatea românească.
Celula P.C.R. din fabrică a fost înfiinţată la 1 iunie 1 945 având 6 membri,
pentru ca la 27 iulie acelaşi an să aibă 23 de membri, din care 3 femei, 2 1 de maghiari
şi 2 români.
Dintre preocupările celulei de partid, se pot reţine:
�

Se preocupa nu numai de problemele fabricii dar şi de organizarea satelor. În
acel moment se ocupa de organizarea a 2 comunităţi rurale şi se străduia să ţină
legătura cu lucrătorii rurali.

�

A fost format un fond de întrajutorare, în care fiecare membru depunea
contravaloarea unei ore de lucru săptămânal.

24 A.N.D.J.M., Fond „Szckely şi Rcti", Dosar nr. 30, fila 86.
25 A.N.D.J.M Fond „Elek Ioan", Dosar nr. 1. fila 82.
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A manifestat preocupare pentru sport, sub supravegherea celulei de partid
echipele de handbal şi baschet ajungând la rezultate frumoase.

�

Grupa de propagandă a introdus gazeta de perete, pentru început numai în
interiorul fabricii. Rezultatele erau încă în dezvoltare. Au fost scrise 27 de
articole de către membrii celulei.

�

Celula ţinea săptămânal prezentări de politică şi economie în fabrică, precum
şi prelegeri de propagandă.

�

Prin propagandă, care mergea bine, preluarea puterii în stat de către Partidul
Comunist şi indicaţiile au fost atât de potrivite privind problemele actuale,
încât foarte mulţi (angajaţi) s-au înscris în partid.

�

Sindicatul ţinea şcoală de cadre în fiecare sâmbătă, pentru 3 8 de persoane.

�

La a 2-a şcoală de cadre (alta decât cea menţionată la punctul anterior) au
participat 4 persoane la cursul începător, 4 la cursul pentru avansaţi şi 3
persoane la cursul superior.

�

Prin propriile forţe, celula rezolva toate solicitările muncitorilor.

�

Din dispoziţia proprietarului fabricii s-a înfiinţat o bibliotecă, de care se ocupa
tovarăşul Hajos, cu 470 de volume26•
În anul 1 946, celula de partid din fabrica „Szekely şi Reti" încă nu se simţea

bine.
Conform raportorului Magyari Ilona, din partea Comitetului Judeţean P.C.R.,
la şedinţa din 24 septembrie 1 946 au participat 24 de membri din 40.
Ordinea de zi a cuprins:
�

Rapoartele resoartelor.

�

Momentul politic.

�

Raportul de uzină.
Întrucât resoartele (departamentele) nu funcţionau - la 1 5 luni de la înfiinţarea

celulei -, nu au avut ce raporta. Un singur tovarăş, Kacs6, a efectuat o deplasare (cu
scop propagandistic, n.a.) într-un sat.
A fost exprimată, de către acelaşi Kacs6, opinia conform căreia, de când
26 A.N.D.J.M., Fond Comitetul Judeţean de Partid, Dosar nr. 22 1 , filele 57, 6 1 .
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tovarăşul Minor era secretar politic, celula nu trăia, propunând ca Hericz Endre să
revină la conducere.
Persoana care trebuia să expună momentul politic lipsea, prin urmare momentul
politic nu s-a putut ţine.
În cadrul şedinţei resoartelor, conform aceleiaşi raportoare, singurul care ştia
despre ce era vorba - Conferinţa de Pace de la Paris -, era secretarul politic dar foarte
vag, nu era capabil să expună. Tovarăşul Vasarhelyi „a expus binişor dar a folosit un
limbaj intelectual" - intelectualismul era una dintre devierile grave din punctul de
vedere al P.C .R. -, şi toată lumea s-a plictisit.
Concluzia raportoarei era puţin încuraj atoare: expunerile nu erau cele mai
potrivite, pentru că „era imposibil ca din 4 oameni niciunul să nu mai ştie ce a auzit cu
o zi înainte" (probabil o şedinţă pregătitoare la nivel de organizaţie P.C.R. pe oraş)27•
La începutul anului 1 947 deja noul spirit era temeinic infiltrat în societatea
românească. Ca stimulativ şi ca paleativ pentru criza care afecta grav România s-au
folosit chemările la întrecere pentru creşterea producţiei, între firme de acelaşi profil.
Este de urmărit utilizarea „limbajului de lemn" impus, după model sovietic, de
autorităţile comuniste în ascensiune.
„Szekely şi Reti" a fost iniţiatoarea unei asemenea întreceri, nu din pornire
proprie, conducătorii fiind suficient de experimentaţi să poată găsi şi altfel de remedii,
dacă acestea ar fi existat, ci la solicitarea Consiliului Sindicatelor Unite Tg.-Mureş,
Comisia pentru Producţie, din 3 1 ianuarie 1 94 7.
La 4 februarie 1 94 7, în prezenţa directorului Reti Tibor, a conducătorului
Heritz Endre, a lui Grosz Laszlo şi Barabas J6zsef din partea Comisiei de specialitate
pentru creşterea producţiei, a lui Nagy J6zsef din partea sindicatelor, a lui Kocsis
Janos, Bogdanov Zoltan, Zajzon J6zsef, Paczai J6zsef din partea Comisiei Uzinale
pentru Creşterea Producţiei are loc o şedinţă pentru pregătirea şi declanşarea acţiunii.
Pentru creşterea producţiei, s-a stabilit realizarea de către Comisia pentru
Creşterea Producţiei, în termen de o săptămână, a unui plan, care să cuprindă toate
lucrările pregătitoare. Comisia pentru Creşterea Producţiei şi Comisia Uzinală
pentru Creşterea Producţiei s-au angajat să realizeze planul înainte de termen. Cele
două comisii lansează o chemare către toate întreprinderile aparţinând industriei
27 A.N.D.J.M., Fond Comitetul Jude\ean de Partid, Dosar nr. 225, fila 1 6.
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lemnului din Tg.-Mureş, pentru realizarea de planuri asemănătoare, sub forma unui
concurs. Planurile urmau să fie controlate de Comisiile de Producţie ale sindicatelor
muncitorilor forestieri din fiecare unitate. Pentru realizarea planului, Direcţiunea urma
să asigure materiile prime.
Comisia pentru Creşterea Producţiei din fabrică este obligată, la 2 săptămâni,
să raporteze Comisiei de Producţie a Muncitorilor Forestieri despre stadiul realizării
planului. Aceasta este, la rândul ei, obligată să raporteze stadiul realizării planului
Comisiei de Producţie a Comisiei de Specialitate a Sindicatelor.
Pentru realizarea planului, Comisia Uzinală pentru Creşterea producţiei „va
face totul" pentru creşterea disciplinei muncii.
Declanşarea concursului trebuia să fie făcută printr-o chemare la întrecere, la
30 ianuarie 1 94 7, care avea următorul conţinut:
„Muncitori, muncitoare, tineri, tovarăşi ! Ţara trece prin vremuri grele, trebuie
începută lupta pentru a înfăptui echilibrul în viaţa economică; lupta trebuie câştigată,
să învingem greutăţile. Clasa muncitoare este garanţia câştigării luptei. Unitatea şi
conştiinţa noastră a dus la câştigarea alegerilor (din noiembrie 1 946, n.a. ).
Acum chemăm la luptă pe toată lumea, să învingem greutăţile. Munca unită
va forma acele pături ale ţării, care cu putere hotărâtă vor face mersul sănătos al vieţii
economice şi un viitor fericit pentru popor.
Prima condiţie a câştigării luptei noastre este creşterea producţiei. Belşugul
pune bazele avântului economic şi aduce pentru toţi o viaţă mai bună.
Mărirea producţiei se poate atinge în fabrici numai prin tăria dată de munca
avântată şi disciplină ardentă. Atunci când toţi muncitorii îşi fac munca nu prm
constrângere ci conduşi de propria conştiinţă, îşi vor îndeplini obiectivul.
Comisia pentru Creşterea Producţiei a iniţiat o întrecere între fabrici. Scopul
este creşterea producţiei prin întărirea disciplinei muncii, prin colaborarea muncitorilor,
tehnicienilor şi a conducătorilor acestor fabrici.
Fabrica ce va avea producţia mai mare va fi decorată pe 1 Mai cu steagul
Sindicatelor iar muncitorii fabricii decorate, cu ocazia zilei de l Mai, vor fi evidenţiaţi
în public.
Muncitori, muncitoare ! Să începem lupta !
Clasa muncitoare conştiincioasă va duce lupta economică la victorie, pentru că
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această victorie îi slujeşte interesele şi ridicarea nivelului de trai.
Semnat Comitetul Sindicatelor Unite, Comitetul de Creştere a Producţiei28.
Din cele de mai sus rezultă limpede că, în ce privea conducerea întreprinderii,
autoritatea patronilor şi a Consiliului de Administraţie era limitată în favoarea
organizaţiilor sindicale şi a diverselor comisii controlate de muncitori.
În plus, a fost creat şi devenea important Comitetul de Fabrică, structură
muncitorească a cărei semnătură devine obligatorie pe o serie de documente
administrative ale întreprinderii.
Componenţa Comitetului din firma „Szekely şi Reti", în anul 1 947, era:

•

Kocsis Janos, tâmplar - preşedinte, membru P.C .R.

•

Tamas J6zsef, tâmplar - secretar, membru P.C.R.

•

Fiilop Lajos, muncitor - responsabil organizatoric, membru P.C.R.

•

Kiss Gyula, tâmplar - responsabil cu problemele tineretului, membru P.C.R.

•

Berekmeri Sandor, tâmplar - responsabil cultural, membru P.C.R.

•

Soţia lui Horvăth Istvan, lucrătoare - responsabilă cu problemele femeilor,
membră P.C.R.

•

Milca Carol, muncitor, responsabil sportiv, apolitic.

•

Soţia lui Barabas Ferenc, muncitoare, membră, apolitică29.
La 1 1 iunie 1 947 celula de partid de la „Szekely şi Reti" raporta conducerii

sectorului „Teohari Georgescu" - unul din cele 3 sectoare în care era împărţit oraşul
din punct de vedere al organizării de partid, celelate fiind „Gh. Gheorghiu-Dej" şi
„Sim6 Geza" -, că:
�

Fabrica („Szekely şi Reti", n.a.) înseamnă mult din punct de vedere politic,
pentru că în fabrica de mobile lucrau muncitori bine formaţi din punct de
vedere al meseriei, care însă, în multe cazuri se arată contradictorii cu ei înşişi.
Ridicarea numărului membrilor de partid nu progresa pentru că şi tovarăşii de
acolo erau încă neconvinşi. Ei înţelegeau disciplina în muncă, au făcut lucruri

28 A.N.D.J.M., Fond „Szekcly şi Rcti'', Dosar nr. 23, fila 32.
29 A.N.D.J.M., Fond Direcţia Regională a M.A.I., Regiunea Mureş Autonomă Maghiară, Dosar nr. 443, fila 23.
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frumoase pe tărâmul ridicării producţiei dar aceasta datorită sistemului de
acord în muncă. Maturitatea politică era slabă, (muncitorii, n.a.) înţelegeau
greu greutăţile economice şi în multe cazuri manifestau acea neînţelegere pe
faţă.
�

Din punct de vedere economic avea o mare importanţă, pentru că producea
materiale semifabricate - panele pentru o mare parte a industriei de mobile din
ţară.

�

Erau 1 25 de membri de sindicat (din 1 25 de angaj aţi), 3 8 de membri de partid
într-o celulă şi 4 grupe.

�

Nu existau membri social-democraţi.

�

Puterea era în mâna „partidului nostru"

�

Manifestări reacţionare sau reprezentanţi făţişi ai reacţiunii nu existau30•
În ce priveşte tipologia persoanelor ridicate în conducerea organizaţiei de

sector „Sim6 Geza" a P.C.R., a multor organizaţii P.C.R. din acei ani de altfel, un
caz exemplar este cel al lui Laszlo Gyula, responsabil cu resortul cadre, de profesie
croitor, de naţionalitate maghiară, fără şcoală de partid, dar având o bogată muncă de
partid în trecut:
•

Simplu membru între 1 O octombrie 1 932- 1 5 iulie 1 934.

•

Membru în comitetul de partid (neprecizat) între 1 5 iulie 1 934- 1 O iunie 1 936.

•

Secretar judeţean între 1 O iunie 1 936- 1 iulie 1 93 7.

•

În închisoare între 1 iulie 1 93 7- 1 septembrie 1 93 7.

•

Membru în comitetul de partid (neprecizat) între 1 septembrie 1 937-7 iunie
1 94 1 .

•

În închisoare între 7 iunie 1 94 1 - 1 2 septembrie 1 944.

•

În spital între 1 2 septembrie- 1 6 decembrie 1 944.

•

Şeful siguranţei (?) Tg.-Mureş între 1 6 decembrie 1 944-22 iunie 1 945.

•

Responsabil organizatoric j udeţean între 22 iunie 1 945- 1 iunie 1 946.

•

Supraveghetor al ştrandului între 1 iunie- 1 5 septembrie 1 946.

•

În spital între 1 5 septembrie- 1 5 octombrie 1 946.

•

Şeful gărzii de pază la j udeţul Mureş între 1 5 octombrie 1 946- 1 5 ianuarie 1 94 7.

3 0 A.N.D.J.M., Fond Comitetul Judeţean d e Partid Mureş, Dosar nr. 230, fi l a 98.
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•

Instructor judeţean între 1 5 ianuarie- 1 1 mai 1 94 7 .

•

Responsabil de resortul cadre la Sectorul „Sim6 Geza" între 1 1 mai 1 94 7 şi
data elaborării caracterizării sale, 4 februarie 1 94831•
Este exemplul clasic a ceea ce era numit un ilegalist.
În continuarea aceleiaşi idei, sunt utile de cunoscut caracterizările făcute de

conducerea Sectorului „Sim6 Geza" celor care erau promovaţi în biroul celulei de
la întreprinderea „Toth Iosif', una din întreprinderile care, după naţionalizare, vor
compune întreprinderea „Sim6 Geza", alături de „Szekely şi Reti", „Panel-Furnir",
„Elek Ioan" şi „Keresztessy Ioan":
Szolga Ferenc, secretar. Muncitor, fără avere. Tovarăş conştient şi convins,
care face faţă întotdeauna angaj amentelor luate. Devotat şi însufleţit. Concentrează
bine forţele celulei. Cu perspective de dezvoltare. Om de încredere.
Mihalczi Andras, responsabil organizatoric. Muncitor, fără avere. Bun tovarăş,
care îndeplineşte însărcinările primite. Cinstit şi devotat. Dornic de învăţătură şi
cu perspective de dezvoltare.
Engi Lajos, responsabil cu resortul cadre. Muncitor, fără avere. Bun tovarăş.
Sârguitor şi dornic de învăţătură. Cinstit şi devotat. Îşi îndeplineşte toate sarcinile.
Om de încredere.
Marschall Istvan, responsabil cu educaţia politică. Muncitor, fără avere.
Tovarăş conştient şi convins. Îşi îndeplineşte funcţiile primite. Sârguitor, devotat
şi cu perspective de dezvoltare. De încredere.
Jenei Ferenc, responsabil la resortul muncitorilor agricoli. Muncitor, fără
avere. Disciplinat, devotat şi conştient. Cu perspectivă de dezvoltare. Dornic de
învăţătură. Om de încredere.
Kovacs J6zsef, responsabil de tineret. Muncitor, fără avere. Sârguitor, devotat
şi conştient. Îşi îndeplineşte toate instrucţiunile primite şi pe acelea pe care de
bunăvoie le lua. Cu perspective mari de dzvoltare. Om de încredere.
Kenyeres Ema, responabil cu resortul sindical. Muncitor, fără avere. Muncitor,
sârguitor, care îndeplineşte toate însărcinările primite şi pe care şi le-a luat de
3 1 A.N. D.J.M., Fond Comitetul Judeţean de Partid Mureş, Dosar nr. 232, fila 3 .
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bunăvoie. Cu perspective de dezvoltare. Om de încredere, care a activat şi activează
şi în prezent (la data elaborării caracterizării, n.a.) pe linie sindicală32.
Stilul, în toată splendoarea limbajului de lemn, era utilizat în caracterizarea de
asemenea persoane din toate întreprinderile şi instituţiile României populare.
În perspectiva unificării P.C.R. cu P. S.D. din luna februarie 1 948, în luna
ianuarie 1 948 a avut loc faza de tranziţie, a Partidului Unic Muncitoresc (P.U.M.),
având loc şi alegeri la conducerea vechilor celule P.C . R33.
La Adunarea Generală extraordinară din 8 martie 1 947, la propunerea lui Reti
Tibor, Adunarea Generală a aprobat majorarea creditului în cont curent de 250.000.000
de lei de la Casa Naţională de Economii şi Cecuri Poştale, la 1 . 1 00.000.000 de lei,
împrumut garantat cu ipotecă asupra imobilului fabricii din Tg.-Mureş, Piaţa Victoriei
(Albina) nr. 23 şi cu gajarea maşinilor, instalaţiilor, motoarelor, materiilor prime,
semifabricatelor şi fabricatelor. A fost delegat Elly Rosenbaum din Bucureşti, cu
procură specială, pentru a semna toate actele necesare şi a încasa creditului34•
Adunarea Generală decidea de asemenea, la propunerea lui Reti Tibor,
majorarea capitalului social de la 1 50.000.000 de lei la I .OOO.OOO.OOO. de lei, din
care fiecare acţionar urma să achite câte 85 .000 de lei pentru fiecare acţiune, restul
provenind din reevaluarea instalaţiilor firmei. Majorarea a fost aprobată de Ministerul
Economiei Naţionale la 1 2 iunie 1 947.
Valoarea instalaţiilor firmei a fost mărită de la 1 3 8 .689.903 lei la 563 .689.903
lei, sumă considerată de Reti Tibor mult inferioară valorii reale a instalaţiilor35.
La 26 aprilie 1 94 7, în cadrul Adunării Generale ordinare, în raportul său,
Reti Tibor a apreciat că anul 1 946 a decurs cu lupte pentru mărirea producţiei şi
aprovizionării muncitorilor (prin economat). Pentru procurarea materiilor prime şi
alimentelor necesare, s-a contractat un împrumut de 250.000.000 de lei de la Casa
Naţională de Cecuri Poştale.
Într-o formulare uşor romanţată, Reti Tibor a apreciat de asemenea că prin
colaborarea armonioasă dintre conducători, funcţionari şi muncitori s-a reuşit obţinerea
32 A.N.D.J.M„ Fond Comitetul Judeţean de Partid Mureş, Dosar nr. 237, fila 54.
33 A.N.D.J.M., Fond Comitetul Judetean de Partid Mureş, Dosar nr. 236, filele 287, 292.
34 A.N.D.J.M., Fond „Szekcly şi Reti", Dosar nr. 30, fila 84.
35 A.N.D.J.M., Fond „Szckcly şi Reti", Dosar nr. 30, fila 79.
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unui profit minim, în timpuri critice, cu speranţa că prin eforturi similare se va trece
peste acele timpuri extrem de grele.
Profitul firmei, de 4 1 .99 1 .050 de lei a fost distribuit Consiliului de Administraţie
- 9.000.000 de lei tantieme, în fondul de rezervă 27.470.673 de lei şi 5 .520.377 de lei
report pe 1 94 7.
Cenzorii au fost remuneraţi cu câte I .OOO.OOO de lei fiecare36•
Adunarea Generală, convocată în şedinţă extraordinară la 9 mai 1 94 7, a decis
contractarea unui nou împrumut, de 50.000.000 de lei, pentru economat, de la Casa
de Finanţare şi Amortizare din Bucureşti, prin Banca Românească din Bucureşti, fiind
delegat tot Elly Rosenbaum să garanteze cu gaj constând în mobile şi articole de
economat şi să semneze toate actele necesare pentru împrumut, fără a fi necesară
aprobare ulterioară37.
Câteva zile mai târziu, Adunarea Generală din 1 9 mai 1 94 7, la propunerea Irmei
Szekely, aproba contractarea unui împrumut pentru „Panel-Furnir" din Bucureşti,
str. Amzei nr. 1 5/bis, cu stabilimentul fabricii în Tg.-Mureş, în cuantum de până la
1 .500.000.000 de lei de la Societatea Naţională de Credit Industrial din Bucureşti.
Întrucât Panel-Furnir era „fraternă" cu „Szekely şi Reti" iar „Szekely şi Reti" avea
interes ca Panel-Furnir să obţină creditul, trebuia să garanteze suma de 1 .500.000.000
de lei. Elly Rosenbaum este delegat al firmei să poată semna toate actele necesare,
având procura specială necesară38 .
La mărirea de capital de la 1 50.000.000 de lei la 1 .000.000.000 de lei (85 .000
de lei pe acţiune), operată cu aprobarea cu nr. 3 .200 din 1 9 mai 1 947 a Ministerului
Economiei Naţionale, în cuprinsul cererii nr. 1 969/26 aprilie 1 947 firma se consideră
o întreprindere industrială mare. La aceeaşi dată se produce şi o completare în obiectul
de activitate constând în „import de mărfuri la fabrica de mobilă".
Jurnalul Tribunalului Mureş nr. 3 .723 din 1 6 iunie 1 947 aviza favorabil
majorarea de capital din 26 mai 1 94 7, obligând firma la vărsarea capitalului în termen
de 30 de zile, înştiinţând totodată Administraţia Financiară pentru impozitare.
La aceeaşi dată, 1 9 mai 1 947, la propunerea lui Reti Tibor, Adunarea Generală
aproba contractarea unui credit de 2 .000.000.000 de lei pentru economatul firmei,
36 A.N.D.J.M., Fond „Szekely şi Reti", Dosar nr. 30, fila 75.
37 A.N.D.J.M., Fond „Szekely şi Reti", Dosar nr. 30, fila 73.
38 A.N. D.J.M., Fond „Szekely şi Reti", Dosar nr. 30, fila 72.
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de la Casa de Finanţare şi Amortizare din Bucureşti, prin Banca Românească din
Bucureşti. A fost delegat Elly Rosenbaum, funcţionar al firmei, să depună garanţie
mobilele şi articolele de economat39•
La data de 27 mai 1 947, în cadrul Adunării Generale extraordinare, Reti Tibor,
în calitate de administrator delegat, a propus acţionarilor contractarea unui împrumut
de 1 O.OOO.OOO.OOO de lei la Casa de Economii şi Cecuri Poştale, garantat cu ipotecă
asupra fabricii din Piaţa Victoriei (Albina) nr. 23 şi tot inventarul ei. Pentru efectuarea
formalităţilor a fost deplin împuternicit acelaşi Elly Rosenbaum, funcţionar al firmei,
domiciliat în Bucureşti.
Cu toate dificultăţile, conducerea „Szekely şi Reti" căuta soluţii pentru a
rezista în competiţie, pe de o parte prin menţinerea relaţiilor cu piaţa externă, iar pe de
altă parte prin investiţii şi mărirea capacităţii de producţie.
Firma a fost înregistrată în Registrul importatorilor, pentru fabrica de mobile,
cu nr. 4.577 din 23 iunie 1 94 7, în urma solicitării de la 7 octombrie 1 946, solicitare
aprobată de Ministerul Economiei Naţionale prin adresa nr. 03 .200 din 1 9 mai 1 94 7.
Înscrierea în Registrul importatorilor trebuia urmată de solicitarea autorizaţiei
de import, vizarea autorizaţiei de import şi vânzarea mărfurilor importate în termen de
30 de zile de la comunicarea aprobării Ministerului Economiei. În caz contrar, urma
radierea din Registrul importatorilor'0•
La 9 iulie 1 947 „Szekely şi Reti" solicita autorizaţia de la Consiliul de Igienă
şi de Ocrotire al judeţului Mureş, Comisia de Autorizări, pentru funcţionarea unui
local de atelier de finisaje şi depozit de mobilă, autorizaţie pe care o obţine la 1 3 iulie.
Adunarea Generală din 1 octombrie 1 94 7 s-a desfăşurat cu participarea
acţionarilor Szekely Irma, cu 2.000 de acţiuni, Szekely Balint prin Szekely Irma cu
250 de acţiuni, Szekely Zsuzsanna prin Szekely Irma cu 250 de acţiuni, Reti Erno cu
1 .480 de acţiuni, Reti Agnes cu 600 de acţiuni, Dr. Reti Gyorgy cu 300 de acţiuni, Reti
Tibor cu 1 00 de acţiuni, Hornyâk Bela cu 1 O acţiuni, Kollo Olga cu 1 0 acţiuni.
În cadrul acestei şedinţe a început, probabil ca asigurare în perspectiva
evenimentelor care se preconiza a se desfăşura în viitorul apropiat, stabilirea de pensii
pentru persoanele importante din firmă. La propunerea lui Hornyâk Bela, Reti Erno
39 A.N.D.J.M Fond „Szekely şi Rcti", Dosar nr. 30, fila 7 1 .
40 A.N. D.J.M., Fond C.C. I.. Dosar nr. 282 „Szekely � i Reti", filele 1 24- 1 25.
.•
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urma să primească o pensie viageră de 50% din cel mai mare salariu, Szekely Irma (în
urma soţului Szekely J6zsef, decedat în 1 945) o pensie viageră de urmaş de 50% din
salariul cel mai mare, pentru cazul în care nu ar mai fi putut munci, lui Hericz Andnis
senior o pensie de 50% din salariul de bază al unui conducător de grupă.
A fost hotărât şi salariul lui Reti Tibor, în calitate de administrator delegat al
firmei, de 1 6.000 de lei, impozitul urmând a fi achitat de firmă41.
În cadrul Adunării a fost hotărât salariul lui Reti Tibor, în calitate de
administrator delegat al firmei, de 1 6.000 de lei, impozitul urmând a fi achitat de
firmă42•
Consiliul de Administraţie, format din Homyak Bela, Szekely Irma şi Reti
Tibor a decis ca Szekely Irma să fie însărcinată cu conducerea parţială a operaţiunilor
comerciale şi administrative, cu obligaţia de a conlucra efectiv şi permanent în
întreprindere, beneficiind de o retribuţie lunară de 25 .000 de lei, la care se adăuga
sporul de vechime.
În şedinţa Consiliului de Administraţie care a avut loc la 30 decembrie 1 94 7,
s-a decis ca Reti Emo şi Szekely Irma să primească pensii la nivelul celui mai mare
salariu avut al fiecăruia dintre cei doi. Pentru Reti Tibor, drepturile la pensie au fost
fixate după cum urmează: pentru primii 1 O ani de activitate în cuantum de 40% iar
pentru fiecare an următor câte 3%, în baza salariului cel mai mare stabilit prin lege
pentru un director de întreprindere industrială corespunzătoare, indiferent dacă a
beneficiat şi de salarii mai mari43•
La data de 29 februarie 1 948, Consiliul de Administraţie compus din Reti
Tibor, Homyak Bela şi Szekely Irma ia act de demisia Dr. Reti Gyorgy din toate
funcţiile şi însărcinările din firmă, respectiv director tehnic şi administrator delegat.
Demisia a însemnat în fapt promovare, întrucât în februarie 1 949 îl regăsim în postura
de inspector la Societatea Comercială de Stat „Exportlemn" din Bucureşti, ca şi un alt
personaj cunoscut, Elly Rosenbaum.
Consiliul decide înfiinţarea unei expoziţii de mostre, fără drept de vânzare,
la Bucureşti. Constată că firma nu este asigurată, din motive financiare, fiind decisă
asigurarea mărfurilor gajate pentru credite la bănci şi întărirea măsurilor de prevenire
41 A.N.D.J.M., Fond „Szekely şi Reti'', Dosar nr. 30, fila 60.
42 A.N.D.J.M., Fond „Szekcly şi Rcti", Dosar nr. 30, fila 60.
43 A.N.D.J.M., Fond „Szekely şi Reti", Dosar nr. 30, fila 52.
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a incendiilor, mai ales paza de noapte44.
Starea precară a dotării tehnice - poate o figură de stil, întrucât concurenţa
din oraş o considera un etalon de dotare şi organizare -, şi specificul producţiei
făcea fabrica de mobilă vulnerabilă la accidente cu consecinţe incalculabile. Cu tot
patrimoniul ipotecat şi cu asigurări contra incendiilor insuficiente, perspectiva unui
incendiu trebuia evitată cu orice preţ.
Pe linia măsurilor de securitate, având în vedere potenţialul mare de risc, o
adresă cu expeditor neprecizat, probabil tot Reti Tibor, solicita, la 30 iulie 1 94 7, lui
Hericz şi Coman, ca o măsură suplimentară contra incendiilor, ca ocazional pe timpul
nopţii, dacă se întorc acasă mai târziu, să fie amabili să verifice activitatea de noapte
a fabricii. Pentru aceasta, se poate face o cheie de la poartă, care să stea la cassă şi
cu care, cu orice ocazie când efectuează verificarea, să poată intra chiar fără a folosi
soneria45.
Prevenirea incendiilor era o preocupare majoră a Direcţiunii, perfect j ustificată
prin profilul producţiei.
În baza Regulamentului de pază contra incendiilor, din 3 iulie 1 94 7, Hericz
Endre primeşte dispoziţia ca, în locul lui Paczai J6zsef, să facă în fiecare zi circuitul pe
teritoriul fabricii, la închiderea atelierelor. Jurnalul pazei contra incendiilor va fi făcut
tot de Hericz Endre, unde acesta va scrie tot ce a observat. În acelaşi jurnal, trebuia să
fie menţionate şi exerciţiile pompierilor, pe date, când s-au făcut şi cine a luat parte la
acestea. Îndrumările privind paza contra incendiilor trebuia să fie afişate, în afară de
cabina portarului şi de birouri, în câte un exemplar pe peretele fiecărui atelier46 •
Autorităţile au înăsprit restricţiile privind activitatea economică, în conformitate
cu noi reglementări urmărind dirijarea şi controlul centralizate ale acesteia. Încălcarea
acestor reglementări era sancţionată exemplar.
Schimbările produse pe plan intern, prm reglementările restrictive ş1
centralizatoare, care au creat serioase disfuncţionalităţi în economie, la care se adaugă
cele datorate restructurării relaţiilor economice externe, au dus la grave probleme
pentru „Szekely şi Reti".
Extrem de sugestivă a fost informarea transmisă de conducătorul întreprinderii,
44 A.N.D.J.M., Fond „Szekcly şi Reti", Dosar nr. 30, fila 45.
45 A.N.D.J.M„ Fond „Szekcly şi Reti", Dosar nr. 23, fila 84.
46 A.N.D.J.M„ Fond „Szekely şi Reti", Dosar nr. 23, fila 1 1 2.
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Hericz Endre, Direcţiunii, la 1 3 martie 1 948, prin care schiţa un tablou al cauzelor
lipsurilor materiale din întreprindere:
�

Comenzile şi vânzările de mobilă gata au încetat.

�

Vânzarea şi aranjarea mobilelor existente şi în pregătire era cu totul imposibilă.

�

Încasările întreprinderii au scăzut într-atât încât acoperirea salariilor a ajuns cu
totul critică.

�

La cele de mai sus (în consecinţa lor) nivelul producţiei a scăzut la 35-40%,
ceea ce a slăbit câştigurile din muncă simţitor.
Hericz Endre vedea rezolvarea prin comenzi de stat, prin credite, precum şi

prin export, înţelegând că, în acel moment, acestea lipseau sau era nesemnificative47•
În pofida acestor evoluţii, conducerea firmei era preocupată, la începutul
anului 1 948, după cum rezultă din actele Adunării Generale din 29 februarie 1 948, de
continuarea şi extinderea afacerilor, fiind avansată, din nou, ideea de înfiinţare a unei
expoziţii, fără drept de vânzare dar cu un important rol de reclamă, la Bucureşti.
Noile autorităţi şi-au stabilit reperele. Unul dintre acestea, care va reveni
obsesiv timp de decenii, a fost producţia anului 1 938, considerat anul de vârf al
regimului democratic, rebotezat „burghezo-moşieresc" de către comunişti. Orice
comparaţie privind performanţele economice din timpul regimului totalitar se raporta
la acest an şi era utilizat de propagandă pentru a demonstra superioritatea regimului
instaurat la 30 decembrie 1 94 7.
Performanţele economice aşteptate urma să fie realizate, în aceeaşi perioadă,
1 5 ianuarie- 1 5 aprilie 1 948, de personalul firmei compus din:
�

Personal productiv: 37 de bărbaţi, 4 femei, 9 ajutoare bărbaţi, 1 ajutor femeie.
Timpul total de lucru efectuat de aceştia era de 1 0.200 de ore/lună/schimb,
respectiv 30.600 de ore pe trei schimburi.

�

Personal de întreţinere: 3 bărbaţi, 1 femeie, 7 ajutoare bărbaţi, 3 ajutoare femei.

�

Personal tehnic: 3 .

47 A.N.D.J.M., Fond „Szekely ş i Reti", Dosar nr. 23, fila 1 1 7.
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Personal administrativ: 748.
La 1 aprilie 1 948 a avut loc Adunarea Generală extraordinară s-a stabilit noua

valoare a acţiunilor, de l .200 de lei, după a doua stabilizare, în urma căreia capitalul
de 1 .000.000.000 de lei s-a transformat în 5.999.622 de lei, sumă rotunj ită ulterior la
6.000.000 de lei.
Adunarea Generală a adus modificări statutelor, prin care Adunarea Generală
urma să se ţină cu cvorumul cerut de Codul Comercial, cu acţionari reprezentând
314 din acţiuni - la primul termen al Adunării -, hotărârile valabile urmând a fi luate
de 2/3 din numărul acţiunilor reprezentate iar la următorul termen cu 5 1 % acţiuni
reprezentate. În cazul lichidării firmei urma să fie necesar votul a 60% din (deţinătorii
de) acţiuni.
Consiliul de Administraţie urma să fie compus din 3-5 membri, în caz de
descompletare, putea fi completat prin cooptare, conform Codului Comercial.
În Consiliul de Administraţie s-au produs schimbări semnificative, care
prefaţau schimbările ulterioare, pe lângă Szekely Irma şi Reti Tibor, aleşi deja pe 3 ani,
prin alegerea, cu salarii la nivel maximal pentru funcţiile respective la alte firme, a lui
Szerenyi Istvan, Griinwald Miksa, Veress Karoly, Griinwald Miksa fiind administrator
delegat, Reti Tibor director general iar Szekely Irma director administrativ.
Cenzori au fost aleşi Nemere Albert, Schmiedigen Magdolna şi Gocsman
J6zsef'9•
În cadrul Adunării Generale ordinare din 5 aprilie l 948, Consiliul de
Administraţie afirmă că piaţa internă a fost de mică importanţă iar livrările la export
încă nu au început după stabilizare ( 1 5 august 1 94 7), persoanele particulare nu au avut
posibilitatea de a cumpăra mobilă. Prin urmare, de la data stabilizării, s-a putut asigura
cu greutate mersul normal al firmei. De aici şi pierderea de 637.844,93 de lei.
În legătură cu hotărârea Adunării Generale din 3 1 decembrie 1 947 pentru
stabilirea pensiei lui Reti Emo, la propunerea lui Homyak Bela hotărârea a fost
completată în sensul că, în cazul decesului lui Reti Emo, pensia să fie acordată văduvei
sale, până la o eventuală recăsătorire50•
48 A.N.D.J.M., Fond „Szckcly şi Rcti", Dosar nr. 23, fila 1 2 1 .
49 A.N.D.J.M., Fond „Szekcly ş i Rcti", Dosar nr. 30. fila 44.
50 A.N.D.J.M., Fond „S zek e ly şi Reti", Dosar nr. 30, fila 40.
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Conform Legii nr. 1 1 9 din 1 948, cunoscută ca lege a naţionalizării, cele mai
importante întreprinderi industriale, bancare, de asigurări, miniere şi de transport au
fost trecute în proprietatea statului, printre ele şi „Szekely şi Reti" Fabrica de Mobilă
Ardeleana S.A.
După preluarea firmei, director a fost numit Hericz Endre.
Era originar din Tg.-Mureş, fără trecut politic, membru în P.M.R. din I 945 ,
fiul unui tâmplar ş i al unei casnice, angajat în fabrică din 1 926, unde a fost conducător
tehnic, fără avere. Avea la data naţionalizării un salariu de 9.000 de lei. Autorităţile
considerau că nu are legături cu duşmanii noului regim, fiind un element priceput şi
cinstit, iubit de muncitori.
Procedura de naţionalizare a constat, mai întâi, în aplicarea de sigilii de către
Serviciul Judeţean de Control Economic Mureş pe casa de bani şi pe depozitele de
mobilă din incinta întreprinderii. Hericz Endre, intrat în îr; reprindere în data de 1 1
iunie 1 948 la ora 1 3 , a verificat sigiliile şi a organizat paza, formată dintr-un grup de
7 muncitori de încredere.
În timpul adunării de la ora 1 4, noul director a anunţat naţionalizarea şi pe
fondul „însufleţirii şi bucuriei" angajaţilor fabricii, au fost expediate trei telegrame
„organelor reprezentative", redactate, de fapt, înainte de desfăşurarea adunării de la
ora 1 4.
Operaţiunea de inventariere, pentru care au fost pregătite trei persoane, a
început la ora 1 8 prin deschiderea casei şi inventarierea actelor administrative. Fostul
administrator-delegat, Reti Tibor, a plecat înainte de terminarea operaţiunilor. A
doua zi au fost inventariate bunurile întreprinderii, în prezenţa fostei conduceri şi a
noului director. În aceeaşi zi, noul director a trimis două persoane „de încredere" la
Bucureşti pentru a controla şi prelua bunurile aflate în magazinul de reprezentanţă al
întreprinderii din capitală. Operaţiunea a luat sfârşit în data de 2 1 iunie, după această
dată urmând a fi luate în primire materiile prime şi semifabricatele.
Procesul de producţie s-a desfăşurat „neperturbabil" în timpul procesului de
naţionalizare, fabrica având asigurate comenzi şi bani la dispoziţie. Capacitatea de
producţie era de „30 de camere (garnituri de mobilă de cameră) pe lună".
Lipsurile fabricii raportate de noua conducere constau în materii prime şi
articole de consum: cherestea de lemn masiv, materiale de lustruit, clei, hârtie de
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şlefuit, iar datoriile se ridicau la 2.000.000 de lei51•
Schimbarea regimului proprietăţii asupra întreprinderii se reflectă şi în
denumirea acesteia, similar multor altora, prin adăugarea epitetului „Naţionalizată".
Naţionalizarea a fost însoţită de o serie de aranjamente, în general prea
puţin cunoscute, provenind din interpretarea statutului bunurilor aflate în incinta
întreprinderilor naţionalizate şi de interesele autorităţilor privitoare la acestea.
Reti Tibor a solicitat, la 27 iulie 1 948, Comisiei Judeţene de Naţionalizare
Mureş ca proprietatea lui şi a Irmei Szekely, un autocamion „Grafstift", aflat în garajul
închiriat de „Szekely şi Reti" de la firma „Autorapid", să le fie retrocedat.
„Szekely şi Reti" a subînchiriat garajul - proprietate a lui Gheorghe Drăguşanu
(?, neclar în document), în care era ţinut autocamionul, situat în str. Gh. Doj a (Principele
Carol) nr. 69 , firmei „Autorapid", proprietatea lui Vilmos Peter, pe perioada 1 martie
-

1 94 7-29 februarie 1 948, cu o chirie de 1 .200.000 de lei anual.
Autocamionul a fost vândut celor doi de Secţiunea Auto a Comisiei Aliate
de Control din România la 1 2 iulie 1 947 pentru suma de 28 .000.000 de lei, pe baza
Directivei nr. 1 1 1 946 a Direcţiei Generale a Automobilelor din Armata Roşie.
Motivaţia solicitării a constat în faptul că autocamionul a fost închiriat de
„Autorapid" până la 1 9 februarie 1 948, fiind scos definitiv din circulaţie la 20 aprilie
1 948, că nu ar fi fost utilizat niciodată de „Szekely şi Reti" - subînţelegându-se
implicit că nu în calitate de proprietate a firmei, transporturi pentru firmă efectuând la
comandă -, neavând deci nimic în comun cu firma.
Închirierea autocamionului a fost făcută pentru suma de 500.000 de lei lunar
şi a fost reziliată la 1 9 februarie 1 948, datorită faptului că Direcţia Drumurilor nu mai
dădea autorizaţie firmelor particulare de a transporta mărfuri.
Directorul de naţionalizare al „Szekely şi Reti", Hericz Endre, a confirmat
cele declarate de foştii proprietari, solicitând însă menţinerea autocamionului de care
întreprinderea avea nevoie în continuare, în interesul producţiei52•
Reti Tibor a reprimit trei picturi de Maynial, cedate cu titlu de împrumut firmei.
Szekely Irma a solicitat şi a obţinut retrocedarea a 4 ferestre uzate şi unei uşi.
Fiica ei, Szekely Zsuzsanna a obţinut retrocedarea unei regale pentru cărţi, a unui
5 1 Bartos, op. cit., pp. 75 - 76.
52 A.N.D.J.M., Fond Comitetul Judeţean P.C.R. Mureş-Comisia de Naţionalizare, Dosar nr. 68, filele 44-50, 67 -7 1 .
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dulap, a unei măsuţe, a unui paneau şi a unei lăzi pentru divan, motivând prin faptul
că au fost cumpărate şi achitate de la „Szekely şi Reti" înainte de naţionalizare şi erau
singura ei zestre.
Reti Emo a reprimit un chemisette negru sculptat şi un perete (paravan) de
vestibul din tablă bronzată.
Reti Agnes a reprimit un set de mobilă de sufragerie53•
Dr. Reti Gyorgy nu a avut aceeaşi şansă, retrocedarea autoturismului „Hansa
Bowgard" solicitată de el nefiind acceptată, cu toate că a demonstrat că maşina era
proprietatea lui şi nu a firmei, dată spre folosire fratelui său Reti Tibor pe perioada
lipsei sale din oraş.
Argumenta şi prin faptul că de la 1 ianuarie 1 948 nu a mai avut nicio funcţie în
firmă, nefiind pe statul de salariu, la data naţionalizării nemaifiind nici acţionar, toate
acţiunile sale fiind cedate Uniunii Populare Maghiare la 1 1 aprilie 1 94854• În schimb,
a reprimit un harmorium.
Camera de Comerţ şi Industrie anunţă Judecătorul delegat cu controlul
Registrului Comerţului că, prin aplicarea Legii naţionalizării şi a Ordinului Ministrului
Comerţului şi Alimentaţiei, Direcţia Comerţului Privat cu nr. 509.605 E din 30
septembrie 1 948, „Szekely şi Reti" Fabrica de Mobile Ardeleana S.A. îşi încetează
activitatea la data de 1 1 iunie 1 948, având loc şi transmiterea fondului de comerţ de
la fostul proprietar către stat. Camera de Comerţ înaintează cererea de radiere a firmei
din Registrul Comerţului, la 2 1 iunie 1 94855•
Prin încheierea Judecătorului delegat cu nr. 459 din 2 1 ianuarie 1 949, în urma
cererii de mai sus a şefului Registrului Comerţului, aplicându-se prevederile art. 1 4 al
Legii Registrului Comerţului - cazul în care nu se face cererea de radiere în termen de
1 lună de la încetarea activităţii -, ale Ordinului circular al Ministerului Comerţului şi
Alimentaţiei, Direcţia Comerţului Privat, cu nr. 509.605, precum şi dispoziţiile Legii
nr. 250 din 1 5 iulie 1 947, firma „Szekely şi Reti" Fabrica de Mobile Ardeleana S .A. a
fost radiată din oficiu din Registrul Comerţului.
Din evoluţia firmei în perioada 1 944- 1 948, în urma analizării documentelor,
în contextul epocii, se pot formula câteva observaţii :
5 3 A.N.D.J.M„ Fond Comitetul Judeţean P.C.R. Mureş -Comisia de Naţionalizare, Dosar nr. 68, filele 67 - 70.
54 A.N.D.J.M„ Fond Comitetul Judeţean P.C.R. Mureş-Comisia de Naţionalizare, Dosar nr. 68, filele 56-63.
55 A.N.D.J.M„ Fond „Szekely şi Reti", Dosar nr. 23, fila 1 00.
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1 . „Szekely ş i Reti" s-a reintegrat repede ş i c u dezinvoltură după 23 august 1 944

în mediul economic românesc.
2.

Au fost îndepărtaţi, într-o primă fază, membrii conducerii din perioada
administraţiei horthyste, retraşi odată cu armatele germano-maghiare. Unii
dintre ei, Jeddy Sandor, Gocsman J6zsef, au revenit în conducerea firmei iar
contabila Kollo Olga a ajuns să fie acuzată, în timpul „vânătorii de vrăj itoare"
de la finalul anilor ,40 şi începutul anilor ,50, ca fiind adevăratul conducător al
întreprinderii şi omul foştilor patroni.

3. Au revenit din deportare evreii supravieţuitori şi s-au reintegrat în activitatea

economică, inclusiv în conducerea firmei „Szekely şi Reti". Marea majoritate
a firmelor înfiinţate în Tg.-Mureş de la începutul anului 1 945 au aparţinut unor
evre1.
4. Firma „Szekely şi Reti" a fost repusă relativ repede în funcţiune, prin eforturile

conducerii şi ale lucrătorilor, inclusiv reînfiinţarea fabricii de panel şi furnir.
5. Conducerea „Szekely şi Reti" s-a adaptat repede în noul mediu politico

economic, orientându-se spre noii clienţi, Comisia Aliată de Control, Legaţia
sovietică, întreprinderi şi instituţii ale statului. Spre sfârşitul intervalului, unul
dintre proprietarii şi conducătorii firmei, Dr. Reti Gyorgy, demisionar din toate
funcţiile îndeplinite în firmă, a ajuns inspector într-o importantă întreprindere
de stat, „Exportlemn".
6. S-au manifestat, treptat, semnalmentele noului regim - imixtiunile comuniştilor,

sindicatelor şi Comitetelor de fabrică în activitatea firmei, întrecerile în muncă
între întreprinderi, munca de calitate mediocră, limbajul de lemn.
7. Naţionalizarea a întrerupt brutal o evoluţie pozitivă a unei afaceri şi a unor

destine organic legate de aceasta. A întrerupt un destin sănătos, înlocuit cu un
parcurs profund viciat, cu consecinţe negative multiple şi complexe.
Cuvinte cheie - celule de partid, comitet de fabrică, credite, inflaţie, întrecere socialistă,
limbaj de lemn, naţionalizare.
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Studiu de caz.fabrica de mobilă ardeleană Szekely & Reti "
„

Vasile Şandor

Abrevieri
A.N.D.J.M. - Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Mureş.
Bartos - Bartos Zoltân, „Naţionalizarea în j udeţul Mureş", Ed. Risoprint, Cluj-Napoca,
2009.
C .A. S.B.I. - Comisia de Administrare şi Supraveghere a Bunurilor Inamice.
C.C.I. - Camera de Comerţ şi Industrie.

The economy of Tg-Mures during 1 944-1 948. Furniture factory „Szekely & Reti"
(Abstract)

The present study covers, in a very objective yet limited manner, the evolution ofthe „Szekely
şi Reti" finn in the troubled period of the years 1 944- 1 948, when the Stalinist system was implemented
in Romania.
The manner in which this aspect of economic history is treated, focusing on that particular
finn, is based on a comprehensive research, which îs not common practice in the contemporary
Romanian historiography and it is almost entirely missing în local historiography. lt has advantage of
conducting research with a maximum of objectivity and nuances, dependent only on the correctness opf
the documents eistant in the Archives. lt deals with the historic unfolding of events, at a general levei,
which is usually levelling and abstract and the most concrete reality. On account of this, the present
study is different from all others.
The unfolding of the events is particularised in the case of the finn: the composition of the
board ofshareholders and that of the management and their evolution, the consequences ofthe war, the
conditions of production and marketing, the evolution ofthe capital (the amount and origin offinancial
resources), the current relationship with the authorities and the institutions of the state, with the Allied
Comission of Control and the Soviet Legation, the emergence ofthe politica! factor and its tuming into
an economic one by means of party cells and trade un ion organisation, and, in the end, the process of
nationalisation.
The perspective on the events îs that of the management of the finn, related to the official
documents issued by the authorities and local and central institutions, as it results from primary sources
to be found in the National Archives, the Mureş County branch.
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Dr. Claudiu Pop
A apărut pe fondul transformărilor aduse de apariţia Imperiului Austro
Ungar la 1 867. Pentru a stimula dezvoltarea noului imperiu sunt iniţiate o serie de
reforme, astfel în 1 876, prin legea XXXIII privind reorganizarea administrativă a
Ungariei este creat judeţul Târnava Mare din teritorii aparţinând scaunului Rupea,
Cincu Mare, Mediaş şi Sighişoara. În paralel sunt emise o serie de legi cu scopul de
a încuraja dezvoltarea economică a acestuia. Rezultatul a fost dezvoltarea economică
a Transilvaniei, implicit a j udeţului Târnava Mare, astfel Agnita se mândrea la
sfârşitului secolului XIX cu o industrie a pielăriei, iar Sighişoara, reşedinţa de judeţ,
cu o industrie diversă, în principal textilă şi materiale de construcţii.
Legăturile dintre aceste centre economice ale noului judeţ erau proaste, adesea
imposibile pe timp de iarnă. Ca urmare, pentru a înlesni transportul bogăţiilor zonei,
dar şi a localnicilor, la iniţiativa j udeţului Târnava Mare, printr-o societate anonimă
pe acţiuni, s-a început, în 1 895, construcţia liniei înguste Sighişoara-Agnita.
Din cauza reliefului dificil în zona Apold-Sighişoara şi implicit a costurilor
mari s-a optat pentru un ecartament îngust, de 760 mm. Linia s-a predat circulaţiei
publice la 1 5 noiembrie 1 898. Un document din anul 1 900, emis de primăria Agnita,
descrie momentul inaugurării liniei astfel: "a fost un moment extrem de emoţionant
când copiii de şcoală şi profesorii lor, acoliţii cu steagurile lor, departamentul de
pompieri, 1 40 de oameni puternici, s-au adunat pentru celebrarea sărbătorii pe
străzile principale şi au salutat comisia de inaugurare. " 1

Linia Agnita-Sibiu s-a construit ca o continuare a liniei Sighişoara-Agnita de
către o societate anonimă pe acţiuni formată din judeţul Sibiu, acţiunile aparţinând
în majoritate comunităţii de avere a Universităţii Săseşti. Această linie s-a pus în
circulaţie la 28 septembrie 1 9 1 O.
Traseul final al liniei avea o lungime totală de 1 2 1 ,3 7 6 km şi pleca de la
Sibiu-Cornăţel-Agnita-Sighişoara, cu ramura Cornăţel-Vurpăr. Pe intreg aliniamentul
I DGAS, filiala Mureş , fond Prefectura judeţului Târnava Mare. dosar: Acţiunile Societăţii de cale ferată Sibiu - Sighişoara,
proprietate a judeţului Târnava Mare, fila 1 8.
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existau 26 de halte.
Traseul şi construcţia liniei înguste Sighişoara-Sibiu a fost defectuoasă, iar
faptul că linia a fost exploatată de două societăţi a avut ca urmare o serie de neajunsuri
în exploatare. În scurt timp, linia ajunge într-o situaţie economică delicată, astfel statul
ungar a acordat pentru reconstrucţia liniei un împrumut de 799 .223 coroane ungureşti
cu condiţia ca ambele societăţi să fuzioneze. Cele două societăţi au fuzionat la 1 5
noiembrie 1 909. Societatea fuzionată a luat denumirea de Societatea Anonimă pe
Acţiuni CFL Sibiu-Sighişoara.2
Statutul noii societăţi arată modul în care erau împărţite acţiunile acesteia,
astfel ele se împărţeau în două categorii :
- d e prioritate: ele sunt acţiuni d e categoria A , aflate în proprietatea j udeţului Târnava
Mare, în valoare de 1 .6 1 5 .800 coroane ungureşti şi de categoria B, în valoare de
2.287.400 coroane ungureşti, aflate în proprietatea Universităţii Săseşti. Suma totală a

acţiunilor de prioritate era de 3 .903 .200 coroane, valoare nominală.3
- de fondare: sunt emise în valoare de 1 .740.400 coroane ungureşti. Din acestea,
judeţul Târnava Mare posedă acţiuni în valoare de 382.000 coroane. Acelaşi tip de
acţiuni posedă şi judeţul Sibiu, în valoare de 1 66.600 coroane, municipiul Sibiu:
1 00.000 coroane, oraşul Sighişoara: 1 03 .OOO coroane, comunele judeţului Târnava

Mare aşezate lângă linie: 2 1 7.000 coroane.4
Pentru operarea acestei linii s-au adus locomotive din Austria, de la fabrica
de locomotive Wiener-Neustadt. Este vorba de trei locomotive cu tender noi, seria
388, care puteau tracta 60 tone per tren de persoane, respectiv 1 80 tone per tren de

marfă, la o viteză medie de 1 O km/h. In scurt timp acestea intră în folclorul local având
fiecare un nume propriu: Schiller, Luther şi Galilei, în timp ce linia ferată îngustă va
fi cunoscută sub numele de Wusch sau Wicka.
După 1 909, exploatarea liniei a fost preluată de Căile Ferate Ungare, în
baza unei convenţii prin care MAY (Căile Ferate Ungare) se obliga să plătească
proprietarului 50,2% din veniturile brute ale căii ferate.
După Marea Unire, din 1 9 1 9, CFR va prelua exploatarea liniei fără însă a
recunoaşte convenţia încheiată cu MAY. Stăruinţele societăţii de a încheia o convenţie
2 Ibidem, fila 23.
3 Ibidem.
4 Ibidem, fila 24.
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cu CFR nu au avut nici un rezultat. După 1 9 1 9, CFR nu a făcut nici o plată către
societate, astfel societatea s-a folosit de numerarul disponibil şi a făcut împrumuturi
de la o bancă particulară pentru a menţine linia deschisă. Astfel aceasta a funcţionat
regulat până în 1 927. Din acest moment nu s-a mai putut achita dividende, nu s-au putut
plăti salariile membrilor Consiliului de Direcţiune şi pentru Comitetul de Cenzori.
Din acest moment buna funcţionare a societăţii s-a bazat pe bunăvoinţa fostului
primar pensionat al Sibiului dr. Wilhelm Goritz care a rezolvat toate problemele
administrative ale acesteia.
In acest context, Societatea iniţiază demersuri pe lângă statul român pentru
ca acesta să cumpere acţiunile societăţii. Ultimele tratative au avut loc la direcţia
generală CFR Bucureşti, în data de 26-27 ianuarie 1 942. Delegatul CFR, dl. inspector
N. Tudoran, a făcut propunerea de a răscumpăra linia ferată îngustă în baza legii
pentru ratificarea convenţiilor încheiate de stat cu reprezentanţii deţinătorilor de
acţiuni de prioritate a celor societăţi particulare de căi ferate particulare din România,
publicată în MO 28.03 . 1 926, nr 72. Conform acesteia, societatea trebuia să primească
aproximativ 50 milioane lei, din care j umătate rentă şi j umătate numerar.5
In cadrul tratativelor, dl Goritz a arătat că banii obţinuţi în urma vânzării
acţiunilor urmează să fie investiţi în lucrări de drumuri şi cumpărări de maşini din
Germania. Pentru repararea drumurilor s-au făcut demersuri pe lângă minele din
Racoşul de Jos care au promis o mare cantitate de piatră.
Ca urmare, la 1 6 aprilie 1 943 se încheie convenţiunea între statul român
reprezentat de dl Constantin Pandele (director general al mişcării fondurilor din Min.
de Finanţe) şi inspector general V. Mereuţă (directorul căii ferate particulare) şi N.
Tudoran (inspector general al CFR) şi Wilhelm Goritz (reprezentantul CFL). Conform
acesteia întreaga avere a CFL trece în proprietatea statului român, mai precis a CFR.
În schimb, statul român se obliga să plătească 52,5 milioane lei din care 26,5 mil lei
plătibilă în rentă, iar restul în numerar. 6
Cu toate acestea, statul nu îşi respectă obligaţia. Din anul 1 947 avem un raport
care arată că la acea dată statul încă nu achitase suma la care s-a angaj at prin convenţie.
Documentul arată că suma de 52 milione lei era chiar şi pentru anul 1 943 foarte mică,
5
6

Ibidem,
Ibidem,

fila 48.
fila 52.
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chiar guvernul recunoştea în acel moment că valoarea reală era de 300 milioane lei.
Ca urmare, prefectura se consideră îndreptăţită să dea în judeată CFR dorind anularea
convenţiei din 1 943 .
Istoria o ia înaintea prefecturii, astfel în 1 948 linia este naţionalizată de
către statul român. Ea este în continuare afectată de ineficienţă şi concurată de către
transportul rutier. Pantele abrupte şi curbele strânse, o făceau dificil şi scump de
operat, iar viteza medie de doar 1 O km/h devenise motiv de glumă.
Mai mult, după cum constata încă din 1 942, primarul oraşului Sighişoara,
Aurel Mosora, linia contribuia mult la stricarea şoselelor şi a clădirilor, deoarece apa
nu avea cum să se scurgă din cauza terasamentului.7 Ca urmare, în 1 965, linia dintre
Sighişoara şi Agnita a fost închisă şi apoi demontată. Marea parte a rambleului a
fost apoi ocupat de drumul judeţean care lega Sighişoara de Agnita. Porţiunea de
linie rămasă între Agnita şi Sibiu, respectiv Cornăţel-Vurpăr, a fost modernizată la
standardele vremii, cu precădere pentru transportul de marfă. Dacă anii , 60 marchează
un prim moment de vârf în ceea ce priveşte traficul liniei, prin transportul masiv de
sfeclă de zahăr, anii , 80 îl marchează pe al doilea, prin transportul de material lemnos,
cu precădere buşteni de stejar.
La sfârşitul anilor 90 datorită epuizării resurselor de material lemnos, linia
îngustă se apropie de sfârşitul existenţei sale. Datorită lipsei fondurilor pentru
întreţinerea locomotivelor, la 1 septembrie 200 1 a avut loc ultima călătorie, pe ceea ce
a fost ultima cale ferată îngustă operată de CFR.
După o istorie de 1 03 ani, Wuschul a rămas în mentalul colectiv ca o pată de
culoare în viaţa oraşului. Cei care au trăit în epocă îşi aduc aminte de viteza "imensă"
a trenului care îşi permitea să cobori sau să urci din mers sau de năzbâtiile unor copii,
care ungeau cu slănină şinele de cale ferată, provocând patinarea roţilor trenului, care
venea de la gară şi ajungea în dreptul Poştei Vechi.

7

Ibidem,

fila 3 1 .
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Narrow gauge railway Sibiu-Sighişoara
Abstract
This article, is based entirelly on arhive material, found în the General Departament of State
Archives, the Mures county subsidiary. It shows the history of a local railway which was built at the
end of the XIX century on a narrow gauge. This railway, which connected two major cities of county
Târnava Mare -Sibiu-Sighişoara-, remained in the collective mind as a spot of color in the life of the
Sighişoara city.
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Lucia Ţarălungă
,,Aca de Barbu, prima directoare a Operei din Timişoara, afost o personalitate
deosebită. În tinereţe, o soprană remarcabilă care a cântat mult şi la Viena şi un
eminent om de teatru. Ea a pus temelia Întregii instituţii până când, la Începutul
anilor '50, a fost scoasă din funcţie din cauza originii sociale «nesănătoase». A ca
de Barbu provenea dintr-o nobilă familie românească, fiind căsătorită cu avocatul
Bireescu, un burghez comme i/faut".1
Cuvintele celui mai longeviv director al Operei de Stat din Viena sunt, credem,
cel mai bun preambul pentru evocarea unei figuri de prim rang a scenei lirice româneşti,
Aca de Barbu ( l 893- 1 95 8 )
Aurora sau Aca (prenume care avea să-i însoţească
destinul artistic )2 s-a născut la 3 1 iulie

1 89 3 ,

la Sighişoara,

în casa bunicilor Moldovan,unde mama sa, o fire plăpândă
s-a retras spre a apela, în caz de nevoie, la serviciile
spitalului din localitate. Era cea mai mare dintre cei opt
copii ai fam iliei, stabilită în Reghin unde tatăl, Sever de
Barbu, era funcţionar la banca„ Mureşana". Aca de Barbu
provenea dintr-o familie transilvană de elită, tatăl ei fiind
descendent direct al memorandistului Patriciu ( Partenie)
Barbu, iar mama, Eugenia, născută Moldovan, era, după
mamă, nepoata preotului şi scriitorului Zaharia Boiu,
figură marcantă a culturii româneşti.
Primele două clase le-a făcut la Reghin, la şcoala germană, deoarece în acea
vreme în localitate nu exista şcoală românească, apoi a fost înscrisă de către părinţi la
şcoala c ivilă de fete a Asociaţiunii din Sibiu. La tenninarea anului şcolar

1 903 - 1 904

Aurora Barbu a executat la pian Potpuriu/ naţional Garofiţa " de Gh.A.Dinicu uimind
„

toată asistenţa cu talentul ei. De la această şcoală ea trece la un liceu particular unde
a absolvit 6 clase. În memori ile ei, aflate în manuscris, Aca de Barbu se confesează „
I Ioan Holender,

De la Timişoara la Viena.

ed Uni versal Dalsi, Bucuresti, 2002, p. 55.

2 Corneliu Buescu, A c a de Barbu, Ed.Muzicală, Bucurcsti, 1 99 1 , p p . 4-7.
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Deşi eram tot timpul una din elevele cele mai bune, totuşi nu aveam altă preocupare
decât muzica. Pianul l-am Început la vârsta de 6 ani şi am continuat până În momentul
când a.fost dăunător carierei mele de cântăreaţă". 3

Împotriva dorinţei părinţilor, a renunţat la studiile de la Sibiu, trecând la
Conservatorul din Tg. Mureş, care avea profesori mai buni. În anul 1 9 1 O A.P. Bănuţ,
director al Societăţii teatrale ardelene descoperă cu prilejul unui spectacol la Reghin ce
talent uriaş, atât muzical cât şi dramatic are Aca de Barbu. Insistând pe lângă părinţii
ei, a reuşit să obţină aprobarea tatălui ei de a o înscrie la Viena la Conservator.

„

Am

solicitat şi eu o bursă, ca ceilalţi doi români, dar pe mine ASTRA m-a refuzat, aşa că
a trebuit să primesc bani de la tatăl meu care credea totuşi că va.fi numai o Încercare
şi că nu voi avea perseverenţa şi răbdarea studiului greu"

Barbu

-

se confesează Aca de

.4

După susţinerea probelor de admitere a fost admisă direct în anul I I la K.K.
Akademie fur Musik und darstellende Kunst din Viena la clasa prof. Forsten.5
După doi ani de studiu intens, aflată în impas financiar (i se refuzase bursa
cerută precum şi scutirea de taxe), renunţă la şcoală, fiind pregătită în particular de
Filip Forsten.

„

. . . . . ştiam precis că nu mai aveam speranţă de a putea primi ajutorul

necesar de acasă şi nici nu puteam pretinde, deoarece erau acasă Încă 7 fraţi . . . .
Profesorul meu de canto, Filip Forsten, văzând ce distrusă eram, m-a luat ca elevă
particulară, În mod gratuit".

În vacanţele din anii 1 9 1 2 şi 1 9 1 3 aflată la Reghin, participă activ la concerte
şi are parte de cronici elogioase în ziarele transilvane ale vremii atât româneşti cât şi
maghiare şi germane: „ După un an şi jumătate m-a auzit cel mai mare impresar din
acel timp: a rămas.foarte Încântat şi după câteva zile am primit o ofertă pentru Opera
din Hamburg; nici nu terminasem Încă complet studiile. Mare mi-a .fost bucuria . . . ".

Aşadar semnează un contract cu Opera din Hamburg pentru stagiunea 1 9 1 4- 1 9 1 5 . 6
În anul 1 9 1 5 , o călătorie la Berlin îi deschide noi perspective. O audiţie ad
hoc la agenţia unui impresar o pune faţă în faţă cu Franz Lehar care„ m-a felicitat
pentru reuşita audiţiei şi argumentându-mi marea nevoie de elemente tinere ca mine,
3 lhidem. p.

23.
25.

4
5

Bericht 11hC!l" das Sc/111/jahr 1 9 1 11- 1 9 1 1.p.36

6

Corneliu Bucscu. Op.cit. p. 46.

!hidem. p.
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in teatrul de operetă, deşi la început nici nu voiam să aud, m-am lăsat convinsă şi nu
aveam să regret niciodată ". 7

În anul 1 9 1 7- 1 9 1 8 are un nou contract la Teatrul de Operetă din Teplitz
Schonau de unde întreprinde numeroase turnee la Bratislava, Graz, Pilzen şi mai ales
la Briinn unde a repurtat numeroase succese şi unanime aprecieri.
Primul angajament l-a încheiat în anul 1 9 1 8 cu teatrul din Baden bei Wien, unde
retribuţia era de 5 ori mai mare decât cea pe care o primea la Opera din Hamburg . . „
.

De atunci a început ascensiunea mea artistică şi materială". 8

A urcat apoi pe diferite scene: Carlstheater, Theater An der Wien, apoi a
încheiat un contract cu Volksoper din Viena în 1 9 1 9. Cronicile din Viena sunt mai
mult decât elogioase
al Vienei" revista
-

„

„

Din ţara frumuseţii! Aca de Barbu o nouă stea pe cerul teatral

Reichsrundschau" nr.287. Melomani şi cronicari vienezi de

prestigiu îşi spuneau părerile : . , ,Aca de Barbu dispune de reale calităţi vocale" (Neue
Freie Presse) ;

„

Din punct de vedere vocal, Aca de Barbu ii întrece pe ceilalţi, chiar

şi pe domnişoara Bacherich şi pe domnul Norbert" (Wiener Mittagpost); ,,Aca de
Barbu, o româncă cu o excelentă voce" (Deutsches Volksblatt); ,,Aca de Barbu, o
nouă apariţie care a cucerit prin arta sa" (Wiener Allgemeine Zeitung). Presa zilnică

vieneză a fost în unanimitate de părere că domnişoara de Barbu are o voce splendidă
de soprană, aflându-se cu mult deasupra unor voci consacrate.
Ca urmare a succesului obţinut pe scenele vieneze, este invitată să cânte
pe diferite scene din oraşele Imperiului : Carlsbad, Marienbad, Franzesbad, Praga,
Cernăuţi, peste tot obţinând mari succese. Astfel Aca de Barbu urca tot mai sus în
galeria vedetelor, câştigându-şi stima şi aprecierea celor mai de temut impresari care
o cotau ca fiind cea mai mare reprezentantă a genului.9
Totuşi, pentru a răzbate în această lume a artei lirice, pentru a se perfecţiona
încontinuu atât în tehnica vocală cât şi în jocul de scenă, pentru ca personajele
întruchipate să atingă perfecţiunea, soprana,."cu ochii negri adânci ca o noapte" cum
a caracterizat-o un cronicar, depusese o muncă istovitoare dusă până la epuizare .
Din această cauză hotărăşte să-şi ia o vacanţă deşi stagiunea nu se încheiase
încă, pentru a veni acasă, la Sighişoara, unde era aşteptată de întreaga familie şi de un
7 Ibidem, p. 47.
8 Ibidem.
9 Ibidem, p. 48.
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mare număr de prieteni şi cunoştinţe.
„ În anul I 922 am venit În ţară să-mi văd familia, părinţii şi fraţii. Un fapt
care m-a determinat să rămân În ţară şi care a fost decizia pentru stabilirea mea În
România este istoria debutului meu la Opera din Cluj" 1 0

Ajungând în ţară, se opreşte după-amiaza la Cluj ; dorind să obţină un bilet
la spectacolul Operei Române nou înfiinţate. Trimite o carte de vizită directorului
Constantin Pavel. Cum întâmplarea a făcut ca interpreta Santuzzei din „Cavalleria
rusticana" să refuze să urce pe scenă, C. Pavel a rugat-o insistent să interpreteze
rolul din acea seară. Pentru că nu jucase în acel rolul niciodată, deşi o studiase la
Conservator, acceptă cu greu. În spectacol îi produce o mare surpriză partenerului din
rolul Turiddu (lugojeanul Traian Grozăvescu) care nu fusese anunţat de schimbare. A
fost un succes răsunător şi la rugăminţile directorului şi ale lui Grozăvescu renunţă la
Volksoper şi vine la Cluj .
Amintindu-şi acele zile, Aca de Barbu mărturiseşte: „ A doua zi amfost invitată
la direcţiunea Operei şi mi s-a oferit un angajament excepţional. Am primit acest
angajament cu condiţia ca pe cale paşnică să se rezolve contractul pe care l-am avut
cu Volksoper. În sensul acesta am primit o adresă de la Opera din Cluj şi Întorcându
mă la Viena, am obţinut Într-adevăr rezilierea contractului definitiv, cu condiţia de a
reveni ca oaspe la acea instituţie, ceea ce am şi făcut". 1 1

Între anii 1 922 - 1 933 este prim-solistă a Operei din Cluj -Napoca, angajându
se cu toată încrederea, alături de tânărul colectiv, la „ zidirea marelui edificiu al muzicii
româneşti". 1 2
Munceşte şi aici foarte mult şi cu o mare dăruire, dar nu-şi poate permite o
vacanţă binemeritată, astfel ca în timpul verii anului 1 922 este angajată de Teatrul
Comunal din Karlsbad „ Domnişoara A ca de Barbu, primadona Operei din Cluj, a
fost angajată pentru timpul verii la Teatrul Comunal din localitate şi culege laurii
publicului internaţional . . . " 1 3

Odată cu venirea la conducerea Operei din Cluj a lui D. Popovici-Bayreuth,
vestit cântăreţ de operă care deţinea în acel timp funcţia de director al Conservatorului
1 0 Ibidem, p. 52 .

1 1 Doru Popovici, Portrete şi autoportrete. Cântăre/i români. Bucurcsti, 1 987, p. 66.
1 2 Corneliu Bucscu, Op. cit. p. 55.
13 Ibidem, p. 58 .
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de muzică şi artă dramatică din Bucureşti, a constituit un moment de răscruce în destinul
şi activitatea acestei instituţii. Încep turneele Operei cluj ene pe scenele româneşti, în
special pe cele bucureştene. În 27 decembrie 1 922, Aca de Barbu împreună cu Traian
Grozăvescu au apărut în două spectacole cu opera Tosca, presa de a doua zi descriind
reprezentaţia în termeni foarte elogioşi : „ Doamna Aca de Barbu a cucerit aseară
Capitala cu cele mai solide însuşiri artistice" ( ziarul Lupta), la fel şi cronica din

Rampa, iar două zile mai târziu, „Curierul artelor" scria referindu-se la spectacolul
cu Madame Butterfly „ Această cântăreaţă de elită . . . . . . . Cu un joc de scenă stilizat şi
concentrat a mişcat sala, . . . . maniera cântului o pune în rândul cântăreţilor mari".

Însăşi marea cântăreaţă Elena Teodorini declară că „ domnişoara Aca de Barbu este
cea mai bună Tosca pe care a văzut-o în timpul din urmă. 14

Folosindu-şi întreaga capacitate şi experienţă dobândită în decursul anilor pe
scenele vieneze , Aca de Barbu se impunea treptat ca o mare interpretă de operă.
Fiecare rol în care apărea era pregătit cu cea mai mare grijă. ,,Niciodată nu se limita
numai la partitura ei. Parcurgea de câteva ori întreaga operă, cântând la pian.fiecare
pasaj orchestral, fiecare arie a partenerului de scenă, ceea ce îi oferea o siguranţă în
comportarea scenică şi în cântul ei minunat ".15

Toată această muncă susţinută cerută de obligaţiile carierei mai avea şi o altă
motivaţie ştiută doar de ea „ Din momentul venirii mele în ţară, am ajutat părinţii şi
fraţii. Tatăl meu fiind bolnav avea nevoie de ajutorul meu; aveam încă doi fraţi la
liceu, unul la universitate - munceam de multe ori supraomeneşte pentru a face faţă
greutăţilor vieţii şi obligaţiilor mele defamilie" spune Aca de Barbu într-un manuscris

descoperit printre cele câteva documente de familie care s-au mai păstrat. 16
Urmează turnee la Arad, Brăila unde cântă cu George Niculescu-Basu toate
încheiate cu succese răsunătoare, criticile fiind mai mult decât elogioase.
Pentru vacanţa din 1 923 Aca de Barbu vine la Sighişoara unde se stabilise
întreaga familie pentru a fi alături de ai săi mai ales că treceau prin clipe grele din
cauza sănătăţii şubrede a tatălui ei. 17
La sfârşitul lui august se reîntoarce la Cluj pentru începerea repetiţiilor în
14 Ibidem, p. 56.
1 5 Ibidem.
1 6 Ibidem.
1 7 Ibidem. p. 6 1 .
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vederea începerii noii stagiuni, iar în 27 septembrie 1 923, se căsătoreşte în secret
cu magistratul Nicolae Bireescu, originar din Lugoj , (unul din apropiaţii lui Traian
Grozăvescu), şi va avea doi copii: Radu (născut 1 925) şi Floria ( 1 927); nici una dintre
familiile lor nu era de acord cu mariajul.
Familiei Barbu unde

Sever de Barbu era descendent al memorandistului

P.Barbu, iar mama, Eugenia, nepoata preotului scriitor şi orator Zaharia Boiu, figuri
marcante de apărători ai drepturilor românilor din Transilvania, luptători dârji pentru
libertate şi unirea cu patria mamă ar fi dorit înrudirea cu un membru al unei familii
de marcă din Ardeal cu oarecare trecut în istoria românilor transilvăneni, iar numele
Bireescu nu le spunea nimic. Pe de altă parte, cei din Lugoj nu doreau înrudirea cu
o „cântăreaţă" deoarece în acele timpuri noţiunea de artist sau cântăreţ presupunea
o meserie neserioasă, lipsită de perspective, practicată de persoane de o anumită
categorie socială. Deasemenea, directorul Popovici-Bayreuth o avertizase pe Aca de
Barbu că dacă vrea „să cucerească mai uşor culmile profesiei", să nu se căsătorească. 18
În ciuda tuturor acestor păreri, Aca de Barbu, reuşi să aibă pe lângă o viaţă
de familie trainică şi faima întemeiată a unei excelente cântăreţe, lucru pe deplin
recunoscut de cronicile elogioase la adresa ei : „ . . . Doamna Aca de Barbu a ştiut
să ofere o Santuzza care se încadrează integral în scopul, în viziunea, în întregul
proces de creaţie al lui Mascagni" , sau „ Doamna Aca de Barbu se dă prea mult
publicului . . . . . . . Într-o săptămână a susţinut patru roluri principale. Cu o nobleţe
remarcabilă, cu expresivitate convingătoare, cu o ţinută pe scenă impozantă, ca a unei
regine, cu o voce neîntrerupt egală şi cu rezistenţa unei condamnate la muncă silnică,
doamna Aca de Barbu a rămas la înălţimea de artă la care s-a urcat odată, de aici a
oferit publicului inepuizabilele sale creaţii: Amneris, Carmen, mai înainte Raşela" ,

sau „De câtăva vreme, încercata artistă ne face impresia că a întreprins să bată un
record , pe care până acum nu l-a încercat nimeni, nicăieri. De la Carmen şi până
la Amelia e un drum atât de plin de greutăţi, aş zice de imposibilităţi de adaptare a
jocului şi cântului, încât nu foră o strângere de inimă te aştepţi la prăbuşiri. Doamna
Aca de Barbu a înlăturat temerile noastre, dovedind, încă odată că nu există pentru
dsa o greutate cât de mare pe care să nu o poată covârşi . . ", sau „ Nu există o scenă
.

din lume - şi ceea ce spun nu este un compliment, ci o adâncă convingere - unde
1 8 /hidem.p. 67.
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o artistă ca doamna Aca de Barbu să nu fie primită cu entuziasm şi mulţumire"

Cu aceste rânduri îşi încheie G.M.lvanov ciclul de foiletoane din ziarul„Patria'',
consacrate Teatrului de Operă din Cluj , din care s-au extras doar câteva aprecieri
referitoare la Aca de Barbu. 1 9
Î n 1 927 moare cel care „ trezise în spectatori impresia forţei nebiruite, a
vitălităţii cotropitoare", Popovici-Bayreuth, iar la conducere Operei clujene vine

pentru scurt timp, apreciatul om de cultură, dramaturgul Victor Eftimiu care îi continuă
pe aceeaşi linie, activitatea.
În septembrie 1 928, Aca de Barbu dă probe la Scala din Milano şi cere
permisiunea conducerii Operei din Cluj , directorului de atunci, Bănescu, să-şi
prelungească şederea în Italia „ . . . . mai am nevoie de cel puţin I O zile şi pentru asta
vă rog să binevoiţi a aproba concediul acesta, e în interesul meu mare să mai stau
timpul acesta aici. Nu am eu speranţe mari, dar în tot cazul, m-am bucurat că atâta
interes îmi poartă o capacitate muzicală ca şi Toscanini . . . " . Cum acesta nu aprobă,
.

se întoarce acasă, ratând o mai mult decât posibilă carieră în Italia.
Viaţa intens artistică a Clujului precum şi viaţa de familie, cei doi copii Radu
(n. 1 925) şi Floria (n. 1 927) o acaparează cu totul până în 1 929 când este invitată de

către directorul general al Operei din Bucureşti, dirijorul Ionel Perlea să susţină o
serie de concerte extraordinare pe scena bucureşteană. Promptă, presa nu a întârziat
să aducă la cunoştinţă publicului interesat această ştire „ Excelenta cântăreaţă de la
Opera Română din Cluj, d-na Aca de Barbu, a fost invitată de către Opera Română
din Bucureşti pentru a cânta rolurile principale din Tosca şi Bal mascat . . . . . va cânta
joi în Tosca, alături de tenorul Guidice, iar vineri, în Bal mascat, alături de Notto,
ambii de la Scala din Milano, cântăreţi de prim rang. " scrie ziarul „Patria" din 1 mai
1 929.

20

Aca de Barbu culege laurii uriaşului ei talent ş1 înaltei profesionalităţi
pretutindeni unde concertează. Astfel cu prilejul primei reprezentări a operei
„Năpasta" pe scena Operei din Cluj, cronicarul G.M.Ivanov relata următoarele, în
ziarul „ Vestul " din 1 7 mai 1 930:

„

Admiratorii o proclamă ca pe cea mai mare

cântăreaţă a A rdealului. Criticii care admiră mai puţin, dar care apreciază mai cu
19 Ibidem.
20 Jbidem.p. 70
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temei, o disting ca pe cea mai mare soprană dramatică din Ţara Românească. Şi nu
pe nedrept. Doamna Aca de Barbu nu are rivală În România Mare, fiindcă creaţiile
dsale sunt toate pecetluite cu sigiliul artei desăvârşite. " Ziarul „Adevărul" din 1 5

februarie 1 93 1 , sub titlul ,,A ida "cu d-na A ca de Barbu de la Opera Română, spune,
printre altele „ Din spectacolul de aseară, mult deasupra distribuţiei lui, s-a smuls
excelenta cântăreaţă ardeleancă d-na Aca de Barbu. Dsa ne vine numai de la Cluj;
dar de-ar fi venit de oriunde şi de oricât de departe din Apus, tot nu ne-arfi putut da
o mai bună A ida. " În anul 1 932 la Cluj , după spectacolul cu Tosca, în care soprana

l-a avut ca partener pe Dinu Bădescu, ziarul „ Vestul " din 1 2 decembrie 1 932 anunţa
că Opera clujeană a oferit publicului spectator cea de a patra premieră cu opera
Trubadurul de Verdi „ Doamna Aca de Barbu În rolul Leonorei ne-a arătat încă odată
inepuizabilele-i resurse vocale: voce caldă de o amploare impresionantă, stăpânind
la perfecţie registrele şi nuanţele cele mai.fine " . 2 1

În anul 1 932, în urma unui proces cu conducerea operei clujene (director, dr.
Victor Papilian), legat de respectarea unui contract dej a încheiat, se mută împreună
cu soţul, j uristul Nicolae Bireescu,la Bucureşti „ Din Cluj, m-a mutat, din 1 932,
ministerul Artelor, la Opera din Bucureşti

-

spune Aca de Barbu în autobiografie- În

urma unui proces cu Opera din Cluj, pentru că nu vroia noua direcţie care venise la
opera clujeană să respecte contractul Încheiat cu vechea direcţiune . . . . la Bucureşti
am fost angajată din 1 933, până când am fost numită directoare la Opera de Stat din
Timişoara. " 22

Aici ,la Opera din Bucureşti, (director Ionel Perlea), va cânta până în 1 945.
La venirea sa în Bucureşti, Victor Eftimiu semnalează la rubrica„ Teatru şi Muzică "
din ziarul „ Lupta" „ D-na A ca de Barbu este incontestabil, cea mai mare cântăreaţă
de azi a românilor. . . . . . . . Toate felicitările şi mulţumirile noastre direcţiunii Operei
bucureştene că s-a gândit să ne-o aducă" . 2 3

Este rândul Clujului să o aibă pe scenă ca şi oaspete pe Aca de Barbu. Astfel
în 1 6 ianuarie 1 933 este prezentă pe scena clujeană în cadrul Festivalului Wagner.
În 1 februarie 1 933, are loc reprezentaţia cu opera Tannhauser de Wagner, pe scena
Operei bucureştene, unde îi are ca parteneri pe George Folescu, Emil Marinescu,
21 Ibidem. p. 72.
22 lbidem,p. 73.
23 Ibidem„ p. 77.
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Elena Basarab şi Al. Lupescu. Tot în această perioadă apare în Ebreea , iar Victor
Eftimiu spune, în ziarul „Lupta'', printre alte laude, că Aca de Barbu este „ o artistă
lirică de importanţă mondială".24

În 1 3 decembrie 1 933 Aca de Barbu este din nou la Opera din Cluj , având rolul
titular din opereta Frumoasa Elena de Offenbach. Spectacolul pus în scenă de către
regizorul Constantin Pavel, a beneficiat de o montare grandioasă care s-a bucurat
de aprecieri unanime atât ale artiştilor cât şi ale publicului spectator clujean. Aca de
Barbu notează pe un program de sală „ Totul afostfeeric.1

• • • • •

A fost o reprezentaţie de

basm, dirijată de experimentatul Jean Bobescu" .25

În luna iulie 1 934, Aca de Barbu concertează iarăşi la Cluj la Clubul ziariştilor.
În februarie 1 93 5 apare pe scena Teatrului Lyric din Bucureşti în Ebreea de Halevy,
sub conducerea muzicală a lui Umberto Pessione, regia de scenă fiind semnată de Jose
Arati, iar în noiembrie acelaşi an apare, pe aceeaşi scenă, în 'pera Bal mascat, ambele
spectacole bucurându-se de mare succes.26
Dragostea şi nostalgia după locurile natale o aduc pe frumoasele plaiuri
sighişorene de câte ori îi permite programul foarte încărcat. Astfel în anul 1 936, Aca
de Barbu este prezentă la Sighişoara pentru a susţine un recital cu ocazia inaugurării
Catedralei Ortodoxe Române din această Perlă a Târnavei.
Tot în 1 936 este prezentă la Cluj cu A ida, eveniment consemnat şi în ziarul de
limbă maghiară„ Uj Elet": „ Am văzut un spectacol deosebit cu Aca de Barbu. Tot ce
am spus cu ani în urmă rămâne valabil; nimeni nu a cântat vreodată mai frumos pe
scenele româneşti A ida ca Aca de Barbu".

Totuşi, în ciuda cronicilor deosebit de favorabile, Aca de Barbu apărea destul
de rar pe afişele Operei bucureştene, în reprezentaţii cu A ida, Madame Butterfly,
Cavaleria rusticana, Tosca, Boema sau în concerte şi festivaluri organizate de

Filarmonică.
În februarie 1 943, Aca de Barbu apare în Cavaleria rusticana, după care în
revista „ Spectator", la rubrica „ Cronica muzicală", cronicarul care semnează cu
iniţialele A.B., spune

„

În frunte cu d-na Aca de Barbu, am revăzut pe câţiva dintre

cântăreţii de ale căror nume sunt legate Operele Române de când există ele ca instituţii
24 Ibidem, p. 78.
25 Ibidem. p. 79.
26 lbidem.p. 80.
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de Stat. . . . După Cavaleria rusticana ne-am dat seama că opera este la noi într-o
reală criză. Elementele tinere nici nu se compară cu cele vechi. Ne-am dat seama ca
Aca de Barbu a rămas neegalată de tânăra generaţie de cântăreţi, care chiar dacă au
o bună calitate de glas par a.fi diletante . . . Am revăzut în doamna Aca de Barbu şcoala
serioasă germană de gesturi în emisiune şi am rămas impresionaţi de amploarea şi
strălucirea registrului înalt. "2 7
În aprilie 1 943 apare, alături de Maria Snejina, în Săptămâna luminată de
Nicolae Brânzeu, cronicile fiind mai mult decât elogioase: „ Să cităm mai cu seamă,
cu cele mai sincere elogii, pe cele două protagoniste, pe doamna Aca de Barbu şi
Maria Snejina, cu adevărat impresionante prin jocul lor dramatic tot atât de intens ca
şi expresia cântului lor susţinut, dominând chiar vacarmul orchestrei. De mult nu s-au
auzit pe scena noastră voci cu atâta nerv şi volum. " spune Em.Ciomac în „Timpul".28
Ziarul „Viaţa" la rubrica„ Muzică'', după câteva aprecieri elogioase la adresa
interpretelor principale din spectacolul cu Săptămâna luminată, încheie rubrica cu
un scurt articol intitulat Aca de Barbu în Cavaleria rusticana

:

„

Poate fi salutat

ca un eveniment muzical ieşirea din pasivitate a cântăreţei Ardealului şi a ţării
întregi Aca de Barbu. Nu insistăm aici asupra motivelor fie de ordin personal, fie
de altă natură, care au ţinut-o departe de scenă aproape un an de zile. Destul că
sâmbătă I 2 februarie, întrupând pe Santuzza din Cavaleria rusticana, publicul şi-a
dat seama ce mare personalitate artistică are Opera Română în această solistă cu un
atât de rar accent dramatic .. Încă odată ne-a amintit Aca de Barbu miracolul artei
sale în emoţionanta expresiune sufletească şi muzicală. A fost răsplătită cu viforoase
aclamaţiuni". 29
Activitatea Operei bucureştene, în această perioadă, se diminuează tot mai
mult. Desele schimbări de direcţie care au loc între anii 1 942- 1 946 nemulţumesc
angajaţii. Pentru Aca de Barbu neplăcerile care încep în anul 1 943 vor culmina în
1 945 cînd la conducerea Operei se află Victor Eftimiu. Acelaşi Victor Eftimiu care

saluta entuziast în anul 1 933 venirea Acăi de Barbu la marea instituţie de cultură
bucureşteană, aflat acum la direcţia Operei Române din Bucureşti a dispus, din motive
necunoscute pensionarea cântăreţei, anulată la scurtă vreme de fostul ministru secretar
27 Ibidem, p. 8 1 .
2 8 Ibidem. p.82.
29 lbidem,p. 83.
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de Stat, Ghiţă Pop. Promptă presa, face publică această hotărâre, astfel că în Rampa din
3 decembrie, Leonard Paukerov scrie

„

Cât priveşte protagonistele Operei Române,

încă foarte puţin a ajuns la cunoştinţa publicului despre tratamentul vitreg de care
a avut parte Aca de Barbu, distinsa soprană dramatică sărbătorită pe cele mai mari
scene germane, austriece şi cehoslovace . . . . . . Au voit s-o treacă la pensie Înainte de
vreme, asta când la aceeaşi instituţie mai sunt menţinute În ansamblu şi soliste care
au trecut de 60 de ani . . . . . numai când au aflat că doamna Aca de Barbu poate să
intenteze un proces direcţiunii Operei au revenit, . . . . Publicul o iubeşte şi o apreciază
şi umple sala Operei ori de câte ori o văd anunţată pe afiş"30
În luna august 1 945, printr-o hotărâre a Comitetului de direcţie al Operei
(director Vrăbiescu) şi cu aprobarea ministrului Mihai Ral ea, cântăreţei i se aducea la
cunoştinţă că începând cu data de 1 septembrie 1 945, în baza legii 659 din 1 5 august,
va fi pensionată cu dispensă de vârstă, deşi legal mai putea cânta încă 7 ani .
Durerea e i era că

„

Din aceasta reiese că prin pensionare, nu numai că

am fost scoasă din cadrele Operei, dar indirect m-aţi oprit de la orice activitate
artistică. Aceasta este o lovitură morală, pe care, după trecutul meu artistic şi ca
singura protagonistă ardeleancă de la Opera din Bucureşti nu am meritat-o. Lovitura
materială primită nu este mai puţin dureroasă, dat fiind că eu trăiesc după munca
mea . . . " - scrie Aca de Barbu în memoriul transmis autorităţilor.3 1
.

.

.

În urma acestui memoriu, trimis Preşedinţiei Consiliului de Miniştri, în data
de 1 3 februarie 1 946 primeşte răspuns de la Ministerul Artelor cum că este angajată
retroactiv din data de 1 septembrie 1 945 la Opera din Timişoara (care în aceea perioadă
exista doar în proiect). Opera timişoreană va fi întemeiată, prin decret al Regelui
Mihai I, la 30 martie 1 946. I se comunică de către ministru că drepturile salariale
pentru perioada 1 sept. 1 945 - 1 apr. 1 946 vor fi suportate de Opera din Bucureşti apoi
de cea din Timişoara. 32
A urmat perioada directoratului de la Timişoara ( 1 946- 1 954).

Deşi mare

iubitor de spectacole lirice, publicul timişorean nu a avut până în anul 1 946 o Operă
a lui . A existat clădirea Palatului Culturii a cărui construcţie a început în 1 87 1 , după
planurile arhitecţilor vienezi Helmer şi Fellner (constructori a numeroase săli de teatru
30 Ibidem, p. 84.
31 Liviu Dorin Bitfoi, Petru Groza ultimul burghez.
3 2 Ibidem.

O

biografie, Ed.Compania, Bucuresti, 2004, p. 2 1 .
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din Europa - Budapesta, Viena, Odessa) şi a fost terminată în 1 87 5 . Două incendii de
proporţii au devastat clădirea. Primul a avut loc în 1 880 şi reconstrucţia a durat până în
1 882, păstrându-se integral forma originală a clădirii, construită în stil „Renaissance".
După cel de-al doilea incendiu - 1 920 - au mai rămas intacte doar aripile laterale ale
clădirii. Reconstrucţia se face după planurile arhitectului Duiliu Marcu, păstrându
se stilul original numai la faţadele laterale, faţada principală şi sala de spectacole
îmbrăcând stilul neobizantin caracteristic arhitecturii româneşti a timpului .
Inedit este faptul c ă în această clădire îşi desfăşurau activitatea în mod armonios
patru instituţii de artă - caz unic in lume: Opera Română, Teatrul Naţional „Mihai
Eminescu", Teatrul German de Stat şi Teatrul Magiar „ Csiky Gergely" 33
Nevoia acută simţită de timişoreni şi dragostea lor pentru spectacolul de teatru
liric au fost împlinite într-o anumită măsură de Opera Română din Cluj . Din anul
1 920 aceasta s-a deplasat destul de des la Timişoara pentru ca, între anii 1 940 si 1 945
in urma cedării Ardealului prin Dictatul de la Viena, să-şi desfăşoare activitatea în
capitala Banatului, devenind Opera din Cluj - Timişoara, al cărei director a fost numit
compozitorul Sabin Drăgoi. După plecarea Operei din Cluj , în 1 945, nu se putea
imagina o Timişoară fără spectacole de operă. Dragostea şi interesul timişorenilor
pentru acest gen muzical, se putea evalua după frecventa spectacolelor pe afişe şi după
afluenţa publicului. Astfel în anul 1 920 ia fiinţă Teatrul Liric de Operetă, condus de
Maximilian şi Leonard - prinţul operetei, care pentru un timp a suplinit golul lăsat
prin plecarea Operei Române din Cluj . Putem spune că Teatrul Liric de Operetă a
fost ca un intermezzo între Opera Română din Cluj - Timişoara şi Opera Română din
Timişoara. Venită la conducerea nou înfiinţatei instituţii Aca de Barbu a reuşit în scurt
timp, cu pricepere şi devotament, să formeze o echipă valoroasă de muzicieni.34
,,Am început.fără a avea nimic -foră buget, foră bani, dar am pornit totuşi la
drum. Drum greu şi spinos. (. . .) Nici un decor, nici un costum, nici încăperi pentru
birouri; cu un cuvânt trebuia focut totul de la început. (. . .) Eram atât de emoţionaţi,
încât m-am retras într-un colţ plângând, stăpânită de o imensă satisfacţie şi bucurie.
Îmi vedeam visul cu ochii. Peste neajunsurile vieţii, peste reaua-voinţă a unor oameni,
am încercat un sentiment curat, înălţător, al datoriei împlinite şi al recunoştinţei
33 Vali Corduneanu , „Jumatate de veac de la disparitia directoarei fondatoare a operei din Timişoara" in
22 manie 2008, p. 1 1 .
34 Jhidem.
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pentru succesul care se anunţa. Câteva clipe scumpe care ne răsplătesc pentru toată
amărăciunea, amăgirile şi decepţiile, indiferenţa şi răutatea omenească. (. . .) Nu mai
erau cinci-şase premiere într-o stagiunef35
Lucrurile s-au complicat, erau prea multe moaşe, şi producţia a scăzut . . . " - aceasta
este mărturia Acăi de Barbu, care surprinde începuturile Operei timişorene, emoţia
premierei cu spectacolul „Aida" şi anii grei care au urmat.
,,Nici un teatru de operă din lume nu s 'a înfiinţat vr 'odată în împrejurări mai
vitrege ca al nostru" - le declara soprana ziariştilor adunaţi în biroul său în 1 9 aprilie
1 94 7, precizând data primului spectacol, regizat chiar de ea - 27 aprilie, ora 1 7, şi
faptul că acesta va fi difuzat prin megafoane în Piaţa Operei; urma să-şi dea concursul
şi fanfara Regimentului 2 Roşiori.36
Primul consiliu de administraţie al Operei Române din Timişoara a cuprins
personalităţi marcante ale vremii respective: Aca de Barbu - director si regizor artistic,
Traian Nicolau - director artistic, Mihai Bota - director administrativ, Gheorghe
Marianciu - secretar studii muzicale, Gheorghe Pavel, Traian Mihăilescu, Hermann
Klee, Constantin Daminescu - dirijori, Mercedes Pavelici - maestru de balet, Ionică
Mihai si Eugen Gropsianu - regizori. Structura compartimentelor a fost următoarea:
45 de solişti vocali, 46 de instrumentişti, 60 de corişti, 1 9 balerini, 3 0 personal tehnic
de scenă, 8 corepetitori şi 1 sufteur. De asemenea, o parte din soliştii Operei din Cluj
şi-au dorit să rămână la Timişoara spre a întregi cu experienţa lor nucleul colectivului
artistic entuziast: Filomeia Piteiu Georgescu, Fenia Nicolau, Traian Nicolau, Gogu
Vasilescu, Adriana Ciuciu, Flavia Domsa, Ilia Cazacu. 37
Spectacolul inaugural al Operei Romane din Timişoara a avut loc la 27 aprilie
1 94 7 cu opera „Aida" de G. Verdi şi a fost un spectacol de neuitat, de înaltă ţinută
artistică, un triumf al artei interpretative româneşti semnalat ca atare de periodicele
vremii. 3 8
Pe scenă, în faţa publicului şi a înaltei asistenţe, (primul ministru de atunci Dr.
Petru Groza), dar şi prin megafoane, afară în Piaţ a Operei, directorul Aca de Brabu
adresa miilor de
35 !bidem.
36 !bidem.
37 Ibidem.
38 !bidem.
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auditori,

următoarele

cuvinte:

,Jată

visul

nostru

împlinit!

Se deschid porţile acestui aşezământ de artă lirică, pentru a răspândi ca un far
luminos arta cântului şi a muzicii - citadela culturală într-o provincie atât de înfrăţită
cu muzica şi poezia. În acest Banat, care prin tradiţiile lui este îndreptăţit a avea o
operă proprie, aici, în ţara cântului unde de veacuri răsună melodiile duioase ale
doinei româneşti. . . "39
În ziarul „Făclia Banatului", mg. Nicolae Ivan, tatăl solistei Simina Ivan,
consemna:
,,Noua Opera Română din Timişoara ne-a prezentat «A ida» cu un.fast uimitor,
dacă luăm în considerare modestia mijloacelor materiale care i-au stat la dispoziţie.
Numai energiei de fier a dnei dir. Aca de Barbu şi priceperii dlui director artistic
Traian Nicolau i se poate atribui acest strălucit rezultat ". 40
Floria Popescu Necşeşti, fiica artistei, (al cărei nume a fost dat după rolul
cel mai drag, din „Tosca") îşi aminteşte cu privire la începuturile operei timişorene:
,,Mama a avut însă norocul să.fie înconjurată de nişte oameni şi artişti de mare calitate,
cu multă experienţă. Dirijori erau Gh. Pavel şi Mircea Popa, maestrul corului era
dirijorul şi compozitorul Hermann Klee. Cel din urmă a renunţat la viaţa sa liniştită
din Cluj, unde avea o căsuţă cu grădină (şi dânsul a locuit un timp îndelungat în
Operă), doar la rugăminţile mamei de care îl lega o mare prietenie încă din anul
'21, când Aca de Barbu era mândria Operei din Cluj. Erau, de asemenea, mai mulţi

solişti, care aveau deja experienţă scenică. Trei dintre ei au avut rolurile principale
la deschidere: e vorba de Fenia Nicolau, Filomela Piteiu-Georgescu şi Traian
Nicolau. Restul soliştilor erau începători, facând primii paşi pe scenă. (. . .) Mama era
permanent prezentă în toate compartimentele şi atelierele. Cu un zâmbet, cu o dojană,
se învingeau toate greutăţile, care erau de alţfel foarte multe(. . .) Mama era un om
stăpânit, echilibrat şi calm, obişnuită de zeci de ani cu scena, cu publicul, dar cred
că n-a avut niciodată asemenea emoţii ca în clipa în care a apărut în faţa cortinei. În
lumina reflectoarelor, pentru prima dată în viaţă, apărea nu pentru a cânta, ci pentru
a saluta în calitate de director al Operei, pe primii spectatori . . . Când a apărut mama,
deodată s-a facut linişte în sală. Liniştea a fost curmată de vocea timbrată şi bine
3 9 Liviu Dorin Bîtfoi,Op.cit. p. 44 1 .
40 Corneliu Buescu. Op. cit.p. 76.
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pozată a mamei, care a urat un bun venit tuturor. (. .) Spectacolul a fost un triumf.
.

Retrasă într-un ungher al scenei, copleşită de emoţie, dar şi de bucuria reuşitei, după
încordarea nervoasă dinaintea ridicării cortinei, mama a lăsat să-i cadă în voie toate
lacrimile reţinute de nenumărate ori în momentele de grea cumpănă. Izbutise? După
câtă trudă . . . Se simţea fericită şi, de ce nu, mândră de măreaţa înfăptuire. Oare nu
ea, Aca de Barbu, a fost cea care a înaintat memorii după memorii, motivând în toate
chipurile necesitatea înfiinţării unui Teatru de Operă la Timişoara ? Cine altcineva, de
bună credinţă, dar şi cu o prestanţă recunoscută, arfi transmis până la cele mai înalte
foruri (dr. Petru Groza, o mai veche cunoştinţă a sopranei, n.n.), în ciuda unor piedici
venite din rândul celor dornici de căpătuială, dorinţa arzătoare a bănăţenilor de a
avea la Timişoara un Teatru de Operă ? (. . .) Cortina s-a ridicat pentru ultima oară
în faţa unui public în picioare, aplaudândfrenetic, care nici după lăsarea cortinei nu
părăsea sala"

.41

După ce a existat dotarea şi bugetul, iar numărul angaj aţilor a crescut, a dispărut
entuziasmul, munca dezinteresată şi a scăzut randamentul. Într-o notă explicativă din
1 950 arăta : „ Părerea mea este că suntem prea mulţi conducători, spectacolele depind
de prea m ulte persoane şi o astfel de colaborare devine foarte dificilă, deoarece
colaboratorii de la conducere sunt elemente nepregătite, care însă totuşi vor să aibă
un cuvânt hotărâtor şi atunci nivelul artistic al spectacolelor noastre suferă ". 42
A lnceput să piardă colaboratorii apropiaţi, în ciuda referatelor adresate
forurilor conducătoare. Astfel, dirijorul Mircea Popa - „ Un om talentat, extrem de
bine pregiitit, serios, muncitor, cu autoritate în orchestră, pe care o pusese la punct
minunat, să.fie scos pe motivul că nu poate avea două slujbe (cumul), pe când la Cluj
şi în alte părţi, fiecare şef de orchestră mai are şi o slujbă, dacă nu chiar două . . . ";
pe maestra de balet Mercedes Pavelici,de origine croată, pe maestrul de cor Hermann
Klee, pensionat, deşi avea un contract pe 5 ani.
În epoca în care toate cererile se încheiau cu „ Lupt(ăm) pentru pace!", într-un
articol nesemnat din 1 noiembrie 1 95 3 , intitulat „Să ridicăm nivelul muncii la Opera
de Stat", se nota cu referire la directoare: „ Cu toate criticile regulate care i s-au
adus, ea continuă să muncească de unul singur, repartizând rolurile foră consultarea
4 1 Ibidem, p. 77.

42 Ibidem, p. 78.
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colectivului de conducere, considerând Opera ca un fel defeudă în conducerea căreia
nimeni nu ar avea un cuvânt de spus". Era un semn pentru ceea urma să se întâmple.
Prin decizia nr.670/20 noiembrie 1 954 a Comitetului Executiv al Sfatului Popular
Regional, la propunerea Sectorului Cultural, va fi eliberată din funcţie, urmând să
primească „alte însărcinări". Hotărârea era abuzivă, înlocuirea sa fiind atributul
Ministerului Culturii.43
Urmează ani grei pentru Aca de Barbu, deşi oameni care o admiră datorită
talentului uriaş şi inepuizabilei puteri de muncă, o ajută. Astfel în anul 1 954 în data
de 1 7 ianuarie, primul ministru de atunci, Petru Groza se îngrijeşte de eliberarea din
închisoare a soţului Acăi de Barbu, Nicolae Birescu. Arestat în anul 1 952, acesta
avusese singura vină de a fi avut „calitatea de prefect al Timişului sub Antonescu." 44
Mare admirator al Acăi de Barbu, Petru Groza, ajuns în înalta funcţie de
Preşedinte al Prezidiului Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Române,
funcţie considerată drept şef al statului, încearcă din răsputeri să o ajute în momentul
în care a fost îndepărtată de la conducerea Operei timişorene .„Zece zile mai târziu
(12 martie 1 955 n. r.) îi trimite lui Chişinevschi dosarul < cazului cunoscut> a/fostei

directoare a Operei de Stat din Timişoara, însăşi Aca de Barbu. Cere ca acest caz să
fie < revizuit de urgenţă >. Directoarea fusese înlăturată <brutal> de la conducerea
Operei, deşi se bucura de o mare apreciere şi popularitate în regiune, datorită
activităţii ei îndelungate. O ironie (usturătoare!) şi probabil deloc întâmplătoare:
Groza îi propusese de curând Constanţei Crăciun (ministrul culturii) ca Aca de Barbu
să fie decorată cu ocazia împlinirii a patru decenii de activitate. Surpriza demiterii
ei este deci cu atât mai neaşteptată. De altfel, directoarea fusese obstrucţionată şi
<sabotată> şi până atunci de fostul Comitet al Artelor, iar ulterior de Ministerul
Culturii. Premiera operei Ana Lugojana avusese loc până la urmă, după multe şicane,
în 3 ianuarie şi se bucurase de un mare succes . . . . . În problema A căi, de altfel, Groza
trimisese la I I februarie o adresă către Constanţa Crăciun. Va reveni în martie şi o va
chema pe Crăciun special la telefon. Ministra îi comunică însă, surprinzător , că Aca
este cea care a cerut mutarea la Bucureşti, la o catedră de la Conservator, ambiţie se
pare, întru totul.firească, Aca nedorind <să moară la Timişoara>. Chiar şi aşa, Groza
43 lhidem, p. 79.

44 lhidem, pp. 485-486
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fi

solicită să-i pedepsească <pe cei de rea credinţă şi vinovaţi> şi să dea <integrală

satisfacţie directoarei de operă Aca de Barbu, hărţuită dincolo de limitele bunului
simţ şi ale intereselor culturii noastre>. Cazul i se pare cu atât mai revoltător, cu cât
locul i-a fost luat de un tânăr de 26 de ani care o şi jignise. Mai mult, tînărul nici
nu doreşte să vorbească româneşte, pretinzând că nu cunoaşte limba, ci el ştie doar
ruseşte, soţia sa jucând rolul de translator ". 45
Deşi îi fusese interzis accesul în Operă, la intervenţia lui Filaret Barbu i se
va permite să pregătească în continuare premiera cu „Ana Lugojana". Va reveni,
deşi nu a dorit, în 1 957, la aniversarea unui deceniu de existenţă a Operei pe care
o fondase. Cu spectacolul „Ana Lugojana" de Filaret Barbu în regia Acăi de Barbu
se încheie, în istoria Operei Române din Timişoara, o epocă: ACA DE BARBU. În
primii zece ani de la Înfiinţare au fost montate 4 1 de spectacole de operă, operetă şi
balet. Fiecare stagiune a adus pe afişul operei titluri noi , interpretate de un colectiv
artistic bine închegat, alcătuit din solişti vocali, balerini, corişti şi instrumentişti de
valoare, conduşi de maeştrii de talie internaţională. 46
Vasile Fonta, fost prim-balerin, membru fondator al Operei din Timişoara,
declara în filmul documentar realizat de dl Vasile Bogdan (TVR Timişoara): „ Aca de
Barbu , cum să spun, nu era directoare, e greşit spus directoare, era o mamă a două
sute de copii. O femeie caldă, o femeie liniştită, avea o ţinută extraordinară ".47
Pentru o scurtă perioadă de timp a fost cadru didactic la Conservatorul din
Bucureşti ( 1 95 5 - 1 956) la clasa de regie şi operă, după care a activat ca şi profesoară
de canto la Teatrul de Operetă: „ Talentul, energia şi generozitatea arătată tinerei
generaţii de cântăreţi o aşează în loc de înaltă cinstire în rândul valorilor noastre
lirice". 48
În anul 1 956 a fost solicitată de către conducerea Teatrului de Operă din Iaşi
să monteze opera Madame Butterfiy (premiera a avut loc la 22 iunie 1 957) şi la
Constanţa pentru a monta opereta Liliacul.
Revenită de la Iaşi la Bucureşti ca urmare a unei invitaţii, Aca de Barbu s-a
prezentat la Consiliul de Miniştri, unde, într-un cadru festiv i s-a înmânat diploma de
45 Ibidem.
46 Corneliu Buescu, Op. cil. p.89.
47 Dinu Bădescu, Pe cărările unei vie(i de boem. Evocări, Editura Muzicală a Uniunii compozitorilor, Bucureşti, 1 973,p. 68 .
48 Corneliu Buescu, Op. cil. p. l 02.
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Artistă emerită.
La Constanţa, după pregătirea primului act din Liliacul se îmbolnăveşte şi
revine la Bucureşti„ . . . am stat două săptămâni în pat, cu frica de complicaţii, în
. .

fine, am început să mă scol, să mă mai refac, să mai mănânc şi când m-am simţit
iarăşi bine, m-am întors la Constanţa. Am stat vreo două săptămâni, totul mergea
bine, în 4 dec. am venit la Buc. În 7 dec seara, m-am dus la Tim. La serbarea de 1 O
ani, a deschiderii Operei, eu nu am vrut să mă duc, dar dacă am primit dispoziţie,
m-am dus. Totul a fost bine şi frumos . . . . . . . Dar când m-am întors, nu am fost deloc
bine. Sosită la Buc m-am simţit foarte prost, nu mă durea nimic, dar temperatură
mare . . . temperatura nu ceda . . . . aşa că luni dim. m-am dus la spital, mi-au făcut toate
analizele şi marţi m-au operat. . . Dureri după operaţie n-am avut că m-au ţinut tot în
injecţii . . . . " scrie Aca de Barbu într-o scrisoare adresată mătuşii şi vărului ei din Cluj .
În a doua jumătate a lunii ianuarie 1 95 8 febra revine cu mai mare intensitate
şi este internată iarăşi în spital. A decedat în 2 1 martie 1 958, în urma unei afecţiuni
a rinichilor avându-i aproape pe A.P. Bănuţ, venit de la Tinca Bihor, şi pe buna ei
prietenă Victoria Costescu-Duca.
Condusă pe ultimul drum de către o mare mulţime de prieteni şi admiratori,
inegalabila, marea Aca de Barbu este înmormântată la Bucureşti, în apropierea capelei
cimitirului Sf. Vineri din Bucureşti.49
Ca o recunoaştere a uriaşei personalităţi a Acăi de Barbu, săptămânalul
„Agenda" din Timişoara din 22 martie 2008 publica un amplu articol comemorativ
cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la moartea artistei. De asemenea, în anul 20 1 O cu
ocazia zilei de 8 Martie, „Ziarul de Mureş" a realizat, cu ajutorul istoricului Cornel
Sigmirean, cancelarul Universităţii „Petru Maior", un Top 3 al femeilor celebre cu care
j udeţul Mureş se poate mândri, pe primul loc aflându-se inegalabila Aca de Barbu.50
Ca urmare a puţinei documentaţii de care am putut beneficia, pentru lucrarea de
faţă am folosit date din presă şi din monografia„ Aca de Barbu" publicată de Corneliu
Buescu în 1 99 1 , la Editura Muzicală, el având acces la manuscrisul memoriilor
sopranei. Prefaţa cărţii este semnată de fostul student al Acăi de Barbu, Doru Popovici
care ne relatează ,,Aca de Barbu a fost o voce de o aleasă calitate şi cu un volum de un
49 Ibidem. p. 1 24.

50 Vezi aici: Vali Corduneanu, Op. cil. p. 1 1 ; Alin Bolbos,Allain Cucu -„Femei celebre din istoria Mureşului" in Ziarul de Mures
- Targu Mures , 8 martie 20 I O.
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dramatism cutremurător, nemaivorbind de tehnica vocală, fntr-adevăr excepţională. A
interpretat cu aceeaşi uşurinţă şi rolurile de sopran şi rolurile de mezzo-sopran. Nu a
entuziasmat publicul numai cu operele bazate pe acel bel canto italian, ci şi punând în
adevărata lor lumină capodoperele pann-ului de la Bayreuth, cel nemurit de popor . . .
Richard Wagner. (. . .) A ca de Barbu a fost o femeie de o distincţie rară, dublată de o
putere de muncă ieşită din comun totodată, de o tulburătoare generozitate . . . ". Aca de
Barbu se pare că a fost printre primii români care au avut o casă proprietate în cetatea
Sighişoarei. După declaraţiile unor locatari, se pare că această

casă este cea de pe str.Bastionului nr.2, colţ cu Piaţa Cetăţii. În podul acestei case
s-a găsit corespondenţă semnată Aca de Barbu. Din păcate această corespondenţă
nu a fost păstrată de către actualii proprietari ( Pensiunea „Casa Wagner"). Puţina
corespondenţă Aca de Barbu şi familia de Barbu, o avem prin bunăvoinţa d-lui ing.
Băia Nicolae, căruia îi mulţumim pe această cale.
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Aca de Barbu- A particular fate
Summary
Born in the beautiful town of Sighisoara, the first size personality of Romanian culture, the
soprano Aca de Barbu sang opera on the great stages of Europe in the first half of the twentieth century.
Turned into her homeland that she loved greatly, she was a founding member of the Romanian Opera
in Cluj and the first lead singer for a period of ten years ( 1 922- 1 933). Then she sang the Romanian
Opera in Bucharest, and from February 1 3, 1 946 she was appointed director at the Romanian Opera
Timisoara, by then only in draft form and which will be built only because of the skill and energy of
Mrs. Aca de Barbu . She remained in Timisoara by the year 1 954. After that she was a teacher at the
Conservatory of Bucharest and staged opera and operetta în lasi and Constanta. She <lied in 1 958 and
is buried in Bucharest near the chapel 's cemetery Holy Friday.
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ARHIVELE NAŢIONALE MUREŞ,
Ă
RĂ
P ST
TOARE DE DOCUMENTE DE ARHIVĂ CE ILUSTREAZĂ
TRECUTUL SAŞILOR1 DIN TRANSILVANIA

dr. Peter Moldovan
Privită din perspectivă istorică, ideea de a focaliza atenţia asupra trecutului saşilor
din actualul judeţ Mureş poate apărea ca bizară. O parte însemnată a actualului judeţ
Mureş a alcătuit fostul scaun secuiesc Mureş, componentă a fostei regiuni istorice
denumite „ţinutul secuiesc". Arhivele judeţene Mureş trădează această realitate,
păstrând din abundenţă urmele scrise ale istoriei şi culturii ce poartă amprenta
populaţiei secuieşti.
Târgu Mureşul, reşedinţa fostului scaun secuiesc Mureş, era plasată în marginea
estică a ţinutului secuiesc. În orbita ei, la o distanţă mică, se plasau două oraşe săseşti :
Reghinul Săsesc la nord-est şi Sighişoara la sud-est. Ambele oraşe fac parte din
componenţa actualului judeţ Mureş. Cu toate acestea însă, arhivele lor vechi lipsesc
din Arhiva judeţului Mureş. Arhiva oraşului Sighişoara se păstrează la Braşov, iar
arhiva veche a Reghinului Săsesc a ars o dată cu incendierea oraşului în Revoluţia de
la 1 848.
Actualul judeţ Mureş are în alcătuirea sa două grupuri de localităţi rurale
care au avut, în trecut, un puternic specific săsesc. Este vorba de grupul, mai mic, al
satelor situate la nord-vest de Reghin, în direcţia Bistriţa. Ele şi-au pierdut identitatea
săsească spre sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, o dată cu încercarea de
evacuare a populaţiei acestor sate în Germania. Al doilea grup de sate foste săseşti
se află răspândite pe valea dintre râurile Târnava Mică şi Târnava Mare, cunoscute
în istorie drept cele „ 1 3 sate săseşti". Din perspectivă istorică numitorul comun al
acestor două grupuri de sate este acela că ambele se aflau plasate în afara teritoriului
privilegiat al „pământului săsesc", pe teritoriile comitatelor Turda, respectiv Târnava.
Locuitorii lor au avut statutul social de iobagi până la 1 848, nebeneficiind de libertăţile
de care se bucurau ceilalţi saşi din Transilvania.
I Pentru precizia raportării spaţiale, preferăm să utilizăm tennenul de „saşi", în locul celei de „germani". În Transilvania, Banat,
Sătmar şi Maramureş au fost colonizate, de-a lungul vremii, mai multe colectivităţi vorbitoare de limbă germană, care au fost
apelate generic, după originea lor străveche: saşi, landleri (în Transilvania), şvabi (în Banat şi Sătmar), zipseri (în Maramureş).
La Arhivele judeţene din Târgu Mureş se păstrează documente ce privesc exclusiv trecutul comunităţilor săseşti.
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Este inutil a căuta apropieri comparative, sub aspect cantitativ sau calitativ,
cu oraşe precum Sibiu sau Braşov, în privinţa documentelor ce ilustrează trecutul
saşilor. Fiind cunoscute ca arhive ale unor oraşe săseşti, arhivele sibiene sau cele
braşovene au fost cercetate ca atare. Aspecte de detaliu din trecutul mai îndepărtat sau
mai apropiat al saşilor acelor regiuni au devenit cunoscute. În schimb, informaţiile
cu privire la trecutul saşilor păstrate în arhivele mureşene, cu toate că nu sunt puţine,
nu transpar facil şi nu pot fi identificate, uneori, prin simpla parcurgere, de pildă, a
listei fondurilor şi colecţiilor. Ele sunt „ascunse" uneori, în fonduri administrative,
în fonduri cu caracter economic sau funciar care nu trădează, întotdeauna, o relaţie
directă cu elementul săsesc. Noi ne-am apropiat de aceste informaţii „ascunse" şi, în
rândurile următoare, le vom „deconspira".
Cel de-al Doilea Război Mondial a reprezentat un moment de ruptură major în
stabilitatea şi dinamica populaţiei săseşti din Transilvania, moment care a depăşit mult
în consecinţe fenomenul, de pildă, al emigrării saşilor în America, din primele decenii
ale secolului XX. Risipite în diferite fonduri cu caracter administrativ, poliţienesc sau
funciar, informaţiile referitoare la viaţa saşilor din zona Târnavelor, abundă.
În fondul Prefectura judeţului Târnava Mare, inv. nr. 4 1 5, ( 1 920- 1 948)
găsim informaţii care ilustrează starea de spirit a saşilor, şi raportarea lor la marile
evenimente politice din viaţa comunităţii lor, evenimente derivate din poziţia câştigată
în urma înţelegerilor dintre statul român şi Reich-ul german. Aflăm despre modul în
care a fost structurată arhitectura organizatorică a Grupului Etnic German2 (GEG)
în j udeţul Târnava Mare3, despre aprobarea constituirii şi funcţionării Partidului
Muncitoresc Naţional-Socialist în cadrul GEG4 • O dată cu poziţia favorabilă câştigată,
creşte şi influenţa saşilor în structurile administrative locale iar pe fondul politicii apar
atitudinile antisemite, antireligioase şi xenofobe. Este ilustrată Convenţia între Reich
ul german şi guvernul român în legătură cu înrolarea în unităţile Wehrmacht - SS a
cetăţenilor români de origine germană5 dar şi nemulţumirile exprimate de populaţia
săsească către sfărşitul războiului, vizavi de acest proces6 •
Înfrângerea Celui de-al Treilea Reich a avut repercusiuni negative asupra
2 Grupul Etnic German din România a fost înfiinţat prin Decretul - Lege 3884 din 2 1 noiembrie 1 940.
3 Prefectura Târnava Mare, dosar nr. 1 21 1 94 1 .
4 Idem, dosar nr. 5/ 1 942.
5 Idem, dosar nr. 27 1 / 1 943.
6 ldem, dosar nr. 2/ 1 944.
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populaţiei germane din întreaga Europă. Saşii transilvăneni nu au făcut excepţie.
Soarta lor a fost cruntă: cei care s-au întors din refugiul german au fost mai întâi
arestaţi, apoi deportaţi în URSS sau trimişi în detaşamente de muncă în interiorul ţării;
averile celor care nu se aflau în ţară la 1 2 septembrie 1 944 au fost expropriate.
În fondul Comisariatul de poliţie Reghin, inv. nr. 884, ( 1 944- 1 949) se găseşte
o listă cu cei 266 de saşi originari din satele din zona Reghinului, dintre cei care iniţial
au fost evacuaţi de către conducătorii lor spre Germania, dar care s-au reîntors. Ei se
aflau internaţi în lagărul organizat la Reghin7. Fondul Legiunea de j andarmi Târnava
Mare, inv. nr. 330, ( 1 933- 1 949) este bogat în informaţie ce vizează internarea saşilor

în detaşamente de muncă în interiorul ţării8 (Târgu Jiu, Valea Homorod - liniile CFR
etc.), sau dezertarea lor din lagărele de muncă9. Să menţionăm faptul că dintr-un
număr de peste 50.000 de saşi locuitori în judeţul Târnava Mare, 6.084 au fost au fost
duşi la muncă obligatorie în URSS. Marea parte a celor rămaşi acasă a fost hărţuită şi
folosită la muncă în „folos obştesc". Începând cu anul 1 946, saşii deportaţi în URSS
se întorc acasă. Fondul mai-sus menţionat surprinde acest aspect 1 °.
Imediat după încheierea războiului, statul român a introdus două măsuri
administrative, sub influenţa Comisiei Aliate de Control, care vizau direct populaţia
germană: a desfiinţat Gupul Etnic German şi a naţionalizat bunurile acelor supuşi de
etnie germană consideraţi a fi responsabili pentru colaborarea cu regimul hitlerist.
Fondul Prefectura Târnava Mare, Comitetul Provizoriu, inv. 670, ( 1 892- 1 950)
conţine o serie de documente ce ilustrează exclusiv preluarea sau naţionalizarea
bunurilor fostului GEG, din localităţile judeţului inclusiv din Sighişoara (baia de
vară, arena de patinaj) sau din Mediaş (ştrandul etc ) 1 1 • În conformitate cu Convenţia
de Armistiţiu, statul român înfiinţează, în baza, în special a art. 8 a Convenţiei de
Armistiţiu, Casa de Administrare şi Supraveghere a Bunurilor Inamice (CASBl)12•
Articolul 8 se referea la „administrarea" bunurilor mobile şi imobile ale persoanelor
inclusiv de naţionalitate germană, care s-au retras de pe teritoriul ţării o dată cu trupele
7 Comisariatul de poliţie Reghin, dosar nr. 1 5/ 1 945.
8 Legiunea de jandarmi Târnava Mare, dosar nr. 1 1 / 1 945, 29/1 946. (Informaţii similare se găsesc şi in fondul Prefectura Târnava
Mare, Comitetul provizoriu, dosar nr. 38011 945/46, 4 1 9511 946 ).
9 Idem, dosar nr. 9511 948.
I O Idem, dosar nr. 321 1 946, 95/ 1 948, I 07/ 1 94 7-48.
1 1 Prefectura Târnava Marc, Comitetul provizoriu, dosar nr. 3450-3558.
1 2 CASBI a fost înfiinţată prin legea 91 din 9 februarie 1 945
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germane. Fondul mai-sus menţionat păstrează o serie de documente precum fişe de
avere ale persoanelor care intră sub incidenţa art. 8 al Convenţiei sau inventare cu
bunurile acestor persoane. Fondurile Prefectura Mureş

-

CASBI, inv. 3 1 0 ( 1 945-

1 949) şi CASBI Judeţul Târnava Mică, inv. 487, ( 1 945- 1 948) conţin informaţii
asemănătoare, pentru zonele aferente. În cazul judeţului Mureş s-au păstrat acte de
atribuire către persoane fizice sau juridice a imobilelor sau terenurilor ce au aparţinut
aşa-numiţilor absenteişti 13 dar şi liste cu persoane reîntoarse în localităţile lor de
origine14• Cele două fenomene suprapuse, vor provoca situaţii conflictuale.
În scopul înfăptuirii reformei agrare din 1 94 5 1 5 statul român a trecut în
proprietatea sa, printre altele, pământurile cetăţenilor români de etnie germană acuzaţi
ca au colaborat cu Germania hitleristă precum şi terenurile şi toate bunurile agricole
ale absenteiştilor. Fondul Reforma agrară a judeţului Târnava Mare, inv. 294,
( 1 945- 1 949) ilustrează acest fenomen în aspectele sale cele mai diverse. Găsim aici
procese-verbale de expropiere şi de împroprietărire precum şi fişe de expropiere 16, pe
localităţi, unde sunt menţionate suprafeţele agricole, utilajul agricol, animale şi alte
bunuri de care saşii vizaţi de legea reformei agrare, au fost deposedaţi. Întâlnim, de
asemenea, decizii de atribuire a caselor expropriate către noii locatari 17• Vor apărea
dispute între coloniştii aşezaţi în satele săseşti şi vechii proprietari ai caselor18•
Văzându-se deposedaţi, saşii expropriaţi vor cere să li se aloce locuinţe 19• Alţii vor
contesta deciziile de expropiere20, arătând că au refuzat să se înscrie în Grupul Etnic
German, şi, ba mai mult, au servit statul român. Această categorie de saşi va beneficia,
şi ea, de latura pozitivă a legii reformei agrare, fiind, la rândul ei, împroprietărită2 1 •
După război, populaţia săsească rămasă în ţară, s-a aflat permanent în atenţia
serviciilor speciale româneşti. Să menţionăm că saşilor care au fost înrolaţi în
Wehrmacht - SS, şi care nu s-au întors în ţară după încheierea războiului, le-a fost

13
14
15
16

Prefectura Mureş - CASBI, dosar nr. 5 1 / 1 945, 49/ 1 949.
Idem, dosar nr. 25/ 1 945.
Legea nr. 1 87 din 23 martie 1 945 pentru înfăptuirea reformei agrare.
Reforma agrară a judeţului Târnava Marc, dosar nr. I 00

1 7 Idem, dosar nr. 538/ 1 946.
1 8 Prefectura Târnava Mare, Comitetul provizoriu, dosar nr. 1 033/ 1 947.
19 Vezi cereri: Idem, dosar nr. 1 073/1 947-48.
20 Idem, dosar nr. 594/ 1 946.
2 1 Idem, dosar nr. 597I1 946.
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retrasă cetăţenia română22 • În schimb asupra celor rămaşi acasă a planat suspiciunea
autorităţilor române, fiind puşi sub supravegherea Siguranţei şi ulterior, a Securităţii.
Consultându-se fondul Direcţia regională MAI Mureş Autonomă Maghiară, inv.
1 235 ( 1 923- 1 967); inv. 1 272, ( 1 94 1 - 1 969) se va putea observa că au fost constituite

dosare numite, de pildă, „problema germană" sau „naţionalităţi conlocuitoare - saşii".
În spatele unor termeni precum „problema naţionalismului german"2 3 sau „urmărirea
persoanelor germane suspecte" sa afla de fapt interesul serviciilor speciale de a ţine
sub control starea de spirit a populaţiei săseşti. În acest sens se urmărea activitatea şi
atitudinea foştilor conducători ai Grupului Etnic German şi a membrilor marcanţi ai
Partidului Muncitoresc Naţional-Socialist German24• Securitatea miza pe recrutarea de
informatori25 din rândul foştilor membri ai acestor organizaţii. Securitatea şi-a folosit
informatorii din rândul populaţiei de etnie germană, inclusiv pentru a aduna informaţii
despre saşii care au rămas după război în Germania sau Austria. La întoarcerea din
vizitele pe care le făcea rudelor din străinătate, informatorul Securităţii întocmea o
notă informativă26.
În anul 1 949, după recunoaşterea etnicilor germani drept „naţionalitate
conlocuitoare" de către comunişti, a fost înfiinţat Comitetul Antifascist German.
Conform raportului final al Comisiei pentru analiza dictaturii comuniste din
România, „instrument al PCR, Comitetul Antifascist German avea ca scop controlul
comunităţilor germane şi transformarea lor conform principiilor comunismului
românesc"27• Fondurile Comitetul Antifascist German, raionul Sighişoara, inv.
1332 ( 1 95 1 - 1 953) şi Comitetul Antifascist German, raionul Reghin, inv. 13 14,

( 1 95 1 - 1 952) deşi reduse cantitativ, şi deşi le sunt ilustrate activităţile doar pe doi ani,

păstrează esenţialul: procesele verbale ale şedinţelor, rapoartele de activitate dar şi
planurile lor de activitate.
Viaţa religioasă a comunităţilor evanghelice de pe teritoriul actualului j udeţ Mureş
este ilustrată de câteva fonduri importante şi din perspectiva vechimii documentelor
22 A se vedea liste cu saşi cărora li s-a retras cetăţenia, pc localităţi, în fondul Prefectura Târnava Mare, Comitetul provizoriu,
dosar nr. 998/ 1 94 7.
23 Direcţia regională MAI Mureş Autonomă Maghiară, dosar nr. 488/ 1 948-50.
24 Idem, dosar nr. 32/ 1 949.
25 Idem, dosar nr. 1 48/1 948-5 1 . Alte aspecte în care saşii erau ţinuţi sub supraveghere: dosar nr. 1 977/1 945; 2063/1 945;
2207/ 1 947; 2267/ 1 948; 2378/ 1 945-46; 2545/ 1 945; 3000/ 1 945-46.
26 Idem, dosar nr. 259/1 965.
27 Raport Final, editori: Vladimir Tismăneanu, Dorin Dobrincu, Cristian Vasile, Bucureşti, 2007, p. 357.
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pe care le păstrează. În fondul Parohia evanghelică C.A. Sighişoara, inv. 539, ( 1 3691 968) se regăseşte cel mai vechi document deţinut de Arhivele Naţionale Mureş, şi
anume un contract de vânzare al unui teren din localitatea Vulcan (Wolkendorf)28, act
emis în anul 1 369. Fondul Consistoriul districtual evanghelic C.A. Sighişoara, inv.
467 ( 1 509- 1 968) este bogat în documente din epoca premodernă. Aceeaşi situaţie

o întâlnim şi în cazul fondului Parohia evanghelică Saschiz (Keisd), inv. 533,
( 1 6 1 4- 1 967) unde s-au păstrat registrele de procese-verbale ale forului de judecată a
localităţii, dar şi tabelele de impuneri a contribuţiilor localităţii Saschiz. La Arhivele
Naţionale ale judeţului Mureş se păstrează, în cantităţi extrem de mici, arhivele altor
1 5 parohii evanghelice luterane: Apo Id ( 1 930), Batoş ( 1 83 1 - 1 935), Băgaciu ( 1 75 1 1 8 1 4), Cloaşterf ( 1 75 8- 1 76 1 ), Oaia ( 1 804- 1 824), Domald ( 1 804- 1 826), ldiciu ( 1 7571 828), Logig ( 1 832- 1 923), Nadeş ( 1 639- 1 788), Ormeniş ( 1 8 1 5- 1 822), Seleuşul Mic
( 1 8 1 6), Şaeş ( 1 80 1 - 1 877), Ţigmandru ( 1 786- 1 826), Uila ( 1 85 8- 1 942), Zagăr ( 1 7261 75 8).
De o importanţă covârşitoare pentru cercetările de natură genealogică sunt
registrele parohiale de stare civilă. Bogata Colecţie de registre de stare civilă, inv.
1 , constituită la Arhivele din Mureş cuprinde şi registrele parohiale întocmite de un

număr de 30 de parohii evanghelice luterane, astfel: Apold (anii 1 83 7- 1 950), Archita
( 1 837- 1 878), Băgaciu ( 1 700- 1 887), Cloaşterf ( 1 885- 1 895), Criş ( 1 885- 1 895), Cund
( 1 868- 1 950), Oaia ( 1 837- 1 950), Dedrad ( 1 898- 1 943), Domald ( 1 83 7- 1 879), Giacăş
( 1 88 1 - 1 943), ldeciul de Jos ( 1 9 1 0- 1 943), Ideciu de Sus ( 1 93 5), Idiciu ( 1 837- 1 940),
Logig ( 1 857- 1 953), Măgheruş ( 1 820- 1 873), Nadeş ( 1 862- 1 950), Ormeniş ( 1 8371 888), Petelea ( 1 9 1 0- 1 943 ), Reghin ( 1 765- 1 905), Saschiz ( 1 885- 1 895), Saeş ( 1 83 71 895), Sântioana Săsească ( 1 86 1 - 1 9 1 2), Seleuş ( 1 88 5 - 1 894 ), Sighişoara ( 1 83 7- 1 895),
Stejărenii ( 1 895), Şarpatoc ( 1 885- 1 895), Târgu Mureş ( 1 88 3 - 1 939), Uila ( 1 925- 1 943 ),
Viişoara (Hundorf) ( 1 842- 1 896), Zagăr ( 1 83 8 - 1 889).
Tot din categoria colecţiilor păstrate la Mureş semnalăm Colecţia de
documente a Muzeului Sighişoara, inv. 322, ( 1 4 1 1 - 1 948) intrată în custodia

Arhivelor în anul 1 960. Ea este recomandată în special istoricilor care cercetează
istoria breslelor săseşti din Sighişoara. Majoritatea materialelor cuprinse în Colecţie
conţin documente de breaslă care provin de la: asociaţia frizerilor-bărbierilor ( 1 9 1 228 A nu se confunda cu localitatea omonimă situată în apropiere de oraşul Braşov.
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1 93 3), breasla ceaprazarilor-năsturarilor ( 1 709- 1 797), breasla cojocarilor ( 1 5791 929), breasla croitorilor ( 1 677- 1 923), breasla curelarilor ( 1 536- 1 907), breasla
dogarilor ( 1 63 1 - 1 930), breasla frânghierilor ( 1 682- 1 84 1 ), breasla lăcătuşilor ( 1 6421 860), breasla măcelarilor ( 1 777- 1 860), breasla pantofarilor-cizmarilor ( 1 4 1 1 - 1 942),
breasla pălărierilor ( 1 762- 1 925), breasla pielarilor-tăbăcarilor ( 1 5 1 9- 1 899), breasla
săpunarilor ( 1 7 1 4- 1 873 ), breasla tâmplarilor ( I 563- 1 93 7), breasla ţesătorilor ( 1 7271 940). Colecţia cuprinde de asemenea acte ale vecinătăţilor sighişorene ( 1 788- 1 94 1 ),
diverse alte acte sighişorene, precum şi o serie de scrisori manuscrise. O altă sursă
arhivistică de luat în seamă pentru cercetarea istoriei breslelor sighişorene este
fondul Parohia evanghelică Sighişoara, seria Documente de breaslă inv. 1 460
( 1 532- 1 942). Se găsesc aici numeroase protocoale de şedinţe şi registre de socoteli
ale următoarelor bresle: breasla cizmarilor, breasla cojocarilor, breasla croitorilor,
breasla curelarilor, breasla dogarilor, breasla frânghierilor, t ·easla lăcătuşilor, breasla
măcelarilor, breasla pantofarilor, breasla pălărierilor, breasla săpunarilor, breasla
pielarilor, breasla tâmplarilor şi breasla ţesătorilor.
Nu trebuie omisă nici Colecţia de conscripţii urbariale, inv. 76 ( 1 785- 1 820).
Colecţia conţine inclusiv colile conscripţiei urbariale iosefine ( 1 785). Sunt cuprinse
şi un număr de 1 9 localităţi săseşti din - atunci - comitatul Târnava unit cu Scaunul
Mureş: Agrişteu, Alma, Chendu Mare, Chendu Mic, Oaia, Dârlos, Ernea Săsească,
Giacăş, Hundorf, ldiciu, Micăsasa, Pipea, Proştea Mare, Proştea Mică, Şoard, Şmig,
Şona, Tătârlaua, Veseuş.
Sunt de interes, de asemenea, colile conscripţiei urbariale din anii 1 8 1 9- 1 820
(conscripţia Czirâky), ce provin de la posesiunile „celor 7 juzi". Sunt reprezentate,
printre altele, localităţile: Apoş, Bălcaciu, Cârţa, Cisnădioara, Cloaşterf, Colun, Criţ,
Jidvei, Proştea Mare, Proştea Mică, Ruşi.
În fondul Comitatul Târnava, seria Acte politico-administrative, inv. 369, se
găsesc actele unei Protest care implică locuitorii aşa-numitor 13 sate săseşti29 (satele
situate între râurile Târnava Mică şi Târnava Mare) în perioada dintre cele două
conscripţii urbariale mai-sus menţionate. Locuitorii satelor săseşti de pe teritoriul
comitatului Târnava protestează împotriva abuzurilor comise de stăpânii feudali şi
29 Comitatul Târnava, seria Acte politico -administrative, dosar nr. 1 23 1 - 1 238/ 1 805 - 1 8 1 8. Satele din componenţa celor 1 3 sate
săseşti": Cund. Domald, Filitelnic, Hundorf, Laslău Mare, Laslău Mic, Măgheruş, Nadeş, Ormeniş, Seleuş, Senereuş, Sântioana
şi Ţigmandru.
„
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contestă calitatea de iobagi, ce le-a fost atribuită, socotindu-se ţărani liberi.
Din categoria fondurilor administrative sunt demne de remarcat fondurile
primăriilor rurale şi fondurile notarilor publici. În primul caz vorbim despre actele
administrative create de primăriile aflate pe teritoriul actualului judeţ Mureş. Sunt
reprezentate un număr de 2 1 de localităţi cu specific săsesc: Apold (anii 1 9271 967), Archita ( 1 755- 1 968), Bahnea ( 1 926- 1 968), Băgaciu ( 1 9 1 8- 1 968), Cloaşterf
( 1 944- 1 949), Daia ( 1 92 1 - 1 958), Dedrad ( 1 909- 1 968), Delenii ( 1 930- 1 968), ldiciu
( 1 943- 1 968), Laslăul Mic ( 1 927- 1 95 1 ), Lueriu ( 1 885 - 1 962), Mureni ( 1 907- 1 968),
Nadeş ( 1 924- 1 968), Petelea ( 1 945- 1 968), Seleuş ( 1 942- 1 952), Senereuş ( 1 9241 967), Ţigmandru ( 1 9 1 9- 1 968), Uita ( 1 909- 1 947), Vânători ( 1 92 1 - 1 968), Viişoara
(Hundorf) ( 1 93 1 - 1 967), Zagăr ( l 923 - 1 967). E important să amintim unele fonduri
create de notarii publici pentru că ele conţin o gamă variată de tipuri de acte ce
privesc regimul proprietăţii individuale: extrase de moştenire, succesiuni, acte de
donaţie, testamente, contracte de vânzare-cumpărare etc. De pildă, documentele
notarilor publici din Sighişoara păstrează numeroase acte în care părţile reprezentate
sunt saşi din Sighişoara sau din localităţile j udeţului Târnava Mare. Sunt de interes
actele următorilor notari publici din Sighişoara: Gross Karoly inv. 407 ( 1 875-1 898),
Friedrich Schuster inv. 409, ( l 9 1 2- 1 923 ), Savu Olimpiu inv. 425, ( 1 93 1 - 1 95 1 ) şi
Ciura Vasile inv. 4 1 0, ( 1 898- 1 948).

În fine, aducem în discuţie o serie de fonduri cu caracter economic care sunt
demne a fi menţionate. Prin cercetarea lor poate fi stabilită dinamica şi forţa economică
a populaţiei săseşti, în special din zona Târnavei Mari, în perioada interbelică.
Fondurile Camera de Comerţ şi Industrie Târnava Mare, Firme sociale inv. 669
( 1 93 1 - 1 950) şi seria Firme individuale, inv. 1 479 ( 1 93 1 - 1 950) cuprind dosarele
firmelor înmatriculate în Registrul Comerţului, o dată cu înfiinţarea acestuia în anul
1 93 1 . Pot fi regăsite dosarele ce conţin întreaga documentaţie asupra societăţilor pe
acţiuni, a fabricilor şi a firmelor particulare,a băncilor şi a cooperativelor de consum
care au funcţionat pe teritoriul judeţului Târnava Mare, în special în oraşe: Sighişoara,
Mediaş, Agnita, Rupea, şi a căror proprietari au fost saşi. În ce priveşte băncile săseşti,
se deţin doar mici fragmente din fondurile unor bănci constituite cu capital majoritar
săsesc şi a căror consilii de administraţie erau alcătuite din saşi . Astfel pot prezenta
interes fondurile Banca de Economii şi Credit Reghin inv. 474, (anii 1 9 1 4- 1 93 7),
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Banca Frăţia Sighişoara inv. 392, ( 1 906- 1 948) şi Banca Industriala Sighişoara
inv. 388, ( 1 898- 1 950)30• Dintre fondurile de arhivă ale fabricilor industriale înfiinţate

de către saşi, la Arhivele Naţionale Mureş se păstrează fondul Fabrica de postav
„Fraţii Zimmermann" inv. 993 ( 1 933- 1 948). A fost una dintre cele mai mari fabrici

din Sighişoara în perioada interbelică. Şi-a continuat activitatea după naţionalizare sub
denumirea de Ţesătoria de lână „6 martie". Fondul prezentat aici conţine informaţii
despre activitatea fabricii până la naţionalizare. ( 1 1 iunie 1 948). Din acelaşi peisaj
face parte Fabrica de maşini şi turnătorie de fier „Daniel West şi Fiii" inv. 1213
( 1 93 7- 1 948) devenită ulterior, prin naţionalizare, Întreprinderea „Nicovala". Din
arhiva fabricii, până la naţionalizare, s-a păstrat un număr mic de dosare, suficiente
însă pentru a afta, de pildă, că aici se fabricau maşini de lucru şi piese pentru utilaje
textile şi agricole precum şi greutăţi pentru cântare, produse care erau destinate pieţei
locale şi regionale.
Panorama asupra fondurilor respectiv dosarelor păstrate la Arhivele Naţionale
ale judeţului Mureş ce conţin informaţii despre trecutul saşilor din Transivania, este
suficient de cuprinzătoare, credem, pentru a convinge istoricul că pentru cercetarea
micro-regională a istoriei populaţiei de etnie germană din România, Arhivele din
Mureş sunt o haltă ce nu trebuie omisă.

30 Informaţii despre modul cum statul român a administrat averea băncilor cu capital german, imediat după încheierea celui de-al
Doilea Război Mondial, pot fi găsite în fondurile CASBI.
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Das Kreisstaatsarchiv von Neumarkt am M ieresch bewahrt urkundliche Quellen zur
Geschichte der Siebenbiirger Sachsen.
(Zusammenfassung)
Die Abhandlung will jenen Forschem eine Hilfestellung bieten, die sich mit der ălteren und
neueren Geschichte der Siebenbiirger Sachsen im Gebiet der Grol3en und der Kleinen Kokel sowie
am Oberlauf des Mieresch befassen. Zu diesem Zweck werden die Bestănde des Kreisstaatsarchivs in
Neumarkt am Mieresch vorgestellt, die schriftliche Zeugnisse betreffend die Geschichte der Sachsen
enthalten.
Die Informationen decken einen breiten Făcher von Forschungsthemen ab. Dazu gehi:iren
Angaben zur politischen Geschichte der Sachsen vor und wăhrend des Zweiten Weltkrieges und die
darauf folgenden dramatischen Folgen, aber auch Angaben zur Gesellschafts-, Kirchen-, Wirtschafts
und Verwaltungsgeschichte.
Fiir die bessere Orientierung der Forscher wurden filr jeden Bestand der betreffende Zeitraum und die
Findbiicher angefilhrt.
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Mircea-Radu Iacob
Se ştie foarte bine că monedele au j ucat din cele mai vechi timpuri un rol
important în societate. Istoria monedelor este veche şi bogată în evenimente prezentând
diferenţieri de la o perioadă istorică la alta, de la o civilizaţie la alta.
Tocmai de aceea apariţia şi circulaţia monedelor, în lipsa unor izvoare scrise,
ne oferă informaţii valoroase despre civilizaţiile trecute, şi ne ajută să înţelegem
procesele economice, care au avut influenţe majore asupra evoluţiei societăţii.
Moneda, prin natura sa specifică a fost destinată să fie o valoare circulatorie,
constituind un instrument de lucru practic deosebit de important în analiza vieţii
economice, sociale, politice şi culturale a societăţii omeneşti. În cadrul ei, moneda
poate fi o măsură a valorii, deci un instrument de schimb, poate fi un intermediar al
schimburilor şi o rezervă de valoare. 1 În acest ultim caz, tezaurele monetare pot fumiza
informaţii preţioase de natură numismatică şi economică, privind raportul dintre
monedele autohtone şi cele care circulă concomitent cu ele, orientarea economică a
statului respectiv, orientare care este strânsă legătură cu politica externă.
Apariţia, evoluţia, răspândirea ei până la tezaurizare reflectă gradul de
dezvoltare a societăţii care a emis-o şi în cadrul căreia circulă. În acelaşi timp moneda
conţine numeroase elemente ponderale şi de valoare intrinsecă, elemente iconografice,
heraldice, epigrafice şi sigilografice care, pentru a putea fi înţelese, necesită vaste
cunoştinţe teoretice şi o îndelungată experienţă practică.
Ştiinţa auxiliară a istoriei, care are drept obiect de studiu moneda, este
numismatica (gr. „nomisma" = monedă). 2 Numismatica are în vedere tipurile monetare,
descrierea lor, descifrarea legendelor, materialul din care sunt confecţionate, raporturile
dintre diferitele categorii de monede, circulaţia monetară, alcătuirea corpurilor de
monede, etc.
Pentru imprimarea unei monede, cu desen pe ambele părţi, se întrebuinţau
două tipare de oţel, fier sau bronz, în care tipurile erau gravate negativ.
I Guy Fourquin, Histoire economique de / 'Occident medieval, 2-e ed.,Paris, 1 97 1 . p.46.
2 Nummus, i= ban, monedă, dar şi termen cu care se desemna o monedă de bronz, romană. de la sfârşitul secolului al IV lea en
şi începutul secolului al V -lea en.
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Procedeele întrebuinţate în evul mediu pentru baterea monedelor nu diferă
decât prea puţin de cele din antichitate. Tehnica medievală este însă cu mult inferioară
celei antice. Din care cauză monedele medievale sunt lucrate din plăci de argint foarte
subţiri, au dimensiuni şi tipuri foarte simple şi rudimentare.
Se pare că în evul mediu, în afară de tiparele mobile, s-a întrebuinţat foarte
des cleştele monetar, de forma unui cleşte de fier, care avea fixate la capetele braţelor
scurte, tiparele pentru aversul şi reversul monedei. Acest cleşte a fost folosit şi în
antichitate.
Începând cu secolele XVI şi XVII, arta baterii monedelor a făcut un progres
uriaş, când au apărut tehnici noi, ca de exemplu presa cu bile şi laminorul (în timpul
împăratului Leopold I), care au permis producerea de cantităţi tot mai mari de monede
de calitate superioară.
Pe teritoriul Transilvaniei, au apărut încă din secolul al X -lea formaţiuni
politice româneşti de tip medieval timpuriu, conduse de duci, termenul corespunzător
fiind acela de voievod, în latina izvoarelor narative ale evului mediu.
Cucerită de feudalii maghiari, după o dârză rezistenţă a populaţiei locale,
în secolele XI - XIII a intrat în componenţa regatului Ungariei, păstrându-şi forma
tradiţională de organizare - voievodatul.
Datorită acestor condiţii, moneda maghiară, dinari de argint emişi de regele
Ştefan I (997

-

1 038) a pătruns sporadic în Transilvania, până în secolul al XIV -lea.

Au pătruns şi dinarii banali de Slavonia ( 1 255 - 1 325), dinarii de Friesach şi
vienezi, groşii de Praga care concurau serios dinarii şi obolii ungureşti.3
Monetăria medievală transilvană cunoaşte câteva perioade importante de
evoluţie: perioada regatului ungar care a bătut monede şi în spaţiul intracarpatic (în
preajma minelor de aur, să zicem), perioada de principat autonom (sub suzeranitate
otomană), perioada habsburgică până sub Maria Tereza, în care au continuat să fie
emise monede transilvănene propriu zise (purtând chipul împăratului sau împărătesei,
dar şi stema principatului) şi cea făcând trecerea spre epoca modernă, ultima practic
amintind de Transilvania doar prin siglele monetăriilor pe monede imperiale comune.
Moneda care se fabrica aici era însă cea emisă de regele Ungariei, voievodatul
fiind vasal coroanei maghiare. Deprecierea monetară care a început în timpul regelui
3 Octavian Iliescu, Mo11<!da în România 491- l/i64.Ed. Meridiane, Bucureşti, 1 970, p. 39.
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Ungariei, Coloman (Konyves Kalman, 1 095- 1 1 1 6) a căpătat dimensiuni îngrijorătoare
la începutul secolului al XIV -lea.
Reforma monetară a regelui Ungariei, Carol Robert de Anjou din 1 323
a influenţat în mod decisiv circulaţia monetară, finanţele şi economia pe teritoriul
Transilvaniei pentru o perioadă destul de îndelungată, până în momentul când a apărut
necesitatea unei noi reforme, puse în practică de Matei Corvin în 1 467.
Astfel regele Carol Robert de Anjou ( 1 308- 1 342) şi apoi urmaşul său Ludovic
cel Mare ( 1 342- 1 3 82), bat monede de o valoare nominală ridicată florini de aur în
1 325, groşi de argint în 1 329 şi se ameliorează valoarea imanentă a dinarilor şi a
obolilor.
Introducerea noului sistem monetar, baterea de monedă de aur de bună calitate
a avantajat intensificarea schimburilor comerciale cu ţările vecine, fapt care a avut
efecte benefice şi pentru economia oraşelor din Transilvania. Comercianţii aduceau
marfă din vest pe care o vindeau în est, iar de acolo se întorceau cu altă marfă pe
care după aceea o vindeau în oraşe ca Viena, Gdansk, etc. Descoperirile monetare
cu monede din această perioadă sun relativ puţine comparativ cu cele din secolele
următoare.
În Trasnilvania baterea de monedă începe în secolul al XIV -!ea. Spre deosebire
de celelalte două principate româneşti, aici existau mai multe monetării : Cluj , Sibiu,
Lipova, Braşov şi Baia Mare.4
Odată cu transformarea Ungariei în paşalâc turcesc după bătălia de la Mohacs
( 1 526), Transilvania devine principat autonom sub suzeranitate turcească, fiind
condusă de un principe.
Practic de la acest moment se poate vorbi de emisiuni de monedă proprie ale
Transilvaniei, favorizate decisiv de prezenţa exploatărilor de metale preţioase pe care
ţara le deţinea în regiunea Apusenilor.Activitatea monetară a principilor transilvani
este foarte diversă, motivată fiind însă mai ales de orgolii politice de afirmare a
dreptului regalian decât de raţiuni economice. În principat continuau să circule în
paralel şi monede străine.
Sistemul ponderal este cel al ducaţilor la aur ( 1 ducat = 3,5 grame Au 980 %0)
dar şi (la argint) al talerilor germani, groşilor polonezi, dinarilor ungureşti, şilingilor
4 Octavian Iliescu, Moneda în România 49/-1864.Ed. Meridiane, Bucureşti, 1 970, p. 40.
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suedezi sau creiţarilor austrieci. 5
Viaţa principatului autonom transilvănean sub Habsburgi s-a scurs între 1 69 1
ş i 1 867, când dualismul austro-ungar i-a pus capăt. Principatul a beneficiat de un statut
separat (reglementat prin diploma leopoldină), fiind direct subordonat împăratului.
Prin pacea de la Carlowitz ( 1 699) şi apoi de la Passarowitz ( 1 7 1 8) Poarta a fost silită
să recunoacă stăpânirea austriacă în Transilvania.
Monetării noi se înfiinţează în această perioadă la Alba Iulia, Făgăraş şi Arad.
Sigimund de Luxemburg a mai înfiinţat alte două monetării transilvane una la Braşov
şi alta la Sighişoara.
Cea de la Sighişoara a fost deschisă în anul 1 43 3 şi a fost concesionată lui Vlad
Dracul pretendent la tronul Ţării Româneşti. Sigismund care îl sprij inea i-a acordat un
domeniu în sud-estul Transilvaniei şi concesiunea monetăriei spre a culege veniturile
rezultate din baterea monedelor în acel oraş.
Emisiunile monetăriei din Sighişoara sunt dinari de argint şi poartă sigla S
în combinaţie cu alte litere: SA, SD, SB etc. După transformarea Transilvaniei în
provincie a Imperiului Habsburgic ( 1 688) încetează emisiunile proprii, iar talerul
austriac devine moneda de schimb.6
Pe plan politic, în secolul al XV -lea, Sighişoara devine al doilea oraş ca
importanţă după Sibiu, jucând un rol de seamă în relaţiile Transilvaniei cu Ţara
Românească. Aşa se explică prezenţa la Sighişoara între anii 1 43 1 - 1 43 5 a principelui
muntean Vlad Dracul, în casa Paulini, azi Casa Vlad Dracul . 7Stăpânitor al întinselor
feude de pe Olt, din Ţara Făgăraşului şi Amlaşului, el fusese încoronat în 1 43 1 , în
catedrala de la Nurenberg, ca domn al Ţării Româneşti, de către împăratul Sigismund
de Luxemburg şi investit cavaler al Ordinului Dragonului. De acum, Vlad Dracul
va purta pe armuri însemnele acestui Ordin, care-şi propusese izgonirea turcilor din
ţările creştine. În calitate de domn al Ţării Româneşti, el şi-a exercitat o autoritate
efectivă asupra întregii Transilvanii de sud. La Sighişoara, într-un atelier de argintar a
fost bătută moneda sa, ducatul nou de argint, şi emite documentul care menţionează
pentru prima dată numele românesc al oraşului Săghişoara. Legenda spune că la
Sighişoara s-a născut fiul său, Vlad Ţepeş-Drăculea, viitorul domn al Ţării Româneşti.
5 Octavian Iliescu, Moneda în România 491-1864,Ed. Meridiane, Bucureşti, 1 970, p. 4 1 .
6 Octavian Iliescu, Moneda în România 491 - 1864,Ed. Meridiane, Bucureşti, 1 970, p . 40.
7 Gheorghe Baltag,Sighişoara-Schăssburg-Segesvar. Ed. Nereamia Napocae, Cluj -Napoca, 2004 p.46.
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Documentar se ştie de trecerea sa prin Sighişoara, în anul 1 476, anul morţii
sale.
În 1 63 1 , la Biserica din Deal, va fi ales Gheorghe Rakoczy, ca principe al
Transilvaniei şi rege al Ungariei. De asemenea, oraşul a cunoscut şi perioade tulburi.
În secolul al XVII- lea a fost ocupat în mai multe rânduri de secui. În 1 676 trei sferturi
din oraş arde, 1 709 ciuma ucide 1 300 din cei 3000 de locuitori ai oraşului. În 1 73 8
oraşul cunoaşte cel mai mare cutremur iar în 1 77 1 cea mai groaznică inundaţie. 8
Tezaurul ca definiţie reprezintă o totalitate de bani sau de obiecte preţioase
ascunse în pământ şi descoperite întâmplător.
Descoperirile din secolul al XV - lea sunt mult mai numeroase şi variate.
Tezaurele conţin monede ungureşti, monede poloneze, nemţesti, monede din Veneţia,
Cehia, Aquileia, etc., în jumătate din tezaure sunt prezente monedele lui Matei Corvin
şi alături de monedele din secolul al XV - !ea apar şi multe din secolul al XVI - !ea
din Lituania, Riga, Prusia, Elbing, Gdansk, etc. Apar relativ puţine monede bătute în
Transilvania, excepţie ar fi tezaurul de monede de aur descoperit la Baia Mare unde
peste j umătate din piese sunt transilvane. Întâlnim deci o mult mai mare varietate de
monede ca în tezaurele anterioare. Apar foarte frecvent monedele poloneze ale lui
Cazimir IV, care alături de cele ale lui Matei Corvin au fost în circulaţie o perioadă
foarte lungă, iar măsurile luate în prima j umătate a secolului al XVI - lea de Imperiul
Habsburgic nu au reuşit să scoată din circulaţie monedele din secolul al XV - !ea.
Ocazional mai apar şi monedele lui Sigismund de Luxemburg, dar acestea probabil nu
au mai fost în circulaţie după reforma lui Matei Corvin. Tezaurele au fost descoperite
în principal pe Valea Mureşului, Valea Someşului şi zona Târnavelor. După compoziţia
tezaurelor acestea se pot împărţi în două categorii : cele puse la adăpost de cei de la
oraşe, compuse din piese de valori nominale mai mari, puţin uzate şi fără falsuri; şi
cele ascunse de populaţia rurală, compuse din piese de valaore nominală mai mică,
foarte uzate, aici apărând frecvent şi falsuri, pentru că cei de la sate recunoşteau destul
de greu falsurile.9
Tezaurul descoperit la Sighişoara în anul 2000 în incinta Casei de pe Stâncă
este format 755 de monede grupate astfel: 655 de monede emise de Sigismund al III
8 Gheorghe Baltag,Sighişoara-Schăsshurg-Segesvar. Ed. Ncrcamia Napocac, Cluj-Napoca, 2004 p.9 1
9 http://www.colectzii.ro/articolc/5/Circulatia-monetara-in-Transilvania-in-sec-XIV-XVI I.html. I 3 octombrie 201 I
1 O Topografia monumentelor din Transiilvania,Municipiu/ Sighişoara 4. 1, E d Rheinland, Koln, 2002,p. 1 29.
.
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-!ea Vasa rege al Poloniei şi mare duce al Lituaniei, 79 de către Ştefan Bathori rege
al Poloniei, 1 3 de Gabriel Bathori principe al Transilvaniei, 3 de Sigismund Bathori
principe al Transilvaniei, 3 de Ştefan Bocskai Principe al Transilvaniei, 1 de Friedrich
Kettler Duce de Courland, şi 1 de Albert I Hohenzollern Duce de Prusia. Din păcate
nefiind supravegheate lucrările, de către un arheolog nu se ştie la ce adâncime au fost
descoperite, numărul real al monedelor şi nici în care parte a casei.
Casa de pe Stâncă (Roman) este situată în mij locul frontului de nord al Pieţei
Cetăţii. La vest se învecinează cu Casa Moldovan (str. Bastionului nr. 2), iar la est cu
Casa Cartius (nr. 9).
Casa a fost refăcută în sec. XVII pe un nucleu din sec. XV-XVI, vizibil în
pivniţă, unde apar zidurile din piatră a unei case retrase cu 2 metri.
Accesul se face prin gang îngust, la capătul căruia se aftă scara din lemn
rabatată spre etaj . În stânga se aftă două camere mari cu bolţi cu penetraţii, în dreapta
două încăperi mai mici boltite. Camerele de la etaj au plafoane.
Una din încăperile etajului are tavanul decorat cu medalion circular, profilat
în stucatură. Tot la etaj câteva uşi interioare au ancadramente sculptate în lemn, cu
motive florale.
Pivniţa cu acces din gang, prin chepeng, are trei încăperi : una mare în stânga,
pătrată, boltită semicilindric, şi alte două înguste şi lungi, cea din dreapta gangului
boltită în cărămidă pe arce metalice, iar cea din stânga tăvănită pe grinzi de stejar. 1 0
Se conservă vechile console

din piatră ale pivniţei ş i parte din zidurile

construcţiei de sec. XV.
Faţada a fost refăcută în sec. XIX, cu ordonanţă clasică pe cinci axe, ferestre
cu 6 ochiuri, cu ancadramente din tencuială, cornişe şi mici frontoane rectangulare
decorate cu ghirlandă.
O cornişă separă etajul, parterul fiind marcat de paramentul cu bosaje în
tencuială.
Acoperişul cu trei lucarne şi panta ruptă este în două ape cu învelitoare de ţiglă
solzi şi coama paralelă cu strada.
În 1 963 proprietar era Roman N.
În decursul anilor au fost făcute compartimentări interioare prin construirea
I O Topografia 11101111111en1elor din Transiilvania, Municipiul Sighişoara 4. 1, Ed. Rheinland. Koln, 2002,p. 1 29.
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unor ziduri subţiri, despărţitoare din cărămidă.
Cu ocazia lucrări lor din 1 999 din subsolul casei au fost scoase mai multe bârne
din lemn de stej ar, care ar fi putut aparţi ne unei vechi faze din lemn (poate chiar de
la aşezarea saşi lor) Din păcate l ucrări le nu au fost supravegheate de un arheolog iar
descoperirea nedocumentată.
În anii ' 8 0 faţada era zugrăvită în galben-portocaliu.
Vom face descrierea câtorva monede care aparţin acestui tezaur, care n i s-au
părut mai interesante:

Fig. 1

3 G roşi; M aterial : argint; Teh nică: batere; Greutate: 2 , 3 l g. ; Di ametru: 2 1 ,47 m m . ;
AV/ RV:

6.

Descriere Avers: Efigia regelui S igismund a l

III

-!ea Vasa încoronat orientat spre

dreapta cu barbă şi având în j uru l gâtu lui un guler p l iat şi scrobit împarte legenda în
partea de sus, cerc exterior din lin iuţe ob l ice.
Legendă Avers : S I G · J U- DGREX · PO · M · D " L .
Descriere Revers : Legenda î n cinci rânduri, deasupra cifra romană I I I , î n pa1iea stângă
stema Poloniei, în partea dreaptă stema Lituan i e i , în mij l oc într-un scut un snop de
grâu încoronat, care împarte în două m i lesimul 1 5 90, cuvântul L LT( uania) încadrat
de două frunze semnul monetar al lui Piotra P l atyny, cerc exterior din l i n i uţe oblice.
Legendă Revers: G ROS · A RG/T R I P · M · D L I T.
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Fig. 2

3 G roşi; M aterial : argint; Tehnică: batere; Greutate:
AV/RV:

2,25

g . ; Diametru :

2,66

mm.;

1 2.

Descriere Avers : Efigia Principelui Si gismund B athori orientat spre dreapta împarte
legenda sus, sub gât poartă o eşarfă, cerc perlat i nterior.
Legendă Avers : S I G · D : G : TRAN · MO L · WAL · S · PIP · .
Descriere Revers: Legenda î n şase rânduri, deasupra c i fra romana I I I , încadrată de
două steluţe, în părţi mi lesimul

1 597

împărţit în două de stema fam i l iei Bathori , l a

m ij loc stema fam i l iei Bathori încoronată împarte în două rândul d o i şi trei al legende i .
Legendă Revers: GRO A RG/TRI P · P RIN/TRA N S Y L ·/VAN I � "/· * · .

Fig. 3

3 Groşi; Materia l : argint; Tehnică: batere; Greutate:
AV/RV:

2,26

g . ; D iametru :

20,82

mm.;

3.

Descriere Avers: Efigi a regelui Ştefan B athori încoronat orientat spre dreapta, poa1tă
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armură gulerul armurii înalt, împarte l egenda în partea de sus
Legendă Avers : STEP D · G · RE X · PO · D · L ·
•

Descriere Revers: Legenda în şase rânduri, deasupra c i fra romană I I I , în părţi două
flori de cri n , stema oraşu l u i Riga împarte m i l esimul 1 5 8 6 şi rândul doi şi trei
Legendă Revers: G R/OS/A R G · TRIP · /C IVI · RI · l*G E * .

Fig. 4

3 Groşi ; M ateria l : argint; Tehnică: batere; Greutate; 2 ,67 g . ; Diametru : 20,45 mm;
AV/RV: 9 .
Descriere Avers: Efigia Principelui Gabriel B athori în armură orientat spre dreapta,
împarte legenda în partea de sus, cerc exterior d i n l i n iuţe oblice.
Legendă Avers : G A B R I E L · DG P RIN · TRAN · ET S I Descriere Revers : Legenda î n şase rânduri, deasupra cifra romană I I I , încadrată de
două steluţe, dedesubt stema fami l i ei Bathori încoronată împarte m i lesimul 1 609 în
două părţ i .
Legendă Revers: G R O S · ARG/-TRIP-/REGN I/TRA N S Y L ·NAN UE·
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Fig. 5

3 G roşi; M aterial : argint; Tehnică: batere; Greutate :
AV/RV:

2,36

g . ; Diametru :

22,55

mm;

1 2.

Descriere Avers : Efigia ducelui A l bert I H ohenzol lem în annură orientat spre
dreapta,cerc l i n i ar exterior.
Legendă Avers : A L B E R * D* G M A R * B RAN * DUX*PRV S * .
Descriere Revers: Legenda p e şase rânduri, deasupra c i fra romană I I I , m i l esimul

1 537

încadrat d e două steluţe.
Legendă Revers : · G RO S S : A R :/·T R I P LEX ·/· A L BE R : DUC·/· P RVS S I E · .

Fig. 6

3 G roşi ; M ateri a l : argint; Tehnică: batere; Greutate:
AV/RV:

2,36

g . ; Diametru:

2 1 ,08

mm;

12

Descriere Avers: Efigia ducelui de Courland Friedrich Kettler orientat spre dreapta şi
având în j urul gâtu l ui un guler p l iat şi scrobit, împarte legenda în două părţ i .
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Legendă Avers: MOAR/DVCVM/·CVR·/E.
Descriere Revers: Legenda pe cinci rânduri, deasupra cifra romană III, în partea stângă
stema Poloniei, în partea dreaptă stema Lituaniei, care sunt despărţite de steluţe
Legendă Revers: GROS·ARTR/DVCVMC/·ET* SE·.

Mittelalterlicher Miinzschatz aus dem 1 6 J h . i m Besitz des
Schiissburger Museums
(Zusammenfassung)

Die Thesaurierung ist ein seltener Vorgang, wenn man davon ausgeht, dass bei Schăssburg nur
wenige Milnzfunde entdeckt wurden, da die meisten Milnzvorrăte wegen sozialer Unruhen versteckt
wurden.
Die Numismatik ist ein wichtiger Teii der Geschichte, mit deren Hilfe das Bild einer
Geschichtszeit vervollstăndigt werden kann. Die Fachbildung in diesem Gebiet muss unterstiltzt
werden, da die Numismatik eine Schlilsselstellung der geschichtlichen Forschung darstellen kann.
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ANTIMISUL DIN SECOLUL AL XVIII-LEA
P Ă STRAT Î N BISERICA ORTODOXĂ DIN CARTIERUL CORNEŞTI,
SIGHIŞOARA

Lavinia-Carmen Avram
Prima Biserică Ortodoxă de piatră din Sighişoara, cunoscută sub
denumirea de Biserica din Corneşti, a fost construită începând cu anul 1 788 şi până
în anul 1 797. Înainte de ridicarea acesteia, românii ortodocşi din zona Sighişoarei
participau la slujbele religioase din Şapartoc, unde se afla şi sediul protopopiatului. În
anul 1 778, preotul Ştefan Bălaş a iniţiat construirea unei capele care să-i deservească
pe credincioşii de aici. Aceasta construcţie a fost primul pas spre edificarea unui lăcaş
de cult în adevăratul sens al cuvântului. Numele ctitorului, Ştefan Bălaş, apare în
inscripţia aflată deasupra intrării principale.
În anul 1 822, noua biserică a fost sfinţită de către episcopul Moga sub
hramul "Intrarea în Biserică a Maicii Domnului".
Pe lângă o frumoasă pictură murală şi un iconostas vechi pictat, se mai
păstrează de atunci clopotul, un potir şi un antimis, despre care atragem atenţia în
rândurile de jos .
Antimisul este o bucată de pânză din mătase sau in pe care este imprimată
icoana „Punerii în mormânt a Domnului Iisus Hristos" şi care conţine un fragment
din sfintele moaşte, fiind indispensabil în oficierea Sfintei Liturghii.1 În Biserică,
antimisul se păstrează în Sfântul Altar, pe Sfânta Masă, sub Sfânta Evanghelie, iar
atunci când Sfânta Liturghie se oficiează în aer liber, el ţine locul Sfintei Mese. Acesta
se mai numea şi „jertfelnic" deoarece pe el se pun şi se sfinţesc Cinstitele Daruri în
timpul Sfintei Liturghii. Pe antimis sunt pictate scene din patimile Mântuitorului Iisus
Hristos, tema repezentativă fiind punerea în mormânt a Domnului.
Antimisul este sfinţit, semnat şi dat de episcopul locului, indicându-se
parohia sau biserica unde a fost dat pentru sluj ire, cu hramul ei.
În Sfântul antimis se păstrează un burete mic, cu care se adună ceea ce
cade din întâmplare de pe Sfântul Disc. Pe acesta preotul îşi pune parte din Sfântul
I Pr. prof. dr. E. Branişte, prof. Ecaterina Branişte, Dic/ionar enciclopedic de cunoştin/e religioase. Editura Diecezană, Caran
sebeş, 200 1 , p.39.
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Agneţ când se împărtăşeşte. Totodată acest burete aminteşte celui care slujeşte, de
buretele cu oţet şi fiere cu care ostaşii i-au umezit buzele Mântuitorului, în timpul
răstignirii sale.
Originea antimisului este foarte complexă şi este legată de două etape
diferite: perioada preiconoclastă şi cea posticonoclastă.
Primele antimise îşi fac apariţia în epoca prigoanei împotriva creştinilor,
în secolele I - III. Pentru că în acea perioadă nu existau biserici, creştinii oficiau
slujbele pe diferite altare mobile din lemn sau piatră. Pe acestea puneau o bucată
de pânză pe care aşezau Sfintele Daruri. În caz de pericol acestea erau învelite în
pânza respectivă şi transportate la un loc sigur. Liturghia fiind săvârşită în general
pe mormintele martirilor, s-a încetăţenit obiceiul de a aşeza pe aceste pânze părţi din
moaştele sfinţilor. 2
Un alt moment al istoriei antimisului este legat de Biserica Sfânta Sofia din
Constantinopol. Fiind biserică mare cu mulţi credincioşi exista obiceiul de a împărtăşi
cu Sfintele Taine în mai multe locuri, motiv pentru care în acele locuri se puneau
măsuţe din lemn sfinţite, care se numeau „antimisos".3 Denumirea ne arată că acestea
aveau rolul de a înlocui Sfânta Masă. Cu timpul aceste mese nu se mai sfinţeau, pe
ele punându-se o mahramă sau pânză sfinţită, care va primi aceeaşi denumire de
„antimis ".
Creşterea numărului de biserici a determinat ca Sfintele Mese să nu mai
fie Sfinţite după rânduiala cuvenită, pe ele punându-se aceste mahrame care aveau
semnătura ierarhului.
Astfel aceste mahrame au fost la început folosite numai în bisericile în
care Sfintele Mese nu erau sfinţite, iar începând cu secolul al XVII - !ea folosirea
lor s-a extins şi în bisericile cu Sfânta Masă sfinţită. Acest lucru s-a datorat probabil
mai mult din motive practice, de a putea aduna mai uşor miridele4, dar totodată şi din
motive canonic - administrative, deoarece Antimisul trebuie obligatoriu să fie semnat
de episcopul locului. Retragerea Antimisului însemna lipsa dreptului de a sluj i Sfânta
Liturghie în biserica respectivă.
2 NIC Ă M. TUŢĂ , Sfan111/ anlimis. S111di11 isloric. li1t1rgic şi simbolic, Bucureşti , 1 943, p. 1 47.
3 /bidem.
4 miridele

=

părticele pe care preotul le scoate din prescurile (darurile) aduse la altar de credincioşi, pentru pregătirea cinstit
lor Daruri pe care preotul le sfinţeşte la Liturghie, în timpul Sfintei Euharistii.

238
https://biblioteca-digitala.ro

Antimisul din secolul al XVJJl-lea
păstrai în Biserica Ortodoxă din cartierul Corneşti, Sighişoara

Lavinia Carmen Avram

Sfântul Antimis este întotdeauna învelit într-o bucată de pânză roşie
denumită „iliton" . I litonul este puţin mai mare decât Sfântul Antimis şi serveşte drept
învelitoare pentru el. Astăzi, la slujba Sfintei Liturghii, atât ilitonul cât şi Antimisul
se desfac la Ectenia pentru cei chemaţi, însă în trecut ilitonul se desfăcea înainte de
Heruvic, iar antimisul stătea permanent deschis sub acoperământul Sfintei Mese, deci
la vedere, ca astăzi.
Pe antimisele de astăzi e întipărită scena punerii în mormânt, motiv pentru
care atunci când potirul şi discul sunt puse pe masa euharistică preotul rosteşte
troparele punerii lui Iisus în mormânt.
La început, decorul antimisului era pictat cu vopsea neagră pe pânză de in
sau era brodat. Cu timpul însă s-a recurs la tehnica imprimării, tehnică mai rapidă şi
mai puţin costisitoare. 5 De asemenea imaginea era la început mai simplă, însă o dată
cu recurgerea la metoda imprimării, imaginea s-a îmbogăţit.
Evoluţia iconografică a antimisului poate fi împărţită în cinci perioade:
•

până în secolul al XV-lea când este reprezentată numai crucea;

•

secolele XVI - XVII, când pe lângă cruce apar şi chipurile
evangheliştilor, simbolurile şi uneltele de tortură;

•

secolul al XVII - !ea, când în plan principal apare reprezentat Iisus
stând în mormânt sau în potir, în timp ce imaginea crucii apare în
plan secundar;

•

secolele XVII - XVIII, perioada în care scena centrală este
reprezentată de imaginea cu „Punerea lui Iisus Hristos în mormânt",
imaginea crucii rămânând reprezentată în plan secundar;

•

secolele XVIII - XX, perioadă în care scena principală este
reprezentată cu imaginea fie cu „Punerea în mormânt" , fie cu
„Plângerea" sau fie cu „Coborârea de pe Cruce". În plan secundar
apar imagini cu scene din viaţa Mântuitorului, cum ar fi: „Naşterea'',
,,Învierea'', „Răstignirea", „Cina cea de Taină", etc .. 6

Pe spatele antimisului se aftă un mic buzunăraş, în care episcopul aşează
Sfintele Moaşte. Acest buzunăraş se aftă pe verso, sub cedula ,J.N. C.I.". Semnătura
5 TATAI SALTĂ, Antimise din secolele XVIII-XIX, păstrate la Muzeul de istorie din Blaj, in
Series Historica, 6/1, 2002, p. 268.
6 NICĂ M. TUŢ Ă. op. cit„ p. 75 I 1 8 .
-
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episcopului se pune sub imaginea centrală.
Atribuirea antimisului diferă de la o episcopie la alta. În unele părţi
episcopul dă un antimis fiecărui preot în parte, în momentul hirotonirii. În alte locuri,
episcopul dă antimisul fiecărui lăcaş de cult în parte. Atunci când episcopul decedează
sau este avansat în grad, antimisele se colectează, iar moaştele se vor aşeza în antimise
noi, semnate de noul episcop. Din acest motiv, putem spune că antimisul este un semn
de colaborare între comunităţile creştine şi episcopul zonei.
Astfel putem susţine că antimisul simbolizează mormântul Domnului, dar
şi giulgiul în care a fost înfăşurat trupul său, când a fost pus în mormânt. Ilitonul poate
simboliza mahrama care s-a pus atunci peste capul Mântuitorului .
•

Valoros şi interesant, din punct de vedere religios, cultural şi artistic este şi
un antimis din secolul al XVIII-lea, păstrat în Biserica Orotdoxă din cartierul Comeşti,
Sighişoara.
Inscripţia, în limba slavonă, de pe antimisul din secolul al XVIII-lea,
pe care o redăm în transcriere liberă, ne relatează următoarele: ,,Altarul Domnul
Dumnezeului şi Mîntuitorului nostru Iisus Hristos şi prezenţa Sfintului Duh. A fost
creat în numele sfântului. . . . . . . . . şi s-a sfinţit de către Preasfinţitul şi Preacinstitului
Ghedeo [.}

Episcopul Romanului tn zilele binecinstitorului tatăl . . . . . al nostru

Constantin Mavrocordat 72[00}il. " Menţionăm că în secolul al XVIII - lea Episcopia
Ardealului era subordonată Mitropoliei de Karloviţ.
Imprimat pe pânză de in antimisul are următoarele dimensiuni: 3 6x48cm.7
În partea centrală a antimisului este redată Punerea lui Iisus în mormânt.
Mântuitorul, aflat pe un giulgiu, este susţinut de Nicodim şi Iosif din Arimatea.
Menţionăm că El poartă în j urul capului nimbul cruciger cu inscripţia grecească „O. w.
N", care se traduce „Eu sunt cel ce sunt", cuvinte rostite de Dumnezeu lui Moise.
Fecioara Maria, mama Sa, având mâinile împreunate în semn de rugăciune este
sprijinită, îndurerată de Sfântul Evanghelist Ioan, ucenicul preferat al Mântuitorului.
Alături, manifestând aceeaşi dragoste şi mâhnire, sunt reprezentate Maria lui Cleopa sora Mamei Lui, Maria Magdalena la fel de mâhnită şi îndurerată şi Salomea. Deasupra
capetelor aureolate ale acestora se pot observa, cu litere greceşti, inscripţiile care îi
7 Ne referim la suprafaţa imprimată şi nu la dimensiunea pânzei.

240
https://biblioteca-digitala.ro

Antimisul din secolul al XVIII-iea
păstrat în Biserica Ortodoxă din cartierul Corneşti, Sighişoara

Lavinia Carmen Avram

desemnează. De o parte şi de alta a mormântului, putem observa doi îngeri, Sfântul
Arhanghel Mihail şi Sfântul Arhanghel Gavril, având în mână fiecare câte un toiag.
În plan secundar se reliefează crucea cu filactera ,J. N. C. I. ", care se
traduce „Iisus Hristos Împăratul Iudeilor". Pe cruce atârnă coroana de spini şi se
sprij ină suliţa, cu care a fost străpunsă coasta Mântuitorului, şi trestia cu buretele
înmuiat în oţet, obiecte ce constituie instrumente ale Patimilor. Deasupra şi dedesubtul
braţului orizontal al crucii se află inscripţia ,JC. XC. NJKA", care se traduce „Iisus
Hristos Biruitorul". În jurul crucii se mai pot observa opt steluţe, simbolizând izvoare
„de lumină cerească". 8 Lângă colţurile de sus ale compoziţiei sunt reprezentate
soarele şi luna, sub formă stilizată. Fiecare are o faţă de om, din care emană raze de
lumină. Acestea aduc aminte de versetul „întuneric s-a făcut peste tot pământul [„.]
întunecându-se soarele" (Luca 23, 44-45).9
În colţurile compoziţiei apar, reprezentate în medalioane ovale, busturile
celor patru evanghelişti, care ţin în mâna Sfânta Evanghelie: Matei şi Marcu, în partea
de sus, Luca şi Ioan, în partea de jos. Aceştia sunt însoţiţi şi de inscripţii. Medalioanele
în stil baroc sunt bogat ornamentate cu volute şi legate între ele cu un chenar amplu
care cuprinde ghirlande de crini.
Calităţile artistice ale antimisului sunt demne de luat în seamă. Putem
observa că autorul plăcii manifestă interes pentru compoziţia complicată şi încărcată,
înţesată de personaje biblice, de instrumente ale Patimilor şi de ornamente în care
linia curbă şi modul de redare a umbrelor, prin haşuri alcătuite din linii paralele sunt
mânuite remarcabil.
Avem astfel o lucrare specifică artei baroce a epocii, o lucrare de peste 200
de ani, care justifică succesul de care această compoziţie, cu certe valori artistice, se
bucură în timp.

8 * * * , Noul Testament, ediţia a 1 1-a revăzută şi îmbunătăţită, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române.Bucureşti, 1 995, p. 54, p.88, p. 1 43, p. 1 86.
9 CAVARNOS, CONSTANTINE, Ghid de iconografie bizantină, Editura Sophia, Bucureşti, 2005, p. l 00.
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păstrat în Biserica Ortodoxă din cartierul Corneşti, Sighişoara

Lavinia Carmen Avram

An antimension from XVIII century kept in the Orthodox Church in the Cornesti, Sighisoara
(abstract)
An antîmensîon during Bishop Gideon kept în the Orthodox Church în Comesti was found.
The copy is done on canvas of flax and presents the image of Jesus Christ in the tomb of, with the faces
of main biblica! persons around Him and also with Passion objects. Artistic and tehnica! qualities ofthe
antimension are remacable.
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RESTAURAREA UNUI COI F DE PARAD Ă CARE A APARŢINUT
ASOCIAŢIEI DE POM PIERI VOLUNTARI DIN SIGHIŞOARA
(A DOUA JUM Ă TATE A SEC. AL XIX-LEA)

Sorina Parchirie
Pe teritoriul României de astăzi, specialitatea de prevenire ş1 stingere a
incendiilor este atestată încă din epoca romană, după modelul răspândit în toate
oraşele Imperiului. Faurii, croitorii şi lemnarii, cele trei colegii principale de meseriaşi
executau supravegherea şi avertizarea în caz de incendiu. În Evul Mediu, aşezările
orăşeneşti au fost cele care au suferit cele mai mari distrugeri prin foc. În oraşe, târguri
şi aşezări rurale mai importante s-au fixat prin hotărâri domneşti sau ale consili ilor
locale, măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor.
În secolul al XVII I-lea s-a trecut la organizarea modernă în acest domeniu,
odată cu apariţia unităţilor specializate de pompieri în oraşele mari, a unor reglementări
generalizate şi detaliate şi a unui instrumentar perfecţionat de incendiu. În Ţara
Românească şi Moldova, serviciile modeme de pompieri, existente până atunci în
oraşele capitală (Bucureşti şi Iaşi), s-au organizat în mare majoritate în oraşele mai
mari, pe baza Regulamentului după 1 83 1 - 1 832. Treptat în oraşele mai importante
s-au constituit aşa numitele comenzi de foc în Ţara Românească sau comande
pojamiceşti în Moldova. Sub domnitorul Alexandru Ioan Cuza la 1 868, legea cu
privire la organizarea armatei, trecea comenzile de foc în subordinea Ministerului
de război . Şase ani mai târziu, în anul 1 874, serviciile de pompieri din reşedinţele
de judeţ deveneau unităţi de pompieri mil itari în compunerea unităţilor de artilerie,
organizaţi în baterii, secţii şi subsecţii după importanţa fiecărui oraş. Municipalităţile
(primăriile) contribuiau la întreţinerea lor în proporţie de două treimi. În Transilvania,
Curtea de la Viena introduce în anul 1 759, Regulamentul de prevenire şi organizare
a stingerii incendiilor după modelul oraşului Viena. După 30 de ani, la 1 788, Iosif al
I i -lea promulga un alt regulament pentru stingerea incendiilor aparte pentru satele
transilvănene. În preambul, puteam citi următoarele: " Voind a preÎntâmpina, În măsura
În

care se poate, urmările nefaste şi atât de largi a arderilor ce au loc În localităţi, am

socotit necesar introducerea acestor rânduieli care urmăresc: prima dată, prevenirea
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izbucniriifocului; a doua oară, observarea lui neîntârziată; a treia oară, stingerea sa
cât mai grabnică; a patra oară, preîntâmpinarea unor urmări nefaste posibile după
stingera focului " . 1 Regulamentul prevedea şi obligaţia de a raporta toate incendiile,
conducerii comitatului care trebuia să cerceteze cauzele incendiului. În cazul în care
se stabilea că incendiul a avut loc din neglijenţa cuiva sau că a fost provocat dinadins,
urmau ca vinovaţii să fie traşi la răspundere şi să suporte consecinţele. Partea cea mai
valoroasă a regulamentului o constituie cea referitoare la măsurile de prevenire, care
enunţă principii valabile şi astăzi, printre care enumerăm: interzicerea iluminatului cu
surse deschise, folosirea unor surse de încălzit sau coşuri necorespunzătoare, folosirea
unor surse de foc şi încălzit în vecinătatea materialelor inflamabile. 2
Puternica dezvoltare economico-socială din secolul al XIX-iea, creşterea
demografică şi urbanizarea accelerată au impus perfecţionarea continuă a activităţii
pompierilor. Alături de formaţiunile civile organizate şi menţinute de comunităţi cu
tradiţie străveche, predominante mai ales în Transilvania, s-au afirmat în vechiul
Regat formaţiunile militare cu disciplină, antrenament, dotare şi o eficienţă sporită.
În secolul al XVIII-iea conform regulamentului elaborat au apărut primele
formaţiuni de pompieri voluntari pe teritoriul actual al judeţului Mureş în localităţile
Tg.-Mureş, Târnăveni, Sighişoara, Reghin, Sovata, Ernei şi altele.
În ianuarie 1 873,

profesorul Ludwig Schuller a propus întemeierea unei

companii de pompieri voluntari la Sighişoara, iar în luna martie 1 873 Primăria oraşului
Sighişoara a decis înfiinţarea unei companii şi a donat o pompă pentru stingerea
incendiilor, 900 de guldeni şi două camere în incinta Poliţiei (în Oraşul de Jos) pentru
sediul pompierilor.
Compania de pompieri voluntari era alcătuită în patru grupe: căţărătorii,
stingătorii, echipa de aprovizionare cu apă şi echipa de protecţie. Uniforma pompierilor
era formată din haină albastră, cu o cască din alamă şi o centură specială. În anul
1 876, pentru antrenamentele săptămânale, s-a construit un turn de căţărare, iar în anul
1 909, un depou pe strada Morii.
În 1 874, la un an după înfiinţarea companiei, profesorul de muzică, Emil
Silbernagel a creat o fanfară a pompierilor, care cânta la diverse sărbători şi la
I Ştefan Kiraly. Pagini din istoria pompierilor. F. A. S. Cluj. pag. 1 53.
2 Monografia Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă '"Avram Iancu'' al Jude\ului Cluj. http: ww\\ . isucj.ro pozc-l i nks istoric
isu-cj.pdr - accesat la 06. 1 0.20 1 1 .
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festivităţile pompierilor.
În anul 1 887, s-a realizat şi o secţie de pompieri a elevilor care se pregăteau de
la o vârstă destul de mică pentru exerciţii. Toată compania era organizată mil itar.
La 27 iulie 1 887, a fost prima intervenţie, un incendiu care a izbucnit în strada
Baiergasse (azi strada I Decembrie 1 9 1 8).
După introducerea curentului electric ( 1 906) s-a realizat un sistem de alarmă
la care s-au conectat toate străzile oraşului şi s-au cumpărat unelte noi, pompe etc.
pentru stingerea incendiilor. Începând de la această dată incendiile au fost stinse rapid,
încă din stadiul lor incipient.
După anul 1 920, compania de pompieri a oraşului Sighişoara s-a dezvoltat.
Membrii acesteia se întâlneau lunar, în prima duminică a fiecărei luni. După exerciţiile
obligatorii se mergea la restaurant. Pompierii sighişoreni aveau şi un bal anual.3
Compania de pompieri voluntari s-a desfiinţat luându-i locul la data de I aprilie
1 93 7 secţia de pompieri Sighişoara, conform legii din apri lie 1 936, care prevedea
înfiinţarea de noi companii şi secţiuni de pompieri, în special în Ardeal. Aceasta secţie
a intrat în organizarea Grupului de pompieri Sibiu, iar după război, subunitatea a
fost trecută în subordinea Grupului de pompieri Braşov, până în anul 1 968. După
reorganizarea administrativ-teritorială, Sighişoara a intrat în componenţa judeţului
Mureş şi ca urmare, compania aparţine din această dată de Grupul de pompieri al
judeţului Mureş.
În inventarul M uzeul de Istorie din Sighişoara se află şi un coif de paradă care a
aparţinut Asociaţiei pompierilor voluntari din Sighişoara (vezi Anexa). El este realizat
din tablă de oţel pe care s-a aplicat un strat de vopsea neagră. În partea superioară a
piesei, pe un suport din alamă este fixat un pompon din păr de cal, de culoare neagră.
În partea frontală a coifului este aplicată stema din alamă, în relief, a Imperiului
austro-ungar; două acvile afrontate cu coroana imperială deasupra capetelor. Acvila
din partea stângă ţine în gheară o spadă, cea din partea dreaptă are globul pământesc
cu o cruce deasupra, la mijloc sub ele este înscrisă cifra 8, iar deasupra lor se află o
coronă. Coiful este prevăzut cu două cureluşe cu cataramă pentru închidere, acoperite
cu solzi din alamă (câte 1 6 pe fiecare cureluşă). Tot în partea frontală, se observă şi
3 Gustav Adolf Schneider. IJl!I" Sc/1ii/lh11rgl!I" Fe1u!rn·ehrl'<.'rei11 în voi. Schii/lh11rg.

Bild einl!I" siehenhiirgischen Stadt.

ben von Heinz Brandsch. Heinz Hehmann und Walter Lingner. lnnsbruck. Rautenberg Vcrlag. 1 998. pp. 287 - 289.
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două iniţiale FH.
Operaţiile de restaurare s-au desfăşurat în mai multe etape, prima constând
în dezasamblarea piesei în părţi componente prin desfiletarea tijei pe care este prins
suportul cu pompon, a stemei din alamă cât şi niturile de care sunt prinse cureluşele.
Partea din tablă vopsită a fost curăţată manual, iar în locurile unde stratul de
vopsea lipsea s-a aplicat prin pensulare vopsea neagră pe bază de negru de cărbune,
conform celei aplicate înainte. Piesele din alamă au fost curăţate chimic în acid formic
I 0%

timp de 2-3 ore, combinat cu curăţare mecanică, neutralizare repetată în băi

de apă distilată, uscare şi peliculizare de protecţie cu Paraloid 872, 5 % în toluen.
Marginea piesei este prevazută cu tablă din alamă şi a fost curăţată mecanic cu periuţe
din fibră de sticlă, urmate de degresare şi peliculizare cu Paraloid B 72, 5 % în toluen.
Una dintre cureluşe era foarte deteliorată şi s-a înlocuit conform celei originale.
Piesa restaurată este expusă în expoziţia Colecţiei de Arme Medievale a
Muzeului de Istorie, Sighişoara.

The restoration of a parade helmet that belonged to Volunteer Firefighters Association from
Sighişoara (the second half of I 9th Century)

(Summary)
The author presents in the first part of the article a brief history of fire-fighting in Wallachia,
Moldavia and Transylvania. Court of Vienna introduced in Transylvania, in 1 759, Regulations to
prevent and extinguish fire organization. ln Sighişoara, on a proposal by professor Ludwig Schuller
started in March 1 873 a fire company ofvolunteers. Sighişoara City Hali supported this action financial
and material. The members ofVol unteer Firefighters Association from Sighişoara wore a blue uniform.
In 1 874 the fire brigade was formed a brass band in Sighisoara. From 1 937 began to work in Sighisoara
fire department instead of volunteer firefighters.
ln the second part of the article îs described the parade helmet that belonged to the Volunteer
Firefighters Association from Sighi şoara. Also, here are offered valuable information on the stages of
restoration and the methods used to it.
The restored piece is displayed today at the H istory Museum from Sighişoara, The Collection
of Medieval Weapons.
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A N EXA

Coiful de p a radă Înai nte de restaurare

Detaliu - părţile comp onente d i n alamă ale coifu l u i, Înai nte de restaurare
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Detaliu-stem ă-d u p ă restaurare
------

Coiful de paradă d u p ă restaurare
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Cornel Tatai-Baltă, Ipostaze cultural-artistice,

Alba Iulia, Editura Altip, 2007, 230 p. cu ii.
( Recenzie )
Daniel I . Iancu
Cornel Tatai-Baltă, profesor de Istoria artei şi Istoria religiilor la Universitatea
„ 1 Decembrie 1 9 1 8" din Alba Iulia, se înscrie în categoria selectă a celor împătimiţi
de cultură. Faptul este ilustrat şi de cartea la care facem referire, Ipostaze cultura/
artistice, apărută, e drept, cu ceva timp în urmă, valoroasă nu atât prin noutatea
informaţiei pe care o aduce, deoarece toate materialele au fost tipărite până acum
în diferite volume colective, reviste ştiinţifice sau culturale etc., cât mai ales prin
finalitatea strângerii acestora într-o entitate editorială distinctă.
Volumul, constituit dintr-o suită de 27 de studii şti nţifice, articole, evocări,
cronici plastice şi note de lectură este, aşadar, binevenit în peisajul bibliofil românesc
din cel puţin două motive. În primul rând, până acum, toate aceste materiale erau foarte
greu de identificat, atât temporal, cât şi spaţial, în multitudinea de cărţi şi publicaţii
care le-au adăpostit iniţial în paginile lor. Risipite pe parcursul a trei decenii ( 1 978 2007), în nu mai puţin de 1 4 volume colective sau reviste (Apulum; Discobolul; Vatra;
Tribuna; Revista Muzeelor şi Monumentelor, Seria Muzee; Annales Universitatis
Apulensis, Seria Historica etc.), scrierile cultural-artistice ale lui Cornel Tatai-Baltă
se regăsesc acum într-un volum unitar. Acest lucru, pe lângă faptul că le face mai
accesibile publicului, avizat sau simplu iubitor de carte, ne conduce practic spre cel
de-al doilea aspect al importanţei cărţii la care facem referinţă, şi anume la aceea că,
prin acest demers editorial, se poate contura o imagine asupra ideilor şi preocupărilor
profesorului albaiulian.
Volumul debutează cu un Argument (p. 9 - 1 O), redactat în română şi fraceză,
prin care sunt avertizaţi că „alături de texte dense în informaţii se aftă diverse evocări,
cronici plastice sau note de lectură'', redactate în perioade diferite, majoritatea legate
de spaţiul cultural al oraşelor Blaj şi Alba Iulia. Bineînţeles, partea cea mai consistentă
a volumului este asigurată de studiile ştiinţifice elaborate de-a lungul anilor, şi care
fac dovada capacităţii specialistului de a descifra modele şi surse dincolo de simplele
reprezentări. Dintre acestea, Cărţi cu ilustraţii de Rubens în Biblioteca Batthyaneum
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din A lba Julia (p. 1 1 - 28), redactat în colaborare cu Iacob Mârza, ocupă un loc aparte,
deschizând volumul de faţă. Aici sunt analizate şi interpretate cele 1 8 gravuri în aramă,
executate după Rubens, identificate în 1 1 cărţi platiniene (tipărite de oficina Platin
Moretus la Anvers, între 1 608 şi 1 640), ajunse la Alba Iulia, în marea lor majoritate,
prin filieră vieneză.
Alte două studii continuă, firesc, linia interesului lui Cornel Tatai-Baltă faţă
de gravura în lemn. Este vorba despre Sursele europene ale gravurii în lemn de la
Blaj (p. 29 - 39), şi Modelul ucrainean de origine germană al unei xilogravuri de
la Mănăstirea Neamţ (p. 40 - 45). Ambele lucrări denotă o cunoaştere amănunţită a
fenomenului la nivel european, pentru că analiza xilogravurilor româneşti din punct
de vedere iconografic şi stilistic nu poate fi realizată fără evidenţierea influenţelor
exercitate în principal de tradiţia bizantino-balcanică şi bizantino-rusă, fără a neglija
celelalte zone europene, occidentale, în special din mediul germanic.
Domeniile de interes ale autorului se regăsesc şi în materialele intitulate
Icoanele împărăteşti ale iconostasului catedralei din Blaj (p. 46 - 5 5), Uşile diaconeşti
ale iconostasului catedralei din Blaj (p. 56 - 66), sau Reprezentarea Încoronării
Fecioarei Maria în icoanele pe sticlă (p. 67 - 77). Unele dintre ele au fost deja
valorificate în proiecte editoriale mai mari, cel mai recent caz fiind cel al editării unei
„monografii" a iconostasului catedralei Greco-Catolice din Blaj 1 •
Chiar dacă mai puţin dense în informaţii ştiinţifice, nu pot fi trecute apoi cu
vederea nici articolele, uneori scrise sub formă de evocări, dedicate vieţii şi activităţii
unor oameni de cultură (Timotei Cipariu, Ştefan Manciulea, Ioan Micu Moldovan şi
Augustin Bunea), sau artişti transilvăneni (Iuliu Moga, Viorel Mărginean, Ion Pacea,
Horea Cucerzan etc.), iar cronicile plastice, înregistrând expoziţii şi evenimente
culturale, au meritul de a se constitui în puncte de reper de natură critică extrem de
necesare în vederea sedimentării unor viitoare valori artistice. Nu în cele din urmă,
notele de lectură prezente în volum au partea lor de relevanţă, deoarece, pe lângă
faptul că informează asupra unor apariţii editoriale de marcă, prin limbajul şi tehnica
descriptivă folosite, deschid apetitul spre lectură cititorilor astfel avizaţi.
În final, mai trebuie amintit că, pentru a exemplifica şi îmbogăţii imagistic
I Comei Tatai - Baltă, Ioan Fărcaş, Iconostasul Catedralei Greco-Catolice „ Sfânta Treime " din Blaj (Sec. XVIII), Alba Iulia,
Editura Altip, 201 1 , 236 p. cu ii.
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toate materialele adunate în acest volum, ultima parte a cărţii este constituită din 80
de ilustraţii alb-negru sau color, reunite sub titlul Reproduceri (p. 1 66 - 236), de o
calitate ireproşabilă, ceea ce adaugă bucuriei lecturii şi o componentă vizuală.
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( Recenzie )
Dan Vasile Teşculă
Despre cursa spaţială s-a scris mult în occident, rezultând o poveste fascinantă
în care două superputeri se confruntă într-o competiţie pentru întâietate în domeniul
explorării spaţiului cosmic. Însă s-a scris doar dintr-o perspectivă unică (cea
americană), ignorându-se perspectiva sovietică. Singurele surse directe pe care le
avem sunt caietele de memorii ale lui Nikolai Kamanin şi memoriile lui Boris Certok,
asupra cărora se îndreaptă atenţia noastră.
Boris Yevseevici Certok s-a născut în anul 1 9 1 2 în oraşul polonez Lodz. Însă
se va muta cu părinţii săi în Rusia, unde va rămâne definitiv. Studiile le va face la
Moscova şi va face parte din echipa de cercetători, sub conducerea renumitului savant
Serghei Pavlovici Korolev, ce va fi dislocată la Peenemiinde după război, cu misiunea
de a studia tehnologiile germane de creare a rachetelor V-2. În perioada Războiului
Rece, face parte din echipele selectate de acelaşi Korolev pentru crearea şi dezvoltarea
rachetelor sovietice. Astfel autorul, va fi numit şef al aşa-numitului Departament U,
al cărei principală sarcină era să creeze şi să dezvolte sisteme de navigaţie şi control
pentru rachete.
Memoriile sale publicate în perioada 2004-2009, se întind pe patru volume
bogat ilustrate cu multe fotografii inedite, făcute chiar de autor. Acestea, aşa cum am
menţionat anterior, constituie principala sursă alături de jurnalul lui Nikolai Kamanin,
în ceea ce priveşte perspectiva sovietică a cursei spaţiale. De asemenea, autorul, oferă
detalii nu doar despre explorarea spaţiului cosmic, spaţii ample fiind rezervate atât
familiei sale cât şi armelor nucleare şi rachetelor balistice.
În primul volum, Certok îşi aduce aminte de copilărie şi tinereţe. Acest prim
volum acoperă tinereţea autorului până în ultimele zile din misiunea de studiu din
Germania 1 945 . Spaţii ample sunt dedicate descrierilor locurilor şi oraşelor germane
devastate de război. De asemenea, sunt pomenite şi rememorate experienţele din
timpul războiului.
În cel de-al doilea volum intitulat Creating a Rocket industry autorul continuă
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cu rememorarea venirii sale şi a echipei din Germania, povestind cum au luat fiinţă
departamentele de producţie a rachetelor. Tot aici Cerok oferă o descriere completă
a Dpertamentului U, al cărui şef va fi numit. Totodată sunt prezentate şi fabrici le în
care rachetele urmau să fie create. De asemenea sunt prezentate în detaliu primele
rachete însoţite de descrieri tehnice precum şi datele în care au intrat în producţie
(cazul rachetelor R- 1 şi R-7), precum şi relatări despre apariţia şi selectarea rachetelor
strategice. În premieră, este prezentată şi baza de la Tyura Tamm (actuala Baiknonur)
de la apariţie şi până la lansarea lui Sputnik. Acest volum se încheie cu rememorarea
lansării primului satelit artificial, precum şi a primului pasager în Spaţiu.
În cel de-al treilea volum, intitulat Hot Days of the Cald War, Certok prezintă
cum i s-au înfăţişat marile evenimente din istoria programului spaţial sovietic (lansarea
lui Gagarin, prima ieşire în spaţiu, etc.). Spaţii ample sunt dedicate inclusiv pregătirilor
pentru aceste zboruri . Relatările lui Certok, surprind toate zborurile umane până la
moartea lui Vladimir Komarov şi cea a lui Serghei Korolev.
Tot în acest volum, Certok dedică spaţii ample Războiului Rece prezentând
o perspectivă unică în ceea ce priveşte Criza rachetelor din Cuba. El numeşte şi
principalele tipuri de rachete balistice din dotarea URSS din acea vreme şi care au fost
detaşate în Cuba. Lui îi aparţine afirmaţia despre Criza rachetelor cum că Niciodată
lumea postbelică nu s-a mai aflat la doar 24 de ore de un al Treilea Război Mondial.
Desigur nu sunt uitate nici detaliile din viaţa personală.
Această lucrare formată din trei volume este recomandată tuturor celor care
doresc să cunoască programul spaţial sovietic, precum şi o perspectivă unică asupra
Războiului Rece.
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"HERO" - PATRIMONIUL CA OPORTUNITATE
"DRUMUL SPRE SUCCES" - MANAGEMENTUL INTEGRAT AL
ORAŞELOR ISTORICE 1

Ioan Fedor Pascu
Din păcate, pentru prea multă lume patrimoniul cultural este perceput ca
o constrângere pentru

regenerare, ca o preocupare pentru trecut limitatoare şi

împovărătoare, care înăbuşă inovaţia şi progresul. În realitate însă, nimic nu poate
fi mai departe de adevăr. Dimpotrivă, patrimoniul cultural oferă oraşelor cu centre
istorice un avantaj competitiv unic.
Oraşele istorice care deţin un patrimoniu cultural reprezintă peisaje urbane
singulare în Europa şi în întreaga lume. Ele constituie o parte integrantă a istoriei,
identităţii şi diversităţii regionale europene. Centrele lor sunt adesea multifuncţionale,
reprezentând o ţesătură de utilizări multiple, o coexistenţă vibrantă şi diversă de locuri
de muncă şi servicii publice, locuinţe, meşteşuguri, comunicaţii, educaţie, recreare
şi cultură, comerţ şi servicii, gastronomie şi turism. Astfel de zone multifuncţionale
istorice sunt organisme vii şi spaţii vitale pentru locuitori, vizitatori şi întreprinzători,
fiind un punct central al vieţii de zi cu zi . Ele pot şi trebuie să reprezinte modele de
oraşe europene durabile.
Dar oraşele de patrimoniu din întreaga Europa nu împărtăşesc doar şanse
comune ci şi o varietate de provocări . Printre cele mai evidente se găsesc integritatea
vizuală a centrelor istorice, protecţia la risc şi conservarea unui număr mare de clădiri
istorice, integrarea de noi infrastructuri sau adaptarea oraşului istoric la nevoile
locuitorilor şi vizitatorilor moderni. De aceea echilibrul între protejarea patrimoniului
şi dezvoltarea oraşului trebuie să fie menţinut în mod constant. Patrimoniul ca factor
de progres economic, ca subiect cu multe valenţe, trebuie abordat folosind un sistem
integrat şi multifuncţional pentru a consolida inclusiv administraţia locală.
Prin urmare, cea mai importantă provocare a zonele istorice urbane este cea
de a găsi un necesar echilibru între moştenirea culturală, reprezentată de structura
urbană, de identitate şi clădiri -pe de o parte, de interesele rezidenţilor, interesele
I "Drumul spre succes " Managementul integrat al oraşelor istorice. Ghid. Coordonator: Matthias Ripp. Sighişoara, 2 0 1 1 ,

traducere Lia Suciu. p . 84
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turistice şi cele economice -pe de altă parte, totul cu scopul de a valorifica patrimoniul
cultural în cadrul unui oraş atractiv, cu utilizarea mixtă a zonelor istorice urbane,
menţinând în acelaşi timp calitatea pentru locuitori şi vizitatori, identitatea zonei şi
protejarea patrimoniului cultural pentru generaţiile prezente şi viitoare.
Pentru toate aceste motive, în anul 2008 oraşul Regensburg (Germania)
a iniţiat proiectul şi reţeaua tematică HerO (Heritage as Oportunity - Patrimoniul
ca Oportunitate), reţea de tip fast track (cu derulare rapidă), parte a programului
URBACT II, cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul de dezvoltare regională.
Alături Regensburg (lider de proiect) reţeaua a mai inclus drept parteneri alte opt
localităţi cu centre istorice din toate regiunile Uniunii Europene, de mărimi diferite
şi cu situaţii demografice diferite, după criteriul convergenţei şi al competitivităţii :
Liverpool (Anglia), Potiers (Franţa), Sighişoara (România), Graz (Austria), Valletta
(Malta), Napoli (Italia), Vilnius (Lituania) şi Lublin (Polonia).
Valorificând rezultatele unor iniţiative anterioare şi luând în considerare
Strategia Lisabona/Gothenburg, Reţeaua HerO a abordat următoarea problemă
majoră: modernizarea mediului urban prin integrarea patrimoniului cultural şi
natural în politici durabile de dezvoltare urbană, cu scopul de a conserva şi valorifica
elementele de patrimoniul cultural şi natural, dezvoltând în acelaşi timp gradul lor de
atractivitate, coeziunea socială şi activitatea economică.
Astfel, într-o serie de nouă întâlniri şi conferinţe desfăşurate pe parcursul
a trei ani, activităţile de cunoaştere şi schimb de experienţă ale partenerilor HerO
s-au axat în principal pe dezvoltarea şi implementarea unor planuri integrate de
management ale centrelor istorice urbane. Prin urmare, priorităţile au fost stabilite
pe teme privind integritatea vizuală a centrelor istorice urbane, multifuncţionalitatea
zonelor din oraşele vechi, identificarea factorilor de risc şi promovarea patrimoniului
şi a identităţii culturale. La întâlnirile reţelei HerO, pe lângă reprezentanţii oraşelor
partenere şi a autorităţilor de management au mai fost prezenţi miniştrii sau delegaţi
ai unor ministere interesate în domeniu (cu deosebire din Germania), reprezentanţi
şi specialişti UNESCO, Margit Tiinnemann, reprezentanta Comisarului European
şi Director pentru Politici Regionale, Raffaele Berbato, Secretar URBACT şi Brian
Smith, director de proiect INHERIT şi Secretar General pentru Asociaţia Europeană a
Regiunilor şi Oraşelor Istorice. Rezultatele proiectului au fost prezentate la Conferinţa
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finală din aprilie 20 1 1 , la Regensburg, experienţa dobândită în cadrul reţelei fiind
publicată într-un ghid al dezvoltării

şi implementării cu succes a planurilor de

management integrat a patrimoniului cultural, ghid difuzat unui public mai larg.
După expresia lui Jean-Loup Drubigni, directorul secretariatului URBACT,
ghidul intitulat "Drumul spre succes " - Managementul integrat al oraşelor istorice2
„fost elaborat de oameni aleşi, practicieni sprij iniţi de factorii locali interesaţi, reuniţi
în Grupul Local de Sprijin şi a beneficiat de concursul unor experţi3. Ghidul a fost
elaborat pe bază de dovezi. Oraşele partenere recomandă politicile şi metodele pe care
le-au experimentat şi pus în aplicare pe teren".
În format A4, cu 84 de pagini ilustrate cu fotografii şi diagrame într-o
prezentare grafică de foarte bună calitate, ghidul a apărut prima dată în limba engleză4
la Regensburg, în aprilie 20 1 1 , fiind tradus şi reprodus identic în luna iulie 20 1 1 la
Sighişoara.
În ceea ce priveşte Cuprinsul, acesta este alcătuit dintr-o prefaţă semnată de
Jean-Loup Drubigni, directorul secretariatului URBACT, un Cuvânt înainte făcut de
Matthias Pipp, coordonatorul proiectului HerO, urmat de 4 capitole, un Rezumat şi
o Addena. După Introducere ( cap. 1 ) avem un spaţiu rezervat pentru "Beneficii ale
protejării patrimoniului cultural" ( cap.2) continuat cu "O nouă abordare în materie de
management al oraşelor istorice ( cap.3 ), care cuprinde "Caracteristici şi beneficii ale
abordării" (abordare integrată; abordare participativă şi comunicativă; managementul;
orientarea spre atingerea obiectivelor şi punerea în aplicare) şi "Planuri integrate de
Management al Patrimoniului Cultural". Capitolul 4 este dedicat pentru "Elaborarea
Planurilor Integrate de Management al Patrimoniului Cultural", incluzând "Pregătirea
prealabilă" (constituirea Grupului Local de Sprijin; analiza situaţiei curente din
situl de patrimoniul cultural; dezvoltarea strategiei de elaborare a Planului Integrat
de Management a Patrimoniului Cultural; asigurarea suportului politic şi financiar),
"Dezvoltarea Planurilor Integrate de Management al Patrimoniului Cultural"
2 lhidem. p.8

3 Textul coordonat de Nils Scheffier (expert principal al reţelei HerO), a fost realizat cu sprijinul: Brian Smith (secretar general
pentru "Hcritage Europe"), Gerhard Ablasser, Daniela Freitag şi Christian NuBmiiler (oraşul Graz), Christian Alexander (arhi
tect, Graz), Jhon Hinchliffc (Consiliul local al oraşului Liverpool), Ewa Kipta (oraşul Lublin), Gaetano Molura (oraşul Napoli),
Anne Pignon (oraşul Poticrs), Ioan Fedor Pascu (oraşul Sighişoara), Gediminas Rutkauskas şi Dundulite Raugaliene (Agenţia
Renoirea oraşului vechi Vilnius), Barbara Biihler şi Matthias Ripp (oraşul Regensburg). Expertul european consultat de Sighi
şoara a fost arhitectul şi urbanistul Giorgio F. Risicaris.
4 "The Road to Succes" Integrated management of Historic Towns. Guidebook. Coordination: Matthias Ripp, Regensburg,
20 1 1 . p.84
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(implicarea Grupului Local de sprijin şi a principalilor factori locali interesaţi de
managementul centrului istoric; dezvoltarea viziunii, obiectivelor şi acţiunilor;
dezvoltarea structurilor şi a procedurilor), "Implementarea şi revizuirea Planurilor
Integrate de Management al Patrimoniului Cultural" (implementarea acţiunilor;
structurilor şi a procedurilor; monitorizarea patrimoniului cultural şi implementarea
Planului Integrat de Management; adaptarea Planului Integrat de Management al
Patrimoniului Cultural). După Rezumat ( cap.5), Addena prezintă: exemple de obiective
ale Planurilor Integrate de Management al Patrimoniului Cultural; exemple de program
de lucru pentru dezvoltarea unui Plan Integrat de Management al Patrimoniului
Cultural; exemplu de strategie în elaborarea unui Plan Integrat de Management al
Patrimoniului Cultural - cazul oraşului Liverpool; exemple de viziuni pentru zonele
de patrimoniu cultural; exemple de obiective şi acţiuni pentru domeniul de acţiune
al unui Plan Integrat de Management al Patrimoniului Cultural; cuprinsul Planului
de Management al oraşului Liverpool (2003); termenii de referinţă a unui grup de
coordonare a zonei de patrimoniu cultural mondial (GLS din Liverpool); exemple
de proceduri în vederea asigurării compatibilităţii între noi proiecte de dezvoltare
şi valorile de patrimoniu cultural; exemple de sistem cu indicatori de monitorizare,
publicaţii ale reţelei HerO; detalii referitoare la persoanele de contact din cadrul reţelei
HerO; link-uri, lecturi, referinţe.
În concluzie, "Drumul spre succes" - Managementul integrat al oraşelor
istorice5, nu este doar un simplu ghid care prezintă pas cu pas calea ce trebuie urmată
pentru a gestiona şi valorifica cât mai eficient şansele şi atuurile de care beneficiază
oraşele cu centre istorice prin oportunităţile oferite de patrimoniul cultural. Acesta
este şi o pledoarie pentru transformarea patrimoniului cultural într-o prioritate politică,
îndemnând autorităţile locale şi regionale să-şi "preţuiască" patrimoniul dacă doresc
să-i valorifice potenţialul de regenerare durabilă. Acest lucru înseamnă, în primul rând,
înţelegerea caracterului şi identităţii oraşului sau ale regiunii, urmată de asigurarea
unei politici de patrimoniu, conectată la politicile de ansamblu ale autorităţilor, fapt
care se poate face prin intermediul planurilor integrate de management, deoarece
problemele centrelor istorice urbane necesită o abordare cuprinzătoare, care trebuie să
fie bine pregătită şi planificată pentru a se plia pe posibilităţile reale. În acest domeniu,
5 Ghidul este disponibil gratuit la Serviciul de urbanism al Municipiului Sighişoara, Compartiment patrimoniu UNESCO
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în care de multe ori „mai puţin înseamnă mai mult'', un Plan de management integrat
al patrimoniului cultural poate evita intervenţiile radicale care implică pierderi majore
de valori originale, lăsând în acelaşi timp şi spaţiu de exprimare pentru generaţiilor
viitoare. De asemenea, planul de management încuraj ează populaţia locală să adopte
o perspectivă colegială de dezvoltare. Stabilirea şi dezvoltarea priorităţilor pe termen
lung va permite obţinerea unui echilibru echitabil între interesele rezidenţilor şi cele ale
agenţilor economici, între conservarea patrimoniului şi o dezvoltare mai prietenoasă
şi mai atractivă. Astfel, planul de management poate deveni cheia care deschide
uşi şi face ca lucrurile să se întâmple, pentru că este un instrument independent,
nebirocratic, ce poate asigura flexibilitatea necesară şi o abordare pragmatică. Planul
de management integrat este singura garanţie de integrare eficientă a patrimoniului
construit într-o perspectivă managerială vie şi dinamică.
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