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MOVILE (MORMINTE TUMULARE)
ÎN TRANSILVANIA
Dana Sofia Bänder
În regiunea de sud a Transilvaniei sunt situate o serie de movile, care nu sunt
formații geologice, ci construcții artificiale. Movilele se află în văile dintre râurile Olt
și Târnave, majoritatea în Podișul Hârtibaciului (Fig.1, Fig.2), și pot fi considerate cu
mare probabilitate a fi morminte tumulare1.
Movilele au formă conică, parțial erodată, și adesea un diametru de peste 30m,
asemănându-se cu cele celtice din Europa apuseană2, precum și cu cele șcitice și tracice de pe ținuturile de nord și vest ale Mării Negre3.
Morminte tumulare sunt atestate în epoca fierului, cunoscută și ca Hallstatt
D, La-Tène I și II, sau Wietenberg (din sec.VI până în sec. IV î.Chr.). Descoperirile
arheologice atestă popularea teritorului transilvănean în acele vremuri, materialul provenind din așezări, necropole (cimitire plane fără tumuli), tezaure, dar movilele din
acest ținut încă nu au fost cercetate4.
Stuctura tumulilor constă din una sau mai multe camere funerare din lemn
sau piatră cu un acces (dromos) la intrarea în camera mortuară (Fig.3)5. Toată incinta
este acoperită cu straturi de pământ, formându-se o movilă, a cărei dimensiuni diferă, foarte probabil în funcție de rangul sau importanța persoanei, căreia i s-a ridicat
tumulul. Modul de construcție al zonei mortuare6, elementele decorative7 și obiectele
sepulcrale diferă.
Deseori mormintele tumulare șcitice8 și tracice9 în Ukraina, Rusia sau Bulgaria, precum și unele morminte celtice10 au un inventar deosebit de bogat11. Atât în
tumulii şcitici şi tracici cât şi în cei din zona pontică şi carpato-dunăreană influenţele
elenistice şi ahemenide sunt evidente.12
Tumul (lat. tumulus): movilă conică sau piramidală înălţată deasupra mormintelor. Se folosesc deasemenea termenii: k urgan
(cuvânt de provenienţă turcească) , gur gan s au gor gan , m ogi la (bulg.), H üge lgr äbe r (termen germ. adoptat iniţial pentu
mormintele tumulare celtice), gr av e- m ounds , bar row s (engl).
2
Leo Verhart, D en K elt en auf der S p ur, Philipp von Zabern, 2008. Holger Müller, D i e K elt en i n S ü ddeut s c h land, Philipp von Zabern 2012.
3
În Bulgaria numeroase complexe funerare se află în regiunile muntoase, în apropierea râurilor, de exemplu parcurile arheologice
de la Kazanlak sau Sveştari. Kurganele şcitice din sudul Basarabiei au o înălţime de aproape 30m, conţinând material funerar
abundent şi pentru caii sacrificaţi.
4
La Huseni, comuna Crasna, situat la vest de Zalău, se află un complex funerar tumular de 15 movile. Sabin Arian Luca, Nicolae
Gudea, Repertoriul Arheologic al Judeţului Sălaj, Bibliotheca Brukenthal XLV, 2010, pp.59-60.
5
Uneori, în perioada târzie, un dromos lung caracterizează accesul în zona funerară a movilelor tracice, de exemplu tumuli din
Alexandrovo şi Mesek în Bulgaria.
6
Caii, având un rol important în luptă, la vânătoare, în viaţa zilnică, erau deseori sacrificaţi şi înmormântaţi împreună cu
stăpânul, ca de exemplu la Tariverde în apropiere de Histria.
7
Pe când în mormintele şcitice materialul predominant este lemnul, camerele funerare din movilele princiare tracice sunt
construite din piatră, iar uneori decorate cu fresce. De exemplu camera sepulcrală în Trakijsakata Grobnica din Kazanlăk
(Bulgaria) prezintă o procesiune cu persoane şi cai, cea din Alexandrovo (Bulgaria) o scenă de vânătoare.
8
G old der S k y t h en, S c h ä t z e aus der S t aat li c h en E rem i t ag e S t . P et ers b urg , Staatliche Antikensammlung und Glyptothek, München, 1984.
9
De exemplu tumulul Trakijsakata Carska Grobnica Kraj S. Sveştari (Bulgaria).
10
De exemplu mormântul princiar din Glauberg, situat la nord-est de Frankfurt a.M. Fritz-Rudolf Herrmann, Otto-Herman Frey, Ein
frühkeltischer Fürstengrabhügel am Glauberg im Wetteraukreis, Hrsg. von der Archäologischen Gesellschaft in Hessen, 1998.
11
Atât mormintele cât şi tezaurele conţin o diversitate de artefacte legate de călărie, piesele de harnaşament cât şi cele ornamentale
fiind din materiale preţioase.
12
Remarcabilă este influenţa feniciană în combinaţie cu elemente greceşti în tumulul din Sveştari (Bulgaria). Faldurile
cariatidelor, care susţin cornişele laterale, sunt evident asemănătoare cu tunicile feniciene. Un cap minuscul de origine feniciană
face parte din inventarul sepulcral. Principii traci, şi ei, apreciau purpura feniciană.
1
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Majoritatea tumulilor cercetaţi în regiunea subcarpatică, a Dunării, sau în zona
de vest a Mării Negre (Balta Verde, Basarabi, Săndulița, Ferigile, Bârseşti, Aghighiol,
Histria, Zimnicea, Poiana) au un inventar material mai sărac într-o groapă mortuară,
dar atestă existenţa ritului de inhumaţie în morminte tumulare in aceste ţinuturi13. Popoarele, care au înălţat movile tumulare din sec. VI î.Chr. până în sec. III î.Chr., erau
şciţi pontici14, traci, geţi, sarmaţi, iliri, care au trăit pe ţărmurile Marii Negre, în Rusia
meridională şi în regiunea carpato-dunareană, iar obiectele sepulcrale sunt de factură
autohtonă cu influenţe străine sau importuri. Prezenţa geto-dacilor fiind atestată in
zona carpatică, se poate trage concluzia, că ei sunt meşterii complexelor funerare tumulare în regiunea dintre Olt şi Târnave.
În preajma localităţii Apold, pe valea Şaeşului, sunt situate în multe zone grupuri de movile cu diametre şi înălţimi diferite (Fig.4).
In apropierea localităţii Saschiz se află un grup de tumuli în apropierea văii
Saschizului (Fig.6).
La Sighisoara, pe Valea Câinelui, sunt movile răzleţe de mărime modestă în
comparaţie cu cele amintite mai sus (Fig.7).
Deosebit de numeroase sunt complexele funerare din Podişul Hârtibaciului,
situat pe partea dreaptă a văii Oltului. În aproprierea satului Movile se află o mulţime
de movile, majoritatea una lângă alta, care acoperă un spaţiu de câteva hectare. O acumulare atît de vastă de movile este unică în spaţiul carpato-dunărean.15
Pe malul drept al Oltului, lângă Făgăraş, sunt cunoscute aşa numitele Piramide
de la Şona alături de o ridicătură indistinctă (Fig.5).
Fiind situate în apropierea Munţilor Metaliferi, bogaţi în metale preţioase (aur,
argint, cupru, plumb, fier), movilele conţin cu mare probalilitate un inventar material
abundent. Metalele preţioase şi sarea au fost factorii determinanţi pentru popularea
timpurie a acestor ţinuturi.16
Movilele ar putea proveni deasemenea din perioada popoarelor nomade, popoare ecvestre17, care au migrat din Asia centrală în ţinuturile europene, indeosebi
gepizii si avarii18, intre secolele V si VIII. Prezenţa lor în zonele carpatice este atestată
în materiale arheologice, mai ales piese de harnaşament, care provin din tezaure19,
complexe funerare, aşezări, precum şi din descoperiri accidentale20. Abundenţa metalelor preţioase din Munţii Metaliferi precum şi ocnele de sare au determinat stabilirea
centrului de putere avar în regiunea dintre Arieş, Mureş şi Târnave.
Atestate sunt şi movile cu ansambluri de obiecte sepulcrale „princiare”. Tumulul de la Kallatis conţinea un adevărat tezaur de
piese de aur, cel de la Peretu (jud.Teleorman) un ansamblu de obiecte deosebite din aur şi argint, un car funerar din fier, un cal,
câini şi o bovină. Vestita, aşa numita Movila lui Uţă este un tumul cu un diametru de 32m, incinta funerară fiind o construcţie din
piatră şi lemn. Un dromos duce spre două camere sepulcrale, una fiind un mormint princiar, iar în cealaltă se aflau cai sacrificaţi.
Inventarul din aur, argint, bronz, fier şi ceramică conţine şi un vas cu inscripţie grecească. Informaţii şi material arheologic se
află la Muzeul Naţional de Istorie al României, Bucureşti.
14
Sciţii (cunoscuţi şi sub denumirea scoloţi) au fost absorbiţi de sarmaţi, una din ramificările poporului trac. Numele râurilor
Prut, Siret, Don, Nistru sunt de provenienţă şcitică.
15
Cercetarea arheologică al acestui sector este eminentă, trasa autostrăzii fiind planificată să parcurgă această zonă.
16
Valea Arieşului, cu râurile aderente, a fost, din epocile prehistorice pînă în epoca modernă, o sursă abundentă, în special de aur.
17
Caracteristic cetelor migratoare este călăria, arta de a umbla şi lupta călare. Termenul popoar e ec v es t re ( R ei t erv öl k er) a fost
ales pentru a denumi oştile de călăraşi, care au năvălit in diferite epoci în ţinuturile balcanice şi ale Asiei Minore.
18
Kurt Horedt, Contri uţii la Istoria ransil aniei în secolele I - III, Editura Academiei Republicii Populare Române, 1958.
Walter Pohl, D i e Aw aren. E i n St eppe nv olk i n M i t t eleuropa , 2.Aufl.,München, 2002.
19
De exemplu tezaurul gepidic de la Apahida (jud.Cluj), sec. V d.Ch. Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti.
20
Adrian Şovrea, ‚Scările de şa din perioada avară (secolele VI-VIII) din Transivania”, în Alt - Sc hae s s bur g 5, 2012, pp 7-18.
13
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Comparaţia movilelor din sudul Transilvaniei cu tumulii deja cercetaţi, asemănarea ansamblelor geografice precum şi materialul arheologic duc la concluzia, că executarea acestor movile cuprinde, cu mare probalitate, perioada secolelor V-III î.Chr.
Scopul acestui articol este de a trezi curiozitatea şi interesul pentru movilele
tumulare transilvănene, care merită a fi cercetate.

Hügel(gräber) in Siebenbürgen
(Zusammenfassung)
Im südlichen Teil Siebenbürgens, im Gebiet zwischen Mieresch (Mureş) und Alt (Olt), ist eine
auffällige Häufung von Hügeln zu beobachten, die mit großer Wahrscheinlichkeit als Tumuli (Hügelgräber) gedeutet werden können (Abb.1, Abb.2). Sie sind kegelförmig, teilweise erodiert, oft mit einem
Durchmesser von über 30m und augenscheinlich den keltischen in Mitteleuropa sowie den skythischen
und den thrakischen in den nördlichen und westlichen Gebieten des Schwarzen Meeres ähnlich.
Tumuli sind in der Eisenzeit (Hallstatt D, La-Tène I, II, Wietenberg) zwischen dem VI. und
III. Jh.v.Chr. errichtet worden und waren wohl wichtigen Persönlichkeiten vorbehalten. Der archäologische Befund aus dieser Zeit im Karpatenraum ist reichhaltig, das Material stammt aus Siedlungen, flachen Nekropolen, Schatz - oder Einzelfunden, die Hügelgräber jedoch sind noch nicht untersucht worden. Kern der erforschten Anlagen ist die Grabkammer, teilweise mit Vorraum (auch für
Pferde), mit einem Aufweg (Dromos). Darüber wurde ein Erdhügel aufgeschüttet (Abb.3). Bau und
Ausstattung sowie die Grabbeigaben sind unterschiedlich. Aufwendig und kostbar ist die Austattung
der skythischen, sarmatischen und thrakischen Hügelgräber in den nördlichen und westlichen Gebieten
des Schwarzen Meeres, es gibt jedoch auch zahlreiche bescheidene Bestattungen. Die in Rumänien,
nördlich der Donau, im Subkarpatengebiet und am Schwarzen Meer erforschten Tumuli bezeugen,
dass auch hier der Brauch bestand, die Bestatteten, teiweise mit ihren Pferden und unterschiedlichen
Beigaben, beizusetzen.
Die Erbauer der Tumuli waren Thraker, Skythen, Sarmaten, Geten, Illyrer, die Grabbeigaben
sind einheimische Produkte, Importe oder weisen griechische und achämenidische Einflüsse auf. Da
im Karpatenraum die Präsenz der Geten und Daker bezeugt ist, kann man davon ausgehen, dass sie die
Hügelgräber errichteten. Die geographische Nähe zu den Edelmetallvorkommen im Siebenbürgischen
Erzgebirge (Gold, Silber, Kupfer, Blei, Eisen) lässt kostbare Grabbeigaben vermuten. Edelmetalle und
reichhaltige Salzvorkommen waren für die Besiedlung dieses Raumes entscheidend.
Allein in der Nähe des Dorfes Hundertbücheln (Movile) befinden sich dicht nebeneinander
unzählige Hügel auf einer Fläche von mehreren Hektar, ebenso im Umkreis des Dorfes Trappold
(Apold). Die Konzentration an tumularen Bestattungen im Harbach-Plateau (Podişul Hârtibaciului)
ist einzigartig. Ein weiterer Hügelkomplex befindet sich bei der Ortschaft Keisd (Saschiz). In einem
Außenbezirk der Stadt Schässburg (Sighişoara) sind auch Hügel, jedoch von bescheidenen Ausmaßen.
Bemerkenswert sind die sogenannten Pyramiden von Schonen (Şona) auf der rechten Seite des Alttals
(Valea Oltului) bei Fogarasch (Făgăraş), vor denen eine undeutbare Erhebung zu sehen ist (Abb.4 -7).
Der Vergleich dieser Hügel mit den erforschten Tumuli, im Zusammenhang mit dem reichhaltigen archäologischen Befund, lässt die Vermutung nahe, dass sie mit großer Wahrscheinlichkeit im
VI. bis III. Jh.v.Chr. errichtet wurden.
Die Erforschung der siegenbürgischen Ggrabhügel erscheint erfolgversprechend.
Cuvinte cheie: Tumul, complex tumular, cameră funerară/sepulcrală, dromos
Schlüsselwörter: Tumulus, Bestattungskomplex, Grabkammer, Dromos
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Fig. 1. Tumuli în sud-estul Europei

Fig. 2. Movile în Podişul Hârtibaciului

Fig. 3. Secţiune longitudinală şi planul unui mormânt tumular cu cameră
sau camere funerare din piatră sau lemn
10
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Fig. 4. Unul din grupurile de movile de la Apold

Fig. 5. Movilele de la Şona

Fig. 6. Movilele de la Saschiz
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Fig. 7. Movilă de la Sighişoara

Fig. 8. Mogila în cercetare de la Complexul funerar tumular Sveştari (Bulgaria)
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ASPECTE ALE POLITICII DUNĂRENE A ÎMPĂRATULUI
FLAVIUS VALENS.
PACEA CU ATHANARICH
Vasile Mărculeţ
Perioada de pace relativă de la Dunărea de Jos şi s t at u- quo -ul politico-teritorial
impuse prin f oedus -ul din 332, în urma victoriei lui Constantinus I asupra vizigoţilor
nord-dunăreni, au rămas în vigoare până la stingerea Dinastiei Constantiniene (363).
Situaţia avea să se deterioreze dramatic, pe fondul instabilităţii interne din Imperiul
Romano-Bizantin, la începutul domniei împăratului din par s O ri ent i s , Flavius
Valens (364-378). Cu potenţialul militar refăcut după dezastrul din 332, vizigoţii,
considerându-se dezlegaţi de obligaţiile asumate prin f oedus -ul din acelaşi an, reiau
în 364-365 incursiunile de pradă în provinciile sud-dunărene ale imperiului.
Redeschiderea problemei vizigote şi ameninţarea reprezentată de germanici
la adresa securităţii frontierei dunărene a Imperiului Romano-Bizantin l-a determinat
pe împăratul Valens să organizeze o vastă campanie militară împotriva acestoria.
Desfăşurată, cu întreruperi între anii 367 şi 369, acţiunea romano-bizantină a vizat,
în primul rând, anihilarea centrului de putere vizigot din răsăritul Câmpiei Muntene,
condus de rege le Athanarich. Rezultatele înregistrate de imperiu au fost însă modeste
în raport cu ampla angajare de forţe realizată. Nu este mai puşin adevărat însă că
epuizantul conflict a afectat serios potenţialul vizigoţilor.
Pacea romano-bizantino-vizigotă. La capătul a trei ani de conflict cu
imperiul, deşi nu suferise o înfrângere decisivă, Athanarich s-a văzut silit să solicite
încheierea păcii. Efectele războiului asupra supuşilor săi au fost dintre cele mai grave.
Întreruperea schimburilor comerciale cu Imperiul Romano-Bizantin i-a aruncat pe
vizigoţi într-o cumplită lipsă de cele necesare traiului 1. Ca urmare ei s-au adresat
prin solii împăratului cerându-i iertarea.
Valens însuşi dorea, cel puţin la fel de mult, încheierea păcii, în condiţiile în
care un rezultat totalmente favorabil devenise imposibil de obţinut. Pe de altă parte,
pentru împăratul de la Constantinopol, rămânerea îndelungată la Dunăre, însemna
să lase în suspensie probleme grave din alte regiuni ale imperiului2. Avem în vedere,
în primul rând, disputa cu Persia, pe cale să se redeschidă la frontiera răsăriteană. În
consecinţă, el s-a arătat favorabil propunerilor de pace făcute de Athanarich.
Tratativele iniţiale de pace au fost purtate din partea Imperiului RomanoBizantin de generalii Arintheus, m agi s t er pe di t um , şi Victor, m agi s t er equi t um ,
trimişi în nordul Dunării. Tratatul dintre Imperiul Romano-Bizantin şi vizigoţi, afirmă
Themistius, a fost definitivat în urma întâlnirii pe o corabie în ătaia soarelui în
culmea arşiţei dintre Valens şi Athanarich, care au discutat din zorii zilei până
seara târziu 3.
1
Ammianus Marcellinus with in english treanslation by C. Rolfe in Three Volumes, London-Cambridge, Massachusetts,
MCMXXXV-MCMLXXXVI [Ammianus Marcellinus, Istorie romană, trad .şi edit. D. Popescu, Bucureşti, 1982], XXVII, 5, 7
(Ammianus).
2
Ammianus, XXVII, 5, 7.
3
ontes istoriae aco- omanae (Iz oarele istoriei omâniei), vol. II, Bucureşti, 1970, p. 58-59, nr. XIV (F ont es , II);
Ammianus, XXVII, 5, 7.
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Principala problemă care îşi aşteptă un răspuns este legată de datarea
momentului în care s-a încheiat pacea dintre Imperiul Romano-Bizantin şi vizigoţi.
Asupra acestui aspect ne vom opri în continuare încercând să oferim o soluţie cât mai
temeinică şi mai pertinentă.
Plecând informaţiile deţinute, majoritatea specialiştilor au datat încheierea
păcii între Imperiul Romano-Bizantin şi vizigoţi în vara anului 369. Într-o lucrare de
dată recentă, istoricul Alexandru Madgearu contestă însă această datare şi propune
vara anului 370. Istoricul român îşi justifică datarea prin presupusa prezenţă a
împăratului la Marcianopolis la 9 martie 370, de unde emite un ordin pentru Felicius,
c om es s ac rarum largi t i orum 4. El susţine că Valens s-a deplasat la Dunărea de Jos
în primăvara anului 370 pentru o nouă campanie împotriva vizigoţilor, dar reluarea
luptelor cu Persia (aprilie 370), l-a determinat să încheie pacea cu germanicii pentru a
se ocupa de problema de la frontiera orientală5.
În ceea ce ne priveşte nu considerăm validă datarea propusă de Alexandru
Madgearu. O primă precizare pe care o facem este aceea că, cel mai probabil, actul
din 9 martie a fost emis în anul 369, nu în 370. Urmărirea actelor emise de Valens în a
doua jumătate a anului 369 şi în cursul anului 370 ne permite cunoaşterea aproximativă
a itinerariilor acestuia şi implicit a activităţii sale. La 30 octombrie 369, împăratul
era, se pare, la Antiochia, de unde emite un ordin pentru Fortunatianus, c om es rerum
pr i v at arum 6. Deplasarea lui în Orient s-a datorat, fără îndoială, gravelor probleme
apărute la frontiera răsăriteană, unde ostilitatea Persiei era în creştere. Din acelaşi
motiv, generalul Flavius Arintheus, m agi s t er pe di t um , fusese trimis de urgenţă în
Orient, imediat după încheierea tratativelor cu vizigoţii7. Or acesta fusese unul dintre
negociatorii păcii cu germanicii, din partea imperiului. Nu este exclus ca prezenţa
împăratului în Orient după 18 iulie să fie legată de impunerea pe tronul Armeniei Mari
a regelui Pap (369-373), aliatul Constantinopolului8. Valens a revint însă foarte repede
pe frontul de la Dunărea de Jos, întrucât la 11 decembrie îl regăsim la Marcianopolis9.
În anul următor situaţia se repetă. La 4 ianuarie 370 împăratul era la
Constantinopol10. De aici s-a deplasat în Orient, unde a rămas până la începutul verii
anului 370, când a revenit în Europa. La 30 aprilie el era, se pare, în Antiochia de
unde emite un ordin pentru Fortunatianus, c om es rerum pr i v at arum , edict datat însă în
Code heodosianus la 30 aprilie 36911. În ceea ce ne priveşte, considerăm că datarea
actului în 30 aprilie 369 nu poate fi acceptată prin punerea lui în context cu celelalte
edicte emise de împărat în aceeaşi perioadă. Aşa cum am văzut, la 9 martie, 11 martie
şi 3 mai 369, Valens era la Marcianopolis de unde emite trei edicte. Or, în condiţiile de
deplasre ale timpului ar fi fost imposibil ca în 30 aprilie împăratul să fie la Antiochia,
4
Code heodosianus d I li rorum manu scriptorum et priorum editionum fidem recogno it et annotatione critica, instruxit
Gustavus Haenel Lipsiensis, MDCCCXLII [ heodosii Imperatoris Code (www.thelatinlibrary.com/theodosius.html)], 10. 17. 2
(Code heodosianus).
5
Al. Madgearu, Istoria militară a aciei post-romane 75-614, Târgovişte 2011, p. 80; Cf. N. Lenski, F ai lure of E m pi re.
alens and the oman State in the ourth Centur
, Berkeley, Los Angeles, London, 2002, p. 133, n. 101.
6
Code heodosianus, 15. 2. 2.
7
Ammianus, XXVII, 12, 13.
8
N. Lenski, op. c i t . , p. 133.
9
Code heodosianus, 10. 10. 11.
10
Code heodosianus, 5. 1. 2.
11
Code heodosianus, 10. 19. 5.
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iar la 3 mai la Marcianopolis. În schimb actul se încadrează perfect în seria celor emise
de Valens în anul 370, în perioada deplasării sale în Orient. La 10 iunie, împăratul era
la Cyzikos, la 19 iunie la Apollonia, la 1 august la Marcianopolis12. După această
dată îl regăsim la Hierapolis, la 10 august şi 18 septembrie, din nou în drum spre
frontul din Orient13. Probabil, tot din anul 370 datează şi edictele din 1 şi 6 octombrie,
emise din locuri neprecizate, pentru Festus, c ons ulari s Sy ri ae, şi Auxonius, v i c arus
di oec ens eos As i anae14.
Pe baza acestor informaţii, putem conchide că în anul 370, Valens s-a aflat, cu
certitudine, pe frontul de la Dunărea de Jos doar în cursul lunii iulie şi primele zile ale
lunii august. Este dificil de crezut că intervalul scurt de timp cât a rămas în zonă i-a
permis să stabilească contacte cu Athanarich, să schimbe soliile, să poarte tratativele
la care face referire Ammianus Marcellinus şi să încheie pacea.
În concluzie, în ceea ce priveşte datarea încheierii păcii dintre Imperiul
Romano-Bizantin şi vizigoţi, credem că vara anului 369 rămâne cea mai plauzibilă.
Considerăm chiar, că acest lucru s-a realizat în prima jumătate a lunii iulie, mai
exact între 5 iulie, când împăratul era la Noviodunum, şi 18 iulie, când el era deja
la Marcianopolis, de unde emitea amintitul ordin pentru Archelaus, c om es s ac rarum
largi t i orum . Putem admite data de 5 iulie 369 ca un t erm i nus pos t que m , iar 18 iulie
drept un t erm i nus ant e que m al încheierii păcii. În condiţiile anului 369, pacea nu era
dificil de încheiat în intervalul de timp arătat, întrucât contactele cu Athanarich erau
stabilite. Admiţând chiar că pacea nu s-a incheiat în intervalul de timp precizat de noi,
ea a putut fi încheiată în perioada următoare, dat fiind faptul Valens a putut rămâne
la Dunăre, cel puţin, până a sfârşitul lunii august, înainte de a pleca spre frontul din
Orient.
În ceea ce priveşte revenirea împăratului la Marcianopolis în decembrie 369,
explicaţia ne este oferită de Ammianus Marcellinus, care susţine că după campania din
nordul gurilor Dunării, şi după încheierea păcii cu vizigoţii, susţinem noi, alens cu
toţi ai săi s-a întors la Marcianopolis ca să petreacă iarna care era destul de uşoară
în acel ţinut 15. De altfel, el a rămas extrem de puţin în zonă, dacă avem în vedere
faptul că la 4 ianuarie 370 împăratul era la Constantinopol, unde a ajuns, cel puţin,
cu câteva zile înainte. Situaţia de la cele două frontiere, de răsărit şi de nord, l-a silit
însă pe Valens să penduleze între Orient şi Dunărea de Jos. Fără îndoială, în perioada
în care s-a aflat în această regiune, împăratul a urmărit modul de punere în aplicare
a prevederilor păcii cu vizigoţii şi a supravegheat îndeplinirea amplului program de
construcţii iniţiat în perioada campaniei. Foarte probabil, inscripţia de la Gârliciu, cu
privire la ridicarea noului castru de la Cius, a fost pusă tot în acestă perioadă.
Revenind la prevederile păcii din iulie 369, tratatul încheiat între Imperiul
Romano-Bizantin şi vizigoţi nu s-a păstrat. Unele din prevederile sale pot fi însă
deduse din scrierile unor autori antici, care le-au înregistrat. Prin tratat, Athanarich
se angaja ca pe viitor să înceteze acţiunile de pradă în imperiu, precum şi persecuţiile
împotriva creştinilor. Vizigoţii încetau să mai fie f oederat i ai Constantinopolului care,
Code heodosianus, 11. 36. 17; 6. 31. 1; 11. 24. 2.
Code heodosianus, 1. 29. 5; 7. 13. 6. 2.
14
Code heodosianus, 8. 4 11; 12. 1. 69.
15
Ammianus, XXVII, 5, 6.
12
13
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în aceste condiţii, înceta plata subsidiilor anuale ( annonae f oederat i c ae) către barbari.
Teritoriile nord-dunărene din stânga Oltului, stăpânite de j ure de imperiu din timpul
lui Constantinus I, erau pierdute şi din acest punct de vedere, cu excepţia cordonului
strategic alcătuit din fortăreţele de pe malul stâng al Dunării. Pentru schimburile
comerciale dintre imperiu şi germanici au fost stabilite două cetăţi de frontieră16.
Se consideră ce cele două cetăţi au putut fi Sucidava (Izvoarele, jud. Constanţa) şi
Noviodunum sau Daphne şi Noviodunum17.
Autorii romano-bizantini, atât cei contemporani, cât şi cei tardivi, nu au avut
decât cuvinte elogioase la adresa păcii din anul 369. Din punctul de vedere al lui
Themistius, unul din panegiricii lui Valens, pacea dintre imperiu şi vizigoţi era una
rednică de admiraţie sau o pace glorioasă , iar anularea plăţii subsidiilor către
barbari era interpretată în sensul că romanii acordau pacea şi nu o cumpărau 18.
Chiar dacă mai rezervat, şi Zosimus vede pacea într-o lumină favorabilă. Conform
opiniei sale pacea nu ştir ea prestigiul romanilor 19.
Supuse unei analize obiective, prevederile tratatului din 369, atâta cât le
cunoaştem, infirmă opiniile exuberante ale autorilor romano-bizantini menţionaţi,
evidenţiind o pace de compromis, cu unele prevederi chiar defavorabile imperiului.
De altfel, aceştia înşişi scapă în relatările lor anumite informaţii, care converg spre
această concluzie. Mult elogiata încetare a plăţii de annonae f oederat i c ae de către
Constantinopol nu a însemnat altceva în esenţa sa decât încetarea statutului de
f oederat i al vizigoţilor şi, implicit, a oricărei legături juridice, fie aceasta şi numai
formală de imperiu. Din această perspectivă, de o însemnătate aparte rămâne faptul că
prin pacea din 369 statutul juridic al teritoriilor nord-dunărene era complet schimbat,
respectiv, tratatul din 369 confirma de j ure o situaţie existentă de f ac t o: pierderea
lor de către imperiu. De altfel, Zosimus însuşi, după ce elogiază pacea, afirmă că
prin tratatul încheiat se hotăra ca vizigoţii să stăpânească în deplină siguranţă tot
ce posedaseră mai înainte . Interesante sunt şi informaţiile transmise de Ammianus
Marcellinus care afirmă că semnarea tratatului s-a făcut prin schim ul de ostatici 20.
Prin f oedus - ul din 332 doar romano-bizantinii au fost cei care au primit ostatici din
partea vizigoţilor şi nu avem informaţii ca situaţia să se fi modificat până în 369. În
concluzie, prin respectiva pace vizigoţii erau recunoscuţi egalii imperiului.
Prin prisma informaţiilor prezentate, deosebirea dintre f oedus -ul din 332 şi
tratatul din 369 este în afara oricărei discuţii. Conchidem deci pe baza acestor constatări
că tratatul din vara anului 369 anula complet f oedus - ul din 332. În condiţiile noilor
reglementări juridice dintre Imperiul Romano-Bizantin şi vizigoţi, R i pa G ot hi c a norddunăreană, creată de Constantinus I şi menţinută cu fermitate de urmaşii săi în cadrele
trasate de acesta, îşi înceta şi de j ure existenţa. Faptul echivala cu pierderea stăpânirii
asupra Daciei sudice.
Ammianus, XXVII, 5, 10; F ont es , II, p. 60-61, nr. XIV; Zosimi comitis et exadvocati fisci, H i s t ori ae, interprete Leunclavio,
în Zosimus, ex recognitione Immanuelis Bekkeri, Bonnae, MDCCCXXXVII, IV, 11 (Zosimus); Cf. E. Gibbon, H i s t ory of t he
D ec li ne and F all of t he E om an E m pi re, volumes 1-6. eBookMall, 2001 (www.ebookmall.com), p. 1002.
17
I. Barnea, erioada ominatului (secolele I - II), în R. Vulpe, I. Barnea, D i n i s t ori a D obr oge i , vol. II: omanii la unărea
de J os , Bucureşti, 1968, p. 395; N. Lenski, op. c i t . , p. 135; Al. Madgearu, op. c i t . , p. 80-81; V. Mărculet, olitica împăratului
la ius alens la unărea de os 364-37
ierderea aciei sudice, în „Tyragetia”, VI [XXI], 2012, 1, p. 265.
18
F ont es , II, p. 56-59, nr. XIV.
19
Zosimus, IV, 11.
20
Ammianus, XXVII, 5, 10.
16
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Pacea din anul 369 şi-a arătat curând efectele negative. O parte a prevederilor
sale, respectiv cele legate de protecţia creştinilor nord-dunăreni, au fost repede eludate
de Athanarich. Prin 370-372, acesta a declanşat o violentă represiune împotriva lor pe
motiv că a fi favorabili Imperiului Romano-Bizantin cu care ar fi întreţinut legături şi
ale cărui interese le-ar fi servit. Numeroşi martiri s-au adăugat acum celor din epocile
precedente. Între aceştia, martyrologiile şi scrierile autorilor bisericeşti îi menţionează
de Sfântul Sa a Gotul şi Sfântul i etas, alături de mulţi alţii21. Mai periculos se
va dovedi însă faptul că vizigoţii îşi păstrau intact potenţialul militar, iar consecinţele
dezastruoase se vor arăta curând.
Consideraţii finale. Redeschiderea problemei vizigote, prin 364-365, la
începtutul domniei împăratului Flavius Valens readucea spaţiul de la Dunărea de
Jos în prim-planul politicii romano-bizantine. În scopul soluţionării ei, împăratul a
organizat o amplă campanie militară, desfăşurată cu întreruperi între anii 367 şi 369.
Războiul romano-bizantino-vizigot din anii 367-369 s-a încheiat indecis. În
vara anului 369, mai exact la o dată cuprinsă între 5 şi 18 iulie, la Noviodunum, între
Imperiul Romano-Bizantin şi vizigoţii nord-dunăreni era încheiată pacea.
Tratatul din vara anului 369 se deosebea radical de foedus-ul din 332. Prin
preederile sale, acordul din vara anului 369 anula complet f oedus - ul din 332. În
condiţiile noilor reglementări juridice dintre Imperiul Romano-Bizantin şi vizigoţi,
R i pa G ot hi c a nord-dunăreană, creată de Constantinus I şi menţinută cu fermitate de
urmaşii săi în cadrele trasate de acesta până prin anii 364-365, la începutul domniei
lui Valens, îşi înceta şi de j ure existenţa. Faptul echivala cu pierderea stăpânirii asupra
Daciei sudice.
Pacea romano-bizantino-vizigotă din vara anului 369 conţinea şi unele
reglementări de natură economică. Astfel, pentru schimburile comerciale dintre
imperiu şi vizigoţi au fost stabilite două cetăţi de frontieră. Se consideră ce cele două
cetăţi au putut fi Sucidava şi Noviodunum sau Daphne şi Noviodunum.
În pofida prevederilor sale, tratatul de pace din 369 nu a fost în măsură să
asigure protecţia creştinilor aflaţi în area de jurisdicţia lui Athanarich. Prin anii 370372, sub pretextul că aceştia ar fi favorabili Imperiului Romano-Bizantin, şeful vizigot
declanşează o violentă represiune împotriva lor, soldată cu numeroşi martiri.

21
Ac t a Sa nc t orum quo t quot t ot o orbe c olunt ur, v el a c at hol i c i s s c ri pt orum c elebe ant ur. Ex Latinis et Graecis, aliorumque gentium
antiquis Monumentis, Collecta, Digesta, Illustrata a Godefrido Henschenio et Daniele Papebrochi, editio novissima curante
Joanne Carnandet. prilis tomus secundum uo medii I dies continentur, Parisiis et Romae, 1866, II, p. 89-90; Ac t a Sanc t orum
Se pt em br i s . Ex Latinis et Graecis, aliorumque gentium Monumentis, servata primigenia veterum Scriptorum phrasi, Collecta,
Digesta, Commentariisque et Observationibus illustrata a Joanne Stiltingo, Constantino Suyskeno, Joanne Periero, Urbano
Stikero, tomus V. Q uo di es dec i m us qui nt us , dec i m us s ext us , dec i m us s ept i m us et dec i m us oc t av us c ont i nent ur, Antverpiae,
MDCCLV, p. 38-43; F ont es , II, p. 726-727, nr. LXXXVII.
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ASPECTS OF THE DANUBIA POLICY UNDERTOOK BY EMPEROR
FLAVIUS VALENS. THE PEACE WITH ATHANARICH
( Summary)
The threat represented by the Visigoths from Northern Danube determined emperor Valens to
organize against them an ample military campaign between 367 and 369. But the obtained results were
modest. As a consequence, in the summer of 369 the emperor accepts to make peace with Athanarich,
the king of Visigoths. The peace consecrates the Roman-Byzantine Empire’s loss of domination upon
Southern Dacia.
Cuvinte cheie: Valens, Athanarich, vizigoţi, sudul Daciei, pacea romano-bizantină-vizigotă.
Key words: Valens, Athanarich, Visigoths, Southern Dacia, Roman-Byzantine-Visigoth peace.
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PRIMA PERIOADĂ AVARĂ DIN BAZINUL CARPATIC
(567-626)
Adrian N. Şovrea
Din punct de vedere politico-militar stăpânirea avară în Pannonia poate fi împărţită în trei perioade:
a) Prima perioadă (567-626) este cuprinsă între două mari evenimente:
cucerirea Pannoniei gepide şi eşecul în faţa Constantinopolului. Cultura avară
este influenţată de cea bizantină.
b) A doua perioadă avară (626-680) cuprinsă între eşecul în faţa Constantinopolului şi stabilirea bulgarilor la Dunărea Inferioară. Cultura avară suferă
schimbări datorită relaţiilor tensionate dintre avari şi bizantini, dar şi a pierderii, la începutul sec. VII, a limesului de la Dunărea inferioară. Astfel influenţa
bizantină scade considerabil şi se accentuează cea asiatică prin venirea unor
noi populaţii din stepele Asiei. De asemenea khaganatul avar se reorientează
politic concentrându-se pe extinderea spre vest şi spre est, spre Transilvania.
c) A treia perioadă avară (680-800/804) caracteristică prin decăderea khaganatului avar.
Evenimente precum stabilirea bulgarilor la Dunărea Inferioară şi extinderea
imperiului franc spre est vor duce la dispariţia khaganatului avar. De asemenea cultura avară va fi influenţată de cea a bulgarilor.
Influenţa bizantină a lăsat amprente în materialul cultural avar. Pe baza acestei
influenţe K. Horedt a împărţit în trei faze evoluţia materială1:
1. Perioada veche sau timpurie (568-680)
2. Perioada de tranziţie (680-720)
3. Perioada târzie (720-804)
I. Originea avarilor
Avarii sunt un popor türcic precum hunii, bulgarii, cabarii, pecenegii, uzii,
cumanii. Alături de longobarzi, bulgari şi arabi fac parte din al treilea val de migratori2, schimbând raporturile de forţe în Europa. „ unşi în annonia ( ) a arii ( )
îşi or înmulţi atacurile de astatoare în direcţia Italiei de nord a ariei şi mai ales
a alcanilor ruinând în trecerea lor structurile izantine şi deschizând astfel calea
populaţiei sla e”3.
Avarii sunt originari din Asia Centrală, dar cum erau ei cunoscuţi în această
zonă nu se ştie sigur. În această parte a Asiei existau două mari puteri (harta 1): una
cea a Shuan- s huan 4 sau Juan-juan5 (în izvoarele chinezeşti, se pronunţă Rou-ran6),
Kurt Horedt, Contri uţii la istoria ransil aniei în secolele I - III, Editura Academiei Republicii Populare Române, 1958, p.
78; Adrian Şovrea, Scăriţe de şa din perioada a ară (secolele I- III) din ransil ania, în lt-Schaess urg Istorie atrimoniu,
Sighişoara, vol. 5, 2012.
2
Serge Berstein, Pierre Milza, Istoria Europei, vol. II, Institutul European, 1998, p.26.
3
I idem, p.27.
4
Ioan Marian Ţiplic, Contri uţii la istoria spaţiului românesc în perioada migraţiilor şi e ul mediu timpuriu (secolele I - III)
Institutul European, 2005, p. 60.
5
Gheorghe I. Brătianu, Marea eagră e la origini până la cucerirea otomană, vol. 1, Editura Meridiane, București, 1988, p.
243.
6
Walter Pohl, ie aren Ein Steppen ol in Mitteleuropa 567-8 n Chr , 1988, p. 28.
1
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care trăiau în zona Mongoliei de astăzi, şi cealaltă a hunilor heftaliţi7, care controlau
regiunea dintre râurile Amu-Daria şi Sâr-Daria. Ambele popoare par a fi urmaşii hunilor care au rămas în regiunea Sogdiana, regiune aflată în vestul Chinei. Brătianu
afirmă că numele de Juan-Juan ar însemna „gândaci neplăcut mişcători”8. Ambele
puteri stăpâneau peste mai multe neamuri türcice. În jurul anului 540, popoarele türcice, cunoscute de chinezi ca T’iu-Kiue, iar de romani Gök-Türk, se răscoală împotriva
acestor puteri. Înfrânţi, atât heptaliţii cât şi juan-juan-ii se refugiază spre vest, către
stepa Mării Negre şi spre sud, către India. Imperiul Gök-Türk se va întinde de la râul
Syr-Daria în vest până în Manciuria în est (harta 2).
Noua putere din Asia Centrală va fi condusă de un khagan (qaghan)9 sau han,
titlu purtat de popoarele asiatice. Imperiul T’iu-Kiue (Gök-Türk) se va divide în patru
regiuni, iar partea vestică condusă de Istämi (Ishtämi - 553-576), va intra în atenţia
diplomaţiei bizantine pentru încheierea unei alianţe privind „drumul mătăsii” evitând
regiunea perşilor cu care bizantinii se aflau în conflict. Avarii, alături de hunii heptaliți, după divizarea Imperiului vor face parte din khaganatul Gök-Türk de Vest.
II. Apariția în Europa
Un număr de 20 000 de avari10 vor emigra de sub autoritatea lui Istämi în jurul
anului 557 conduşi fiind de Candish. În această perioadă vor lua contact cu diplomaţia
bizantină prin intermediul alanilor. Türcii însă nu-i vor uita pe refugiaţi, deteriorând
relaţiile bizantino-türce din cauză că bizantinii au negociat cu aceştia diverse alianţe
împotriva goţilor şi a gepizilor. Urmaşul lui Istämi, Tardu, va rupe alianţa cu Imperiul (576), ameninţând în acelaşi timp în faţa ambasadorului bizantin Valentinos: „Se
întorc la mine când reau eu şi dacă ăd că iciul meu se ridică asupra lor ei se ascund în cotloane su pământ iar dacă precum îi cunosc ni se or împotri i nu or
fi omorâţi cu sa ia ci or fi încălcaţi de copitele cailor noştri şi or pieri asemenea
furnicilor 11.
Avarii vor urma traseul hunilor. Se stabilesc la început în stepa pontică, la
nordul Mării Negre. Intrând în contact cu slavii ajung să fie cunoscuţi sub numele de
obr y 12. Brătianu explică semnificaţia acestui cuvânt ca însemnând „uriaş” şi în continuare să adauge o sintagmă care să evidenţieze contrastul istoriei „ ceşti uriaşi pe nt ru
popoarele Europei nu erau decât nişte fugari pe nt ru As i a!”13.
În jurul anului 558 o ambasadă avară soseşte la Constantinopol. Vizita îi aduce
pentru prima dată pe avari în prezenţa bizantinilor provocând un şoc cultural, bizantinii descriindu-i ca având păr lung, împletit în cozi care atârnau pe spate şi de asemenea un comportament trufaş. Solul avar cere împăratului Iustinian (527-565) teritorii
unde să se stabilească precum şi „daruri preţioase” şi „o rentă anuală”14. Iustinian
nu-i primeşte în Imperiu, dar le oferă subsidii pentru menţinerea unei forţe la nordul
I. M. Ţiplic, op. c i t . , p. 60.
G. I. Brătianu, op. c i t . . p. 244.
9
I idem, p. 243.
10
Alexandru Madgearu, Istoria militară a aciei post-romane 75-614, Ed. Cetatea de Scaun, p. 187.
11
Zeno Karl Pinter, Aurel Dragotă, Ioan Marian Ţiplic, iese de podoa ă şi estimentaţie la grupurile etnice din ransil ania
(sec II- II), Editura ALTIP, Alba Iulia, p. 33.
12
G. I. Brătianu, op. c i t . , p. 245.
13
I idem, p. 262.
14
D. Obolensky, „ n common ealth medie al izanţul”, Editura Corint, Bucureşti, 2002, p. 63.
7
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Caucazului îndemnându-i pe avari să lupte împotriva inimicilor imperiului. Această
alianţă era pentru Iustinian o garanţie a liniştirii triburilor din stepa pontică considerând că „a arii fie în ingători fie în inşi oricum a eau să aducă folos romanilor”15.
Avarii îşi vor arăta supremaţia militară căci, într-un timp scurt, vor supune populaţiile
stepei creând un khaganat ce se întindea de la gurile Volgăi la gurile Dunării, înglobând populaţii precum utiguri, zali, sabiri, anşi16, iar kutrigurii conduşi de Zabergan,
aprigi duşmani ai Imperiului mai ales după invazia din iarna 558-559, se aliază cu
avarii intrând în confederaţia lor. „ utrigurii or rămâne o entitate su ordonată dar
distinctă în haganatul a ar”17. Datorită acestei alianţe khaganatul s-a extins până în
apropierea Dunării în teritoriul barbar Scythia (a nu se confunda cu provincia romană
Scythia Minor).
Venirea lui Baian la putere în 563 schimbă relaţiile cu Imperiul. Acesta trimite
din nou soli la Constantinopol cerând provincia Scythia Minor. Împăratul a vrut să-i
aşeze în Ţinutul Herulilor, aliaţi ai imperiului în Pannonia, dar în timpul negocierilor
apar suspiciuni: „(…) Iustinus18 a trimis soli la izanţ şi a arătat împăratului că ar
face ine să-i oprească acolo în închisoare pentru o ucată de reme Căci el s-a
împrietenit cu unul din soli ( ) şi acesta i-a mărturisit în taină că a arii una or esc
şi alte au în minte ( ).”19 Ascultând de sfatul generalului său, Iustinian îi ordonă generalului Iustinus „să păzească cu gri ă unărea pentru ca a arii să nu o treacă”20.
III. Ocuparea Pannoniei
Pătrunderea în Pannonia a avut loc între anii 567-568. Câmpia Pannonică era
controlată în acea perioadă de gepizi (stabiliţi între Tisa şi munţii Apuseni) şi longobarzi (între Dunăre şi munţii Alpi – harta 2). Ambele populaţii aveau origini germanice. Longobarzii au emigrat din zona Scandinaviei, coborând spre Moravia şi aşezându-se între râurile Moravia şi Tisa. Cu ajutor bizantin cuceresc teritoriul herulilor,
foşti aliaţi ai bizantinilor, atingând sudul Dunării Mijlocii21. Gepizii au făcut parte din
confederaţia hună. După destrămarea confederaţiei, gepizii au ocupat câmpia Tisei
cuprinzând şi nordul Serbiei şi Transilvania.
Strategia de apărare a imperiului pe timpul lui Iustinian era de di v i de et i m pe ra.
Prin mijloace diplomatice bizantinii au legat alianţe cu diverşi barbari pentru ca între
aceştia să planeze discordia. Astfel anţii şi utiguriii s-au luptat adesea cu kutrigurii,
gepizii cu longobarzii, iar avarii cu gepizii.
Între longobarzi şi gepizi au existat numeroase conflicte, unele dintre ele fiind
provocate de bizantini. În jurul anului 557 gepizii aveau în stăpânire cetatea Sirmium22*
(cucerită în 536 şi cedată de bizantini după un tratat de pace în 539). Regele gepid
Cunimund cere ajutorul bizantinilor în conflictul cu longobarzii din 566. Iustin al II-lea
acceptă, cu condiţia să reprimească Sirmium până în anul următor. Acest lucru nu s-a
I idem, p. 63; Menander Protector , F ragm ent e, în F ont es H i s t ori ae D ac o- R om anae, vol. II, p. 511.
A. Madgearu, op. c i t ., p. 187; Menander, op. c i t ., p. 511.
17
A. Madgearu, op. c i t , p. 187.
18 *
general bizantin;
19
I idem, p. 511.
20
I idem, p. 188.
21
Florin Curta, „ pariţia sla ilor Istorie şi arheologie la unărea de os în eacurile I- II”, Editura Cetatea de Scaun, 2006,
p. 168.
22 *
Sirmium, astăzi Sremska Mitrovica din provincia autonomă Voivodina, Serbia.
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întâmplat şi bizantinii rup alianţa. În acelaşi an, 567, longobarzii pregătesc un atac puternic asupra gepizilor încheind o alianţă cu avarii care trebuiau să-i atace pe bizantini
(încă erau aliaţi cu gepizii) ca să nu le vină în ajutor. Răcirea relaţiilor gepido-bizantine
datorită situaţiei Sirmiumului i-au adus pe gepizi în faţa a trei inamici.
Războiul dintre gepizi şi alianţa avaro-longobardo se încheie cu înfrângerea
gepizilor. Avarii ocupă fostul teritoriu al gepizilor, partea estică de la Tisa până la
munţii Apuseni, iar longobarzii vor controla partea vestică a Pannoniei între Dunăre
şi Alpi. Bizantinii reocupă Sirmium. Longobarzii vor alege să emigreze spre Italia
stabilindu-se în partea nordică, în Câmpia Padului. Avarii vor ocupa treptat şi Pannonia vestică, teritoriul foştilor aliaţi. Îndeletnicirea noilor stăpâni ai Pannoniei este
bine explicată de Engel:
arii au fost un popor nomad de călăreţi Când se opreau
se întreţineau din creşterea animalelor şi din afuri a început de-a lungul a zeci de
ani au condus un şir de e pediţii militare împotri a izanţului şi a francilor meroingieni 23.
IV. Dovezi arheologice
Cercetările efectuate de W. Lipp la Keszthely24 unde au fost dezvelite 3938 de
morminte25 sau după alţii 5500 de morminte26, au readus la viaţă lumea avară. Obiectele descoperite au fost grupate în cultura Keszthely care se caracterizează prin „pi es e
de ronz turnate şi deseori aurite”27, lipsesc însă fibulele. Această cultură desemna
mediul cultural avar, dar cercetările recente au demonstrat că mediul este mai degrabă
unul autohton, reprezentat de populaţii romanice şi germanice târzii28. Mormintele
avare se evidenţiază prin frecvenţa pieselor de harnaşament, dar şi prin faptul că alături de războinicul avar era îngropat calul. Mormintele războinicilor au în inventar zăbale, scăriţe şi alte elemente decorative ale echipamentului de harnaţament. În bazinul
carpatic au fost dezvelite aproximativ 50 000 de morminte din 2000 de locuri.
Necropole
Necropolele avare timpurii se concentrează în jurul a două mari centre: unul în
nord-estul câmpiei Pannonice (Câmpia Tisei Superioare în preajma actualei localităţi
Niyregyháza29- vezi harta 4), iar celălalt la confluenţa Tisei cu Mureşul. Pe parcurs
un alt centru de putere se va constitui în preajma cetăţii Sirmium (cucerită în 582).
Sirmium era un punct strategic important pentru bizantini, iar aceştia nu o vor ceda
uşor, recuceriri vor avea loc pe parcursul sec. VII.
Pe teritoriul României, descoperirile avare timpurii se concentrează pe două
zone (harta 4):
a) Pe valea Mureşului Inferior din Câmpia de Vest. Gruparea mormintelor în
această parte a Câmpiei de Vest au continuare pe teritoriul ungar unde e al doilea mare
centru avar.
Pál Engel, egatul Sfântului tefan Istoria ngariei medie ale 895-15 6, Ed. MEGA, Cluj-Napoca, 2006, p. 31.
W. Lipp,
eszthel I sirmez (Cimitirele de la Keszthely), Budapesta, 1884 apud Ţiplic, op. c i t . , p. 62.
25
F. Pulszky, în Arc hae logi a É rt es i t ö , V, 1885 apud Ţiplic, op. c i t .
26
J. Hampel, Alt ert h üm er des f rühe n M i t t elalt ers i n U ngar n, I, Braunschweig, 1905 apud Ţiplic, op. c i t .
27
Ţiplic, op. c i t .
28
Pinter-Dragotă-Ţiplic, op. c i t . , p. 37.
29
Ioan Stanciu, „Gepizi a ari şi sla i timpurii (sec - II p Chr ) în spaţiul estic şi nord- estic al omâniei”, în E phe
apocensis, XII, 2002, p. 214.
23
24
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b) Câmpiei Ierului, continuare a centrului de la Niyregyháza. Această zonă
reprezenta graniţa de N-E a khaganatului. Dincolo de această graniţă apar morminte
slave cu influenţe ritualice avare. Slavii vor coborî pe valea Crasnei până în zona
Aiudului.
Caracteristica mormintelor avare constă în ritualul de înmormântare. Defunctul era înmormântat cu calul depus întreg30, cu piesele de harnaşament şi piese de
îmbrăcăminte31.
Pentru Transilvania necropolele pur avare apar abia după anul 630 ele demonstrând interesul avarilor pentru această zonă abia după schimbarea politicii expansioniste a khaganului. După marea înfrângere din faţa Constantinopolului (626) avarii
caută şi alte variante economice. Bazându-se până acum pe jafuri şi pe subsidiile primite de la bizantini, exploatarea bogăţiilor locale (aur, argint, sare) va deveni o nouă
sursă de venit.
Piesele de harnaşament
Scăriţele de şa32 reprezintă dovada superiorităţii militare a avarilor. Venind cu
un stil de luptă diferit europenii sunt luaţi prin surprindere: scăriţele avarilor timpurii
erau simple, confecţionate din fier originar din Asia Centrală şi adaptate tehnicii militare bazată pe atacuri rapide, călare, cu săgeţi şi suliţe. Scăriţele trebuiau să reziste
unei greutăţi relativ modeste. Aveau o formă ovală care permiteau piciorului să se
muleze lăsând libertate de mişcare călcâiului33.
Monedele
Tezaurele monetare sunt folosite de arheologi pentru a trasa invaziile barbare
în Balcani. În timpul unui atac, adesea, monedele sunt ascunse. Ele devin reprezentantul aproximativ al momentului când a avut loc evenimentul şi în funcţie de data
emiterii devin obiecte ale cronologiei. Nu toate raidurile îi determinau pe proprietari
să ascundă monede34. Multe tezaure au fost uitate, proprietarul a murit sau datorită
inflaţiei şi-au pierdut valoarea.
Mormintele avare timpurii conţin monede de aur bizantine datorită tratatelor
încheiate de bizantini şi avari, cei din urmă primind subsidii în monede. Avarii nu au
primit niciodată subsidii în alimente precum gepizii. Plata era variată: de-a lungul deceniilor s-a plătit de la 20 000 de solizi la 130 mii de solizi pe timpul lui Phokas. Monedele bizantine deveneau tezaure ale aristocraţiei khaganatului sau erau transformate
în bijuterii şi ornamente precum fibule, catarame, plăci, capete de curea, ornamente
pentru capul capului, pentru tecile de săbii sau chiar săbii. În Transilvania au fost descoperite monede din timpul lui Iustin al II-lea (565-578) în număr de 10 (una de aur, 9
de bronz), Tiberius al II-lea (578-582) – o monedă de bronz, Mauricius (582-602) – 4
(una de aur, trei din bronz), Phokas (602-610) – 4 monede (una de aur, trei din bronz),
Heraclius (610-641) – 3 monede din fiecare aliaj35.
A. Madgearu, op. c i t . , p. 194.
I. M. Ţiplic, op. c i t .
32
A. N. Şovrea, op. c i t .
33
I. M.Ţiplic, op. c i t . , p. 193.
34
F. Curta, op. c i t . , p. 147.
35
Ana Maria Velter, ransil ania în secolele - II Interpretări istorico-politice şi economice pe aza descoperirilor monetare
din azinul Carpatic secolele - II, Editura Paideia, București, 2002, p. 42-43.
30
31
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V. Evenimente militare
Avarii devin o ameninţare pentru Imperiul romano-bizantin din momentul instaurării în bazinul carpatic. „În următorii treizeci de ani a arii au constituit ârful
de lance al atacurilor ar are în teritoriul roman de răsărit au hotărât ritmul migraţiilor sla e din alcani şi schema politicii izantine la unăre”36.
Cronologia luptelor avaro-bizantine din perioada 570-626 se poate realiza prin
studierea surselor istorice bizantine şi a descoperirilor arheologice de tip monedă. „M onedele apărute în mod izolat sunt mai rele ante decât tezaurele deoarece re ectă într-o
oarecare măsură un eşantion statistic semnificati al circulaţiei monetare reale”37.
În partea de sud a khaganutului avar, cetatea Sirmium devine principalul obiectiv al lui Baian, punct strategic care apără intrarea spre peninsula Balcanică, la fel şi
Singidunum (Belgradul). O primă tentativă este estompată de bizantini în 574, încheindu-se un tratat de pace care durează până în 580, avarii primind subsidii. Motivul
păcii era evitarea unui front dublu, bizantinii se confruntau cu perşii în estul imperiului. Sub împăratul Tiberius II (578-682) se reiau ostilităţile. Baian atacă cetatea
Sirmium în 580 şi în urma unui asediu de doi ani cetatea va fi cucerită. Cucerirea
Sirmiumului a avut un plan strategic foarte bine gândit şi bazat pe trei elemente cheie:
1. Momentul prielnic - împăratul Tiberius purta războaie în partea estică cu
perşii38 astfel corpul principal al armatei bizantine era concentrat în această parte a
imperiului.
2. Diversiune - sclavenii atacau garnizoanele bizantine din Balcani oprind o
eventuală întărire a poziţiilor bizantine din partea nord-vestică a imperiului; atacurile
sclavenilor au fost atât de puternice încât au ajuns până la Zidul cel Lung39 al Constantinopolului.
3. Izolare - Sirmium este izolată de cea mai apropiată cetate, Singidunum, prin
construirea unui pod pe Sava între cele două cetăţi40, întrerupând eventualele ajutoare
militare şi de hrană.
Tiberius încheie pace cu avarii în acelaşi an. În anul 583 Baian moare, iar fiul
său cel mare41 devine khagan. Reîncep ostilităţile împotriva Bizanţului motivul fiind
neacceptarea majorării tributului către avari la 100 000 de s oli z i 42. Venirea împăratului Mauriciu (582-602) la cârma imperiului schimbă planul de luptă al bizantinilor de
la susţinerea unei linii defensive bazată pe cetăţi puternice şi diplomaţie (incapabilă
să mai lege acele relaţii de rivalitate între barbari precum în vremea lui Iustinian) la
o ofensivă în adâncime pe teritoriu inamic. În perioada 583-585 atacurile avarilor şi
slavilor devastează peninsula Balcanică invadând Epirul, Tesalia, Attica, Eubeea43.
Se încheie pace cu perşii (591) şi se reiau atacurile asupra barbarilor de la
Dunăre. Sub comanda generalului Priscus, armata bizantină, bine călită în războaiele
cu perşii, îi respinge pe slavi la nordul Dunării (593). Planul lui Mauriciu era să liD. Obolensky, op. c i t . , p.64.
A. Madgearu, op. c i t . , p. 200.
38
D. Obolensky, op. c i t .
39
I idem.
40
I idem.
41
A. Madgearu, op. c i t . , p. 205.
42
F. Curta, op. c i t . , p. 84.
43
D. Obolensky, op. c i t ., p. 66.
36
37
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niştească malul nordic al Dunării. Priscus înaintează în Muntenia unde reuşeşte să-i
învingă pe sclavini, care se retrag dincolo de râul Ialomiţa, bizantinii ajung până în
zona vărsării Siretului (sudul Moldovei)44. În Balcani sunt recucerite oraşe importante
precum Viminacium, Augusta, Singidunum (596), pierdute în faţa avarilor în perioada
583-585. Se încheie un tratat cu avarii în urma căruia este restabilit limesul dunărean,
iar avarii primesc subsidii. Pacea i-a sfârşit în 601 când Priscus reia ofensiva la nordul
Dunării. Ambele populaţii barbare suferă pierderi grele determinându-i pe avari să
se retragă pe Tisa. Mauricius ordonă trupelor bizantine să ierneze la nordul Dunării
ceea ce îi nemulţumeşte pe soldaţi care se răscoală sub comanda lui Phokas. Acesta va
prelua comanda trupelor şi înaintează spre Constantinopol, îl învinge pe Mauricius şi
devine împăratul Bizanţului45.
Campania bizantină din 602 trebuia să elimine ameninţarea sclavenă din Muntenia, dar se transformă într-un dezastru. În primă fază bizantinii îşi pierd un aliat
important în această zonă: anţii; în timp ce bizantinii purtau lupte cu sclavenii, avarii
au atacat în partea estică a limesului dunărean zdrobindu-i pe anţii din zona Basarabiei, care nu mai sunt menţionaţi în izvoarele bizantine începând cu acest eveniment46,
excepţie câteva decenii mai târziu (680) când vor face parte din confederaţia onogurilor cunoscuţi ca bulgarii timpurii sau protobulgarii. Apoi urmează rebeliunea şi lupta
civilă din imperiu care duce la moartea lui Mauriciu.
„ omnia lui ho as este dezastruoasă”47. Slăbiţi din interior datorită luptelor
pentru putere, bizantinii pierd din nou controlul limesului dunărean. Slavii pătrund
în peninsulă ocupând la început partea vestică. „Ocupaţia s-a petrecut lent şi nu s-a
urm at un pl an s i s t em at i c ”48, dar ajutaţi şi de avari, slavii au urmat trei direcţii: S-V
spre Marea Adriatică, sud spre Marea Egee şi S-E spre Bosfor. Au rămas libere oraşele
Iader (Zdar), Tragurium (Trogir), Spalatum (Split), Ragusa (Dubrovnik), Acruvium
(Kotor), Butura (Budva), Lyssus (Liš), Dyrrachium49 (harta 3).
„Parteneriatul” avaro-slav a fost unul profitabil. Avarii aveau susţinere continuă din partea sclavenilor, tribul slav cel mai des pomenit în sursele bizantine, în
schimbul protecţiei. Atât militar cât şi probabil economic şi comercial slavii au contribuit decisiv. Izvoarele relatează foarte multe incursiuni ale slavilor conduşi de căpetenii avare. Văzuţi de bizantini ca inferiori militar, nu ştiau să mânuiască maşinile
de asediu, aceştia vor deveni adevărate forţe care vor zdruncina din temelii imperiul bizantin. Creşterea importanţei militare a slavilor în raidurile avare se reflectă în
contraofensiva din timpul lui Mauricius când împăratul ordonă „liniştirea” triburilor
sclavene de la nordul Dunării. Istoricul maghiar Engel spunea: „ U nul di n ev eni m entele cele mai importante ale epocii a are a fost migraţia popoarelor sla e cea care a
determinat pentru o perioadă îndelungată nu numai istoria azinului carpatic dar
şi pe cea a Europei Centrale şi a alcanilor Sla ii s-au strecurat în periferiile azinului carpatic unde le-au lăsat loc li er a arii unele regiuni transdanu iene mai cu
F. Curta, op. c i t ., p. 88.
D. Obolensky, op. c i t ., p. 66.
46
F. Curta, op. c i t ., p. 92.
47
D. Obolenky, op. c i t ., p. 67.
48
I idem.
49
I idem.
44
45
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seamă cele estice azinul Slo aciei de azi precum şi ransil ania 50.
Phokas încheie pace cu avarii în 605 şi mută trupele bizantine pe frontul persan. Împăratul Heraclius (610-641) pierde Siria şi Egiptul în faţa perşilor, două regiuni de unde se exporta grâu. Heraclius abandonează peninsula Balcanică concentrând
trupele pe frontul persan. În 626, împăratul se vede înconjurat de inamici la Constantinopol, oraşul fiind asediat de o alianţă între khaganatul avar şi Imperiul persan. La
asediu au participat şi slavi, bulgari şi gepizi51. Atacul este respins de bizantini din
cauza neînţelegerilor apărute între liderii slavi şi avari. Abandonaţi de slavi, avarii
nu mai pot susţine asediul şi sunt devastaţi de un contraatac al armatei bizantine. Se
retrag la nordul Dunării.
După anul 626 în khaganat îşi fac apariţia un nou popor, cel al onogurilor.
Pál Engel susţine că onogurii sunt originari din zona Don-Volga. Atacaţi de chazari
(680)52 ei se văd nevoiţi să emigreze spre vest. O parte se îndreaptă spre Pannonia, iar
alta se stabileşte la sud de Dunăre unde vor fi cunoscuţi ca protobulgari.
Cronologie
557-563: khaganul Candich; emigrează în Europa stabilindu-se în N-V Mării Caspice;
558: avarii pătrund în Europa.
559: avarii subordonează populaţiile pontice: sabirii, zalii, utigurii, anţii.
563-593: khagan Baian I; Pannonia devine centrul de putere;
562: sub diplomaţia bizantină, avarii sunt învinşi în faţa francilor conduşi de Sigibert
al Austrasiei;
565: Iustin II refuză să dea subsidii avarilor; se rupe alianţa;
567: alianţa avaro-longobardă împotriva gepizilor; gepizii sunt înfrânţi.
568: khaganul Baian I ocupă Pannonia după emigrarea longobarzilor în nordul Italiei.
570: fondarea khaganatului avar; atacuri asupra francilor.
573: tratat bizantino-avar; avarii primesc subsidii anuale de 80 000 de s oli z i .
579: avarii, conduşi de bizantini, îi atacă pe slavii din Muntenia.
580: khaganul Baian I întrerupe alianţa cu bizantinii.
582: Baian I cucereşte Sirmium; împăratul Tiberius II încheie pace cu avarii.
583: khaganul moare, fiul său, Baian II, devine khagan; reîncep ostilităţile împotriva Bizanţului, motivul fiind neacceptarea majorării tributului către avari la 100 000 de s oli z i .
584: cucerite Singidunum şi Viminacium.
586: asediul Thessalonicului.
587: avarii cuceresc oraşul Appiaria.
593: khaganul Baian II moare; fiul său îl urmează (pomenit tot sub numele de Baian).
601: avarii înfrânţi pe Tisa; tratat bizantino-avar.
602: rebeliunea slavilor împotriva bizantinilor.
610: atacuri asupra longobarzilor stabiliţi în Câmpia Padului.
626: avarii asediază Constantinopolul, în alianţă cu sasanizii iranieni; înfrângerea
duce la declinul puterii avare; pătrund în Pannonia noi călăreţi asiatici.
P. Engel, op. c i t . , p. 32.
D. Obolensky, op. c i t .
52
P. Engel 2006, p. 32.
50
51
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Die erste Avarenperiode aus dem Karpatenbecken
(567-626)
(Zusammenfassung)
Kommend aus der Region Sogdiana, in Zentralasien, nach Europa, wegen dem Konflikt mit
dem türkischen Reich (Gök-Türk), lassen sie sich am Anfang im Norden des Schwarzen Meeres nieder,
wo sie es schaffen eine Konföderation, ein Khaganat, zu bilden, um so ganze Gesellschaften wie die
Anten, die Utiguren, die Zalii, Sabiren und Kutriguren zu unterwerfen.
Die Ausweitung des türkischen Reiches bis zum Kaukas führt dazu, dass sich die Avaren nach
Westen bewegen. Weil sie keine Gebiete im Byzantinischen Reich erhalten haben, gehen sie auf den
Vorschlag der Longobarden ein gegen die Gepiden zu kämpfen.
Der erhaltene Sieg bringt die Avaren in der Panonischen Plain. Nach einiger Zeit bevorzugen
die Longobarden in die Po Plain, im Norden Italiens, auszuwandern, und so werden die Avaren die
Herrscher Panoniens.
Die Geschichte der Avaren in dieser Region kann, aus dem politisch-militären Gesichtspunkt,
in drei Zeitspannen/Perioden eingeteilt werden:
a) Erste Periode (567-626)
b) Die zweite avarische Periode (626-680)
c) Die dritte avarische Periode (680-800/804)
Solch eine Periodisierung hat als gemeinsamen Punkt die militärischen Ereignisse, die Avaren
veranlasst haben sich, aus dem geografischen Gesichtspunkt, neu zu orientieren. Ebenfals, erkennt man
bei den Avaren ein grosser kultureller Wandel, sehr gut von Kurt Horedt beschrieben, dadurch kennzeichnet, dass der byzantinische Einfluss verschwindet und die asiatischen Elemente wiedererscheinen.
So stellt das Jahr 626 die katastrophale Niederlage vor Konstantinopel, die Expansion des
Khaganats nach Osten und Westen und das Eintreten von neuen asiatischen Völkern im Khaganat. Das
Jahr 680 stellt die Niederlassung der Bulgaren südlich der Donau und der Riss der direkten Verbindungen zwischen den Byzantinen und den Avaren.
Für die erste Periode haben wir arheologische Beweise. Die avarischen Gräber zeichnen sich
aus durch die Frequenz des Geschirrzubehörs, aber auch durch die Tatsache, dass neben dem avarischen Kämpfer auch das Pferd begraben wurde. Die Grabstätten der Kämpfer haben in der Bestandsaufnahme Gebissstangen und Steigbügel und andere dekorative Elemente des Geschirrzubehörs.
Im Karpatenbecken wurden ungefähr 50 000 Gräber aufgedeckt aus 2000 Orten. So können wir
die Existenz von drei grossen Zentren feststellen: bei Niyregyháza, am Zusammenfluss der Theiss mit
dem Mieres und bei Sirmium. In Rumänien haben die frühen Avaren die Westebene besetzt (Karte 5): im
Mieres Tal und in der Ierului Ebene.
Cuvinte cheie: avari, Pannonia, khaganat, piese de harnaşament, centre avare.
Schlüsselwörter: Avaren, Panonien, Khaganat, Geschirrzubehör, avarische Zentren.
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Anexe

Harta 1: Asia Centrală la începutul sec. VI. (după T. Lessman)

Harta 2: Avarii şi Imperiul Gök-Türk în a doua jumătate a sec. VI.
(după T. Lessman)
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Harta 3: Drumurile romano-bizantine din Balcani.
Cetăţile Sirmium şi Singidunum.
(http://soltdm.com/)

Harta 4: Aria cuprinsă de avarii timpurii.
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POLITICA BENEFICIALĂ A PAPILOR INOCENŢIU AL VI-LEA
ŞI URBAN AL V-LEA ÎN DIECEZA TRANSILVANIEI (1352-1370)
Răzvan Mihai Neagu
Preliminarii. Între anii 1309-1377, datorită unui complex de evenimente, care
nu intră în atenţia prezentului studiu, sediul papalităţii a fost transferat de la Roma la
Avignon. În acest interval de timp la conducerea Sfântului Scaun s-au succedat numai pontifi de origine franceză: Clement al V-lea (1305-1314), Ioan al XXII-lea (13161334), Benedict al XII-lea (1334-1342), Clement al VI-lea (1342-1352), Inocenţiu al
VI-lea (1352-1362), Urban al V-lea (1362-1370) şi Grigore al XI-lea (1370-1378)1.
Papii francezi au dat dovadă de o compenţă singulară în administrarea şi conducerea
Bisericii, mecanismele de guvernare ale acesteia fiind concentrate la nivelul persoanei
pontifului. Unul dintre aspectele care caracterizează papalitatea avignoneză a fost politica beneficială, cu alte cuvinte, dreptul suveranului pontif de a dispune de beneficiile
ecleziastice2 majore şi minore. Procesul de centralizare şi concentrare a numirilor în
funcţii ecleziastice de către papalitate a început efectiv la 27 august 1265 prin decretala
icet ecclesiarum emisă de Clement al IV-lea. Acest proces a fost continuat de Ioan al
XXII-lea, considerat fondatorul regimului de la Avignon, care a emis două constituţii
apostolice E x deb i t o (15 septembrie 1316) şi E xec rab i li s (19 noiembrie 1317), prin care,
practic, şi-a asigurat monopolul numirilor în majoritatea demnităţilor ecleziastice seculare sau regulare, majore sau minore, interzicând şi deţinerea abuzivă a acestora3. Acest
fapt a avut consecinţe inclusiv la nivelul diecezei Transilvaniei.
Episcopia Transilvaniei a fost cea mai importantă dieceză catolică de pe teritoriul voievodatului şi nu numai, şi avea ca unitate administrativă de bază arhidiaconatul (protopopiatul). Cele 13 arhidiaconate componente s-au format între secolele
al XII-lea şi al XIII-lea (Cluj, Chezdi, Dăbâca, Satu Mare, Solnoc, Crasna, Ugocea,
Tileagd, Hunedoara, Turda, Alba, Târnava şi Ozd). Jurisdicţia episcopului Transilvaniei includea şi o parte a populaţiei săseşti, necuprinse în prepozitura liberă a Sibiului.
Forma de organizare bisericească specifică saşilor ardeleni a fost capitlul (în varianta
sa colegială) sau decanatul4. Astfel, arhidiaconatul de Dăbâca cuprindea decanatul de
Bistriţa, arhidiaconatul de Ozd decanatul de Reghin, arhidiaconatul Târnava decanatele Târnava Mare şi Târnava Mică, iar arhidiaconatul de Alba decanatele Orăştie,
Sebeş, Şpring, Şeica, Laslea, Saschiz, Rupea şi Mediaş. Din punct de vedere canonic,
episcopul Transilvaniei era sufraganul arhiepiscopului de Calocea5.
John Norman Davidson Kelly, he O ford ictionar of opes O ford ni ersit ress, 1988, p. 212-227.
Prin beneficiu ecleziastic denumim orice funcţie bisericească, majoră sau minoră, care are ataşat un venit. Astfel, pentru
cazul de faţă numim beneficiu major demnitatea de episcope al Transilvaniei, iar în categoria beneficiilor minore se încadrează
canonicatele, demnităţile capitulare şi arhidiaconatele.
3
Guillaume Mollat, es apes d ignon (13 5-1378), Paris, 1912, p. 386-399; Bernard Guillemain, es apes d ignon
13 9-1376, Paris, 2000, p. 51-55; Jörg Erdmann, uod est in actis non est in mundo
pstliche enefizialpoliti in sacrum
imperium des 14 ahrhunderts, Tübingen, 2006, p. 35-42; Jean Favier, es apes d ignon, Fayard, Paris, 2006, p. 224-259;
Jorge Diaz Ibañez, a pro isi n pontificia de eneficios eclesi sticos en el reino de Castilla durande el per odo a i on s Estado
de la i nv es t i gat i on în usitania Sacra, 22, 2010, p. 63-84.
4
Detelaii despre organizarea ecleziastică a saşilor a se vedea la Paul Philippi, 8
de ani Ecclesia heutonicorum
U lt rans i lv anorum în vol. 8 de ani iserica a Germanilor din ransil ania editat de Thomas Nägler, Innsbruck, 2003, p. 13-34.
5
ocumente pri ind istoria omâniei seria C ransil ania, veacul XIV, vol. III (1331-1340), Ed. Academiei Republicii
Populare Române, Bucureşti, 1954, p. 253. Din arhidieceza de Calocea mai făceau parte episcopiile de Oradea, Cenad, Zagreb,
Bosnia şi Sirmium.
1
2
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Problematica începuturilor episcopiei Transilvaniei şi a evoluţiei acesteia până
în secolul al XIV-lea a fost, în general, abordată în istoriografie, iar reluarea ei în contextul demersului nostru este inutilă6. Nu vom insista asupra acestui subiect.
Implicarea papilor Inocenţiu al VI-lea şi Urban al V-lea
la nivelul diecezei Transilvaniei
Politica beneficială a papilor de la Avignon a interesat, în cazul episcopiei
Transilvaniei, în timpul pontificatelor lui Inocenţiu al VI-lea, Urban al V-lea şi Grigore al XI-lea, capitlul catedral, dar şi funcţia episcopală.
Punctul de plecare al intervenţiei papale în episcopia Trasnsilvaniei îl reprezintă actul din 8 octombrie 1325 emis la Avignon de Ioan al XXII-lea, prin care pontiful
francez îşi rezerva dreptul exclusiv de a-i numi pe episcopii de Pécs şi Transilvania7.
Prima numire a unui canonic de către un suveran pontif în capitlul catedral de
la Alba, s-a petrecut la 3 iulie 1320. La această dată papa Ioan al XXII-lea l-a numit pe
Ladislau fiul lui Andrei, canonic al Bisericii Transilvaniei, în aşteptarea unui prebende. Papa preciza că decizia luată de el nu poate fi împiedicată de regulile în legătură
cu numărul de canonici şi nici de aşezămintele şi obiceiurile Bisericii Transilvaniei8.
Această concepţie arată clar faptul că papa ignora realităţile bisericeşti locale, specifice capitlului şi trimitea din Avignon un ordin, care trebuia îndeplinit. Autoritatea
papală transcede statutele capitlului.
Papa Clement al VI-lea a fost cel care a promovat cea mai intensă politică benecială în dieceza Transilvaniei, dintre toţi papii francezi, numind 20 de canonici. Această
masivă implicare dovedeşte perfecţionarea sistemului politicii beneficiale pus la punct de
papii francezi, mecanism care a acţionat cu destulă precizie şi la graniţa lumii creştine.
Inocenţiu al VI-lea a continuat politica beneficială, implicându-se, la rândul
său, în numirile din cadrul Bisericii Transilvaniei. Acest papă a făcut numiri sau confirmări de demnitari capitulari arhidiaconi, canonici şi preoţi parohi.
Prima numire făcută de Inocenţiu al VI-lea în biserica Transilvaniei a fost cea
lui Ioan al lui Nicolae9, lector al Bisericii din Agria, care a fost desemnat arhidiacon de
Târnava, la cererea regelui Ungariei, Ludovic I de Anjou. Acest fapt s-a petrecut la 13
iunie 1355, iar protejatul regal mai deţinea canonicate cu prebendă la Agria, Zagreb
şi Alba Regală10. În actul papal se precizează că arhidiaconatul de Târnava i-a fost dat
lui Ioan de episcopul Andrei. Într-o scrisoare adresată lui Ludovic de Anjou, datată 14
6
A se vedea următoarele lucrări: Ştefan Pascu, oie odatul ransil aniei, vol. IV, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1989, p. 303-307;
Gyula Kristó, he ishoprics of Saint Stephen ing of ungar în Violeta Barbu (edita) In honorem Paul Cernovodeanu,
Ed. Kriterion, Bucureşti, 1998, p. 55-66; Tudor Sălăgean, onorius III rans l ania and the apac s Eastern olic în
Transylvanian Review, volume VII, no. 4, 1998, p. 78-85; Răzvan Theodorescu, n mileniu de artă la unărea de os 4 -14 ,
Ed. Gramar, Bucureşti, 2002, pas s i m ; Ioan Aurel Pop, omânii şi Maghiarii în secolele I - I Ed. Tribuna, Cluj-Napoca 2003,
p. 191, 196; Adinel Dincă, precieri preliminare pri ind alegerea episcopului ransil aniei în secolele III- I în ransil ania
(sec III- II). St udi i i s t ori c e coordonator Susana Andea, Ed. Academiei Române, 2005, p. 162-186; Şerban Turcuş, Sai nt
Gerad of Cenad he estin of a enetian around the ear One housand, Romanian Cultural Institute, Cluj-Napoca, 2006, p.
18-22; Adrian Andrei Rusu, l a Iulia între fondarea eparhiei şi capitala principatului ransil aniei, Alba Iulia, 2009, p. 26-36;
Jakubinyi György, om niai atoli us Erd l i rotest ns s Izraelita all si rchontol gia, Verbum, Kolozsvár, 2010, p. 23.
7
ocumente pri ind istoria omâniei seria C ransil ania, veacul XIV, vol. II (1321-1330), Ed. Academiei Republicii
Populare Române, Bucureşti, 1953, p. 163.
8
ocumente pri ind istoria omâniei seria C ransil ania, veacul XIV, vol. I (1301-1320), Ed. Academiei Republicii Populare
Române, Bucureşti, 1953, p. 367.
9
Acest personaj a avut o însemnătate deosebită în istoria Ungariei medievale, fiind cronicarul oficial al domniei regelui Ludovic
I de Anjou.
10
ocumenta omanaie istorica seria C ransil ania, vol. X, Ed. Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1977, p. 332
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iunie 1355 papa l-a înărit pe Ioan al lui Nicolae, ca arhidiacon de Târnava, precizând
faptul că episcopul Andrei al Transilvaniei a dăruit respectivul arhidiaconat în temeiul puterii sale legiuite. Aceste menţiuni au fost făcute de papă deoarece el a auzit că
pomenitul episcop la remea acestei dăruiri sau numiri era legat de unele pedepse
de oprire din slu ă şi afurisenie-acel Ioan lectorul nea ând de acestea nicio cunoştinţă-el se îndoieşte dacă această dăruire sau numire n-ar putea fi zdruncinată11din
două motive: situaţia canonică a episcopului şi dacă arhidiaconatul de Târnava este
păstrat sau nu de către papă pe seama dreptului de danie al pontifului. Regele angevin
solicita ca numirea lui Ioan să fie conformă cu dreptul canonic, iar papa încuviinţează.
Cea mai importantă acţiune de politică beneficială pe care a efectuat-o Inocenţiu al VI-lea în Transilvania a fost confirmarea noului episcop, Dominic Széchy
(1357-1368), nepotul celui precedent12. Acesta era fiul lui Petru Szécsy, fratele fostului episcop Andrei al Transilvaniei13. Dacă ne referim la familia lui Dominic acesta
a avut încă trei fraţi Nicolae14, Ivánka15 şi Iacob. După moartea episcopului Andrei,
capitlul Bisericii Transilvaniei a ignorat complet bula papală din 8 octombrie 1325,
care preciza faptul că pontiful este cel care are dreptul exclusiv să îi desemneze pe
episcopii de Pécs și Transilvania. Acest fapt a fost posibil datorită rudelor influente
ale lui Dominic, care cel mai probabil, au sprijinit alegerea sa16. Despre Dominic se
ştie că s-a născut în 1317, însă nu s-au păstrat date despre pregătirea sa intelectuală.
A fost instalat în funcţia de prepozit de Alba Iulia la vârsta de 14 ani, de către unchiul
său episcopul Andrei, ignorându-se şi de această dată stipulaţiile dreptului canonic în
materie. Dominic l-a înlocuit astfel pe fostul prepozit Nicolae, care şi-a găsit sfârşitul
în bătălia zisă de la Posada (1330). Era evident că un tânăr de 14 ani nu putea să-şi
exercite legal şi formal atribuţiile de prepozit, dar împuternicitul său se prezenta anual la Alba Iulia pentru preluarea părții cuvenite din venitul capitlului; prepozitul avea
dreptul la o treime din venitul anual al capitlului. La aceasta se adăuga şi o cincime
din dijme, astfel că practic, primea cât opt canonici laolată17. Înaintând în vârstă, Dominic s-a aplecat asupra carierei ecleziastice devenit canonic de Agria şi chiar vicar
al episcopului de acolo, fără a renunţa la prepozitura de Alba Iulia (D om i ni c us pr epo situs ecclesie ransil ane et canonicus ecclesie griensis icarius ue enera ilis in
Christo patris
icolai dei et apostolica gratia episcopi dicte ecclesie giensis18).
I idem, p. 333.
Acest fapt nu era unul neobişnuit, fiind o practică cu lară răspândire europeană. Pentru exemplificare oferim cazul diecezei
de Córdoba: în anul 1350 la moartea episcopului Fernando Núñez de Cabrera, captilul l-a ales pe cantorul Martin Jiménez de
Argote, care era nepotul ierarhului defunct cf. Ana Arranz Guzmán, as elecciones episcopales durante el reinado de edro I de
C as t i lla în Espagña Medieval, 2001, 24, p. 434.
13
Bossányi Árpád, egesta Supplicationum
pai
r n n e Mag ar onat oz su O m n ai ignoni orsza ,
II. Kötet, VI. Ince Pápa 1352-1322. V Orbán Pápa 1362-1370. VII Kelemen EllenPápa 1378-1394, Stephaneum Nyomda,
Budapest, 1918, p. 233 (în continuare Regesta Supplicationum II).
14
Nicolae Szécsy, fratele mai mare al lui Dominic, a fost o personalitate marcantă a Ungariei în secolul al XIV-lea, deţinând
funcţii de prim rang. Astfel, între 1342-1345 a fost mare stolnic şi comite de Nógrád, între 1346-1349 a fost ban al Croaţiei
şi Dalmaţiei, între 1350-1355 ban de Severin. A îndeplinit funcţia de jude al curţii regale de mai multe ori (1355-1359, 13681372, 1381-1385) şi ban al Slavoniei şi Croaţiei (1359-1368, 1373-1380). Cariera lui Nicolae a fost încununată în 1386, când,
în timpul reginei Maria, a fost numit palatin al Ungariei, a doua funcţie civilă ca importanţă din regatul ungar. A acumulat o
mare experienţă militară participând la asediul Cracoviei din 1345, la campanile napoletane ale regelui Ludovic de Anjou şi în
războiale cu lituanienii. Temesváry, János, Erd l
z p ori sp ei e lt ri utat sai lap n, Cluj-Kolozsvár, 1922, p.
151, 175.
15
Ivánka Szécsy a fost comandantul cetăţii Gimes şi mare paharnic. I idem, p. 151.
16
Temesváry János, op. c i t ., p. 149.
17
I idem, p. 152.
18
I idem, p. 153, nota 22.
11

12
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Dominic a înţeles faptul că nu putea fi prepozit al Transilvaniei fără aprobarea şi
girul papal, astfel că în 1345 s-a adresat papei Clement al VI-lea pentru reabilitare, venind cu rugămintea de a i se ierta faptul că fusese numit în mod necanonic. La 27 august
1345 papa i-a răspuns lui Dominic, precizând că numirea sa iniţială a fost necanonică,
dar acesta a stăpânit şi stăpâneşte în continuare prepozitura Transilvaniei, bucurându-se
de roadele financiare ale acesteia. Conform legislaţiei canonice, sumele colectate de
Dominic în perioada cât a deţinut prepozitura în mod necanonic trebuiau să revină Sfântului Scaun. Clement al VI-lea îl iartă pe Dominic şi îl scuteşte de plata daunelor, întărindu-l ca prepozit al Transilvaniei: Îl numim din nou şi pentru întâia dată îi dăm dreptul
leg i ui t 19. Cu toate acestea Dominic trebuia să facă un gest de penitenţă, să contribuie cu
400 de florini pentru lupta împotriva turcilor. Prin gestul său papa Clement al VI-lea a
adus în legalitate numirea lui Dominic ca prepozit al Transilvaniei.
Informaţii despre prepozitul Dominic în perioada 1345-1357 nu sunt disponibile, cert este faptul că el a fost ales de capitlu din Alba Iulia, episcop. Dominic a fost
întărit de papa Inocenţiu al VI-lea la 27 februarie 135720. Cu ocazia numirii sale ca
episcop, Dominic a fost primul ierarh transilvan, care a vizitat Avignonul, reşedinţa
franceză a papilor21. În acest oraş, episcopul ales al Transilvaniei a primit consacrarea
oficială a papei şi a fost sfinţit de Pierre Bertrand du Colombier, cardinal episcop de
Ostia22, în catedrala Notre Dame des Doms din Avignon. Pe 15 martie 1357, Domimic
a plătit camerei apostolice suma de 1500 florini, obișnuita taxă de confirmare pentru
episcopia Transilvaniei23. La 9 mai 1357 el este menţionat la Pont de Sorgues24. Episcopul Dominic a fost prezent la 18 mai 1357 la Villeneuve les Avignon, reşedinţa
preferată a lui Inocenţiu al VI-lea, care i-a acordat cu această ocazie o serie de privilegii. Astfel, episcopul a primit dreptul de a-şi face testamentul25, precum şi o serie de
indulgenţe acordate tuturor crdincioşilor, care vor vizita biserica Sfântului Mihail din
dieceza Transilvaniei, în Joia Mare şi la orice sărbătoare a arhanghelului26. Prezenţa
episcopului Transilvaniei la reşedinţa papală poate fi interpretată şi sub aspectul obligaţiei vizitei ad li m i na apos t olorum . În cadrul acestei vizite obligatorii pentru orice
ierarh, Dominic nu şi-a uitat rudele şi favoriţii.
Inocenţiu al VI-lea, spre deosebire de Clement al VI-lea, s-a implicat mai mult
la niveul ierarhiei capitulare. Astfel, la 27 aprilie 1357 la cererea regelui Ludovic de
Anjou, papa l-a numit în importantul post de prepozit al Bisericii Transilvaniei, pe
capelanul regal, Ioan de Strigoniu (J ohanni s di c t i de St ri goni u27). In mod automat
acesta primea canonicatul şi prebenda ce au parţinut fostului prepozit devenit episcop.
19
ocumente pri ind istoria omâniei seria C ransil ania, veacul XIV, vol. IV (1341-1350), Ed. Academiei Republicii
Populare Române, Bucureşti, 1955, p. 249.
20
Konrad Eubel ierarchia Catholica Medii e i si e Sumorum ontificum S E Cardinalium Ecclesiarum ntistitum Series
nno 1198 s ue d nnum 1431 erducta E ocumentis a ularii raesertim aticani Collecta igesta Edita er
Conradum Eu el Monasterii Sumpti us et pis i rariae egens ergianae, 1913, p. 492; D oc um ent a R om anai e H i s t ori c a,
seria C ransil ania, vol. XI, Ed. Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1981, p. 92 (în continuare DRH C, XI),
Ferenczi, Sándor, G ulafeh r ri (Erd l i) eg h zmeg e rt neti api
t ra, Budapest-Kolozsvár, 2009, p. 129.
21
Adrian Andrei Rusu, op. c i t ., p. 36.
22
Temesváry János, op. c i t ., p. 156; DRH C, XI, p. 115; Ferenczi Sándor, op. c i t ., p. 129; Jakubinyi György, op. c i t ., p. 24.
23
I idem, p. 159.
24
DRH C, XI, p. 128.
25
I idem, p. 136
26
DRH C, XI, p. 136.
27
Regesta Supplicationum, p. 303.
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Dacă postul de prepozit a ajuns la un apropiat al regelui, postul de cantor a fost solicitat de episcopul Dominic pentru o rudă de-a sa. La 18 mai 1357 el a cerut şi a primit
de la papă pentru nepotul său, Nicolae al lui Simion (acesta era fiul fratelui său) un
canonicat în capitlul transilvan28. La 24 martie 1358 Dominic a cerut de la Inocenţiu
al VI-lea pentru nepotul său postul de cantor. Din documentul papal de numire reiese
că, la data numirii, Nicolae al lui Simion îndeplinea sarcina de secretar şi împuternicit
al episcopului Transilvaniei la curia papală, deci se afla la Avignon29. La 30 ianuarie
1361 Inocenţiu al VI-lea l-a confirmat pe nepotul episcopului, ca arhidiacon de Ozd30.
Din acest ultim act rezultă că mai deţinea un canonicat şi o prebendă la Alba Regală.
La cererea episcopului Dominic, care dorea să-şi impună apropiaţii în posturi
cheie din capitlu, Inocenţiu al VI-lea la numit la 18 mai 1357 pe Vincenţiu al lui Dumitru ( incentio emetrii), capelan episcopal, ca arhidiacon de Dăbâca. Documentul
papal de numire atestă şi contextul acestei numiri: fostul arhidiacon, Mihail zis Tonsus
(Michael dicto onsus) a intrat în ordinul premonstratens. Vincenţiu trebuia să renunţe
la arhidiaconatul de Ugocea al cărui titular era, dar îşi putea păstra canonicatul şi prebenda în capitlul transilvan31. Un alt apropiat al noului episcop, care a primit un post
important a fost Simion al lui Simion de Teiuş (Spi ni s ), care la cererea lui Dominic, a
fost numit de papă, la 25 aprilie 1357, arhidiacon de Crasna. Acesta mai deţinea un canonicat în Biserica din Vác32. El va deveni canonic în capitlul transilvan abia în 1363.
Despre el se ştie că a studiat la Universitatea din Padova. O altă rudă de-a episcopului
Dominic a fost gratificată de papă, la cererea ierarhului, cu arhidiaconatul de Ozd. La
18 mai 1357 Inocenţiu al VI-lea l-a desemnat pe Petru al lui Dionisie în respectivul
post ecleziastic, care rămăsese vacant după moarte fostului titular, Ioan Zeka33. La 24
martie 1358 papa Inocenţiu al VI-lea l-a numit arhidiacon de Solnoc pe Nicolae al lui
Gheorghe, la cererea episcopului Dominic. Postul era vacant prin decesul titularului
Toma zis Custode34. După cum deja am mai precizat arhidiaconii erau şi canonici ai
capitlului catedral.
În afara demnităţilor capitulare şi a arhidiaconale, Inocenţiu al VI-lea a făcut
şi numiri de simpli canonici. Astfel, la 18 mai 1357 Andrei al lui Petru, parohul de
Teaca (azi jud. Bistriţa-Năsăud) cere şi obţine de la papă un canonicat şi o prebendă în
Biserica Transilvaniei rămase libere după moartea lui Chama, prepozitul Bisericii din
Bács (arhidieceza Calocea). Andrei mai deţinea, pe lângă biserica parohială din Teaca,
un canonicat la Alba Regală (dieceza Veszprém)35. La 20 decembrie 1358 Inocenţiu al
VI-lea acordă un canonicat în Biserica Transilvaniei lui Nicolae al lui Rudolf, parohul
din Braşov36. Benedict, solul regelui Ungariei la Avignon, cere şi obţine de la papă,
pentru Iacob al lui Andrei, cleric din Alba Regală, un canonicat în Biserica TransilDRH C, XI, p. 139.
I idem, p. 258.
30
ocumenta omanaie istorica seria C ransil ania, vol. XII, Ed. Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti,
1985, p. 13 (în continuare DRH C, XII).
31
Regesta Supplicationum II, p. 304.
32
I idem, p. 302.
33
I idem, p. 304.
34
DRH C, XI, p. 258.
35
DRH C, XI, p. 137.
36
I idem, p. 342.
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vaniei la 18 mai 135937. Andrei Lackfi, voievodul Transilvaniei cere şi obţine de la
papă, la aceiaşi dată, un canonicat în capitlul transilvan pentru nepotul său, Pavel al lui
Nicolae, cleric din dieceza Agria38. La 21 ianuarie 1362 Inocenţiu al VI-lea în Transilvania l-a numit pe Nicolae, canonic al Bisericii Transilvaniei39.
Papa Inocenţiu al VI-lea a făcut şi unel numiri în simple posturi de preot paroh.
Acest fapt arată întinderea politicii beneficiale a pontifilor francezi. La 11 februarie şi
10 martie 1358 clericul Petru al lui Wilhelm, paroh de Turda, cere să fie numit de papă
în parohia de Bistriţa. Prelatul preciza că este dispus să renunţe la parohia din Turda40.
În documentul din 10 martie 1358 se precizează că biserica parohială din Bistriţa este
liberă ca urmare a faptului că fostul pleban, Iudocus a fost numit prepozit al bisericii
din C as t ri F errei din dieceza Győr41. Ulterior, parohul de Bistriţa a ajuns episcop de
Vác42. La 10 martie 1358 îl numeşte pe Nicolae Malech, pleban al bisericii Sf. Nicolae
din Bistriţa (ple anatu ecclesie sancti icolai de istrichia ransil anensis diocesis)
preot din dieceza Zagreb.43. O posibilă explicaţie pentru acest fapt existenţa a 2 parohi
la Bistriţa ar fi mărimea parohiei, care reclama existenţa a doi parohi.
La 29 mai 1358 papa îl confirmă ca paroh al bisericii Sf. Nicolae din Turda, pe
Ioan al lui Ştefan, această parohie fiind vacantă în urma morţii lui Ioan Mikee44.
Alături de beneficiile ecleziastice nominalizate direct, Inocenţiu al VI-lea a
acordat la 19 august 1356 lui Ioan al lui Nicolae, cleric din dieceza Transilvaniei un
beneficiu ecleziastic nenominalizat, care ţine de dreptul de danie al episcopului Transilvaniei, beneficiu al cărui venit anual nu poate fi mai mare de 25 de mărci de argint,
dacă are şi sarcina păstoririi sufletelor sau de 18 de mărci de argint, dacă este fără
această îndatorire45.
Papa Urban al V-lea a numit un episcop al Transilvaniei, pe Dumitru în 1368.
Noul diecezan era o persoană apropiată regelui Ludovic I de Anjou, care cel mai probabil, a jucat un rol important în această desemnare. Dumitru a fost primul episcop al
Transilvaniei, în alegerea căruia capitlul catedral nu a mai jucat niciun rol, numirea
sa fiind rezultatul voinţei papale. Acest fapt s-a făcut în baza actului de rezervare din
1325. Dumitru a fost de origine modestă, dar a ajuns în anturajul curţii regale ungare,
fiind crescut împreună cu viitorul rege Ludovic de Anjou, ulterior având o carieră
politico-elceziastică de excepţie. Astfel, în 1356 devine păstrătorul sigiliilor regatului ungar, iar din 1359, vistier. Cariera sa ecleziastică a început în 1363 cu postul de
canonic de Pécs, iar ulterior a fost numit prepozit de Agria. Din 1364, Dumitru a fost
episcop de Sirmium46. La 28 iunie 1368 a fost numit episcop al Transilvaniei de către
papa Urban al V-lea, fiind transferat la Alba Iulia din postul de episcop de Sirmium47.
I idem, p. 387.
I idem, p. 388.
39
DRH C, XII, p. 63.
40
DRH C, XI, p. 227, 250.
41
Regesta Supplicationum II, p. 326.
42
În 5 mai 1376 acesta este sfinţit episcop de Vác cf. K. Eubel, op. c i t ., p. 512.
43
Regesta Supplicationum II, p. 328.
44
I idem, p. 335.
45
DRH C, XI, p. 33.
46
Markó László, mag ar llam f m lt s gai Szent Ist nt l nap ain ig, Helikon, Budapest, 2006, p. 307. Facem precizarea
ca la numirea sa ca episcop de Sirmium, Dumitru era doar subdiacon cf. Ferenczi Sándor, op. c i t ., p. 41.
47
Konrad Eubel, op. c i t ., p. 492.
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Din cauza îndatoririlor de la curtea regală (a deţinut şi funcţia de secretar cancelar al
regelui Ludovic de Anjou-s ec ret ari us c anc ellari us 48), Dumitru nu a locuit permanent
în palatul episcopal din Alba Iulia, iar activitatea sa concretă de episcop nu s-a remarcat prin acţiuni deosebite. La 23 ianuarie 1376 papa Grigore al XI-lea l-a transferat
pe Dumitru, la conducerea diecezei de Zagreb (1376-1378)49, devenită vacantă prin
decesul episcopului Ştefan. În 1378, după moartea arhiepiscopului Ioan de Surdis,
Dumitru a fost numit arhiepiscop de Strigoniu şi primat al Ungariei (1378-1387). În
acelaşi an, la consistoriul din 18 octombrie, papa Urban al VI-lea îl creează cardinal
preot al bisericii Quattro Santi Coronati din Roma50. El a rămas fidel regelui Ludovic,
care l-a numit canclear al curţii regale, iar în calitatea sa de arhiepiscop primat a deţinut şi postul de comite perpetuu de Strigoniu51.
Pentru perioada pontificatului lui Urban al V-lea documentele interne pomenesc numirea doar a doi canonici noi, dintre care unul a obţinut postul printr-un schimb
cu un alt canonic. Astfel, la 31 august 1363 Urban al V-lea aproba schimbul demnităţilor între între Toma al lui Simion, canonic al Bisericii Transilvaniei şi prepozit al
bisericii Sfântul Toma din Dealul Strigoniului şi Simion al lui Simion, canonic de Vác
şi arhidiacon de Crasna. Potrivit înţelegerii aprobate de papalitate, cei doi au schimbat
între ei canonicatele52. Celălalt canonic numit de Urban al V-lea a fost Ladislau al lui
Andrei numit la 24 februarie 136853.
Politica beneficială de amplitudine redusă a lui Urban al V-lea la nivelul capitlului transilvan se explică prin masivele intervenţii ale predecesorilor săi Clement
al VI-lea şi Inocenţiu al VI-lea, care cel mai probabil au acoperit toate posturile de
canonic alături de prebendele aferente. Din epoca lui Urban al V-lea se păstrează, în
legătură cu politica beneficială a papalităţii în Transilvania un document excepţional,
prin care pontiful francez îl numea pe abatele de Cluj-Mănăştur. Acesta este singurul
act de acest fel conservat în timpul papalităţii de Avignon şi demonstrează ingerinţa
papală inclusiv la nivelul beneficiilor abaţiale (regulare). Astfel, la 2 mai 1369, Urban
al V-lea l-a numit abate de Otto Gerard de Coppernot, călugăr la mănăstirea Sf. Benedict din Potzenwardin (dieceza Pécs). Papa a luat această măsură deoarece fostul
abate Brixius a decedat. Referitor la numirea abatelui de Cluj-Mănăştur, Urban al
V-lea preciza: am găsit cu cale îndeose i la acea dată să păstrăm pe seama hotărârii
noastre numirea a atelui acelei mănăstiri socotind de pe atunci ca zadarnică şi fără
putere orice potri nică măsură care fie cu ştiinţă fie fără ştiinţă s-ar lua de către
cine a izuit pe reo autoritate oricare ar fi aceasta pri itor la cele de mai sus54.
Consideraţii finale. Bilanţul politicii beneficiale promovată de Inocenţiu al
VI-lea la nivelul Bisericii Transilvaniei comportă următoarele consideraţii. El a numit
un episcop, 11 canonici, 3 preoţi parohi, a acordat unui cleric un beneficiu nespecificat. Dintre cei 11 canonici unul a fost prepozitul capitlului, unul a fost numit cantor,
ocumenta omanaie
Jakubinyi György, op. c
50
Temesváry János, op. c
Napoca, 2006, p. 217.
51
I idem, p. 192.
52
DRH C, XII, p. 161.
53
ocumenta omanaie
54
I idem, p. 592.
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istorica seria C ransil ania, vol. XV, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2006, p.6.
i t ., p. 24.
i t ., p. 193; Pál Engel, egatul Sfântului tefan Istoria ngariei medie ale 895-15 6, Ed. Mega, Cluj-

istorica seria C ransil ania, vol. XIII, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1994, p.456.
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4 au îndeplinit şi funcţia de arhidiacon. Se remarcă faptul că noul episcop numit de
papa Inocenţiu al VI-lea, Dominic Széchy şi-a promovat rudele şi apropiaţii în posturi
bisericeşti cheie. Astfel, el a intervenit la papă de 5 ori pentru a-şi promova apropiaţii.
Alte personaje, care au solicitat mila papală, în sensul acordării de beneficii ecleziastice pentru apropiaţi, au fost regele Ungariei, Benedict, solul regelui Ungariei şi
Andrei Lackfi, voievodul Transilvaniei. Papa Urban al V-lea a făcut doar două numiri
de canonici.
THE BENEFICIAL POLICY OF POPES INNOCENT VI AND URBAN V IN
THE DIOCESE OF TRANSYLVANIA (1342-1352).
( Summary)
The aim of this study is to present and analyse the involvement of popes Innocent VI and
Urban V in the appointments of the various religions benefits in the diocese of Transylvania. The key
moment of this enterprise, as well as its departure point, was represented by the papal acts on October
8th 1325, trough which pope John XXII reserved his exclusive right to appoint the bishops of Györ,
Oradea, Pécs and Transylvania. Starting from this moment, which marks the official beginning of the
papal involvement in the Eastern Hungarian dioceses, the French pontiffs substituted themselves to the
local church institutions in granting the various ecclesiastical positions. The most intense beneficial
policy in the diocese of Transylvania was led by pope Clement VI, who appointed 20 canons. Innocent
VI continues the active beneficial policy of this predecessor, intervening at the level of the Transylvania
chapter by appointing 11 canons between. Over the period of time ruled by pope Urban V, the internal
documents mention only two new canons appointed by the pontiff. In 1369 Urban V appointed the
abbot of Cluj-Mănăştur. This two popes, unlike their predecessors appointed canons, especially from
the kingdom of Hungary. The ecclesiastical benefits in the diocese of Transylvania were given by the
popes at the intervention of some extremely influential persons, both laic and ecclesiastical, whose
desire was to reward their close relatives or collaborators with such positions that granted financial
income.
Cuvinte cheie: politică beneficială, Innocent VI, Urban V, dioceza Transilvaniei , canon, capitul.
Key Words: Beneficial policy, Innocent VI, Urban V, diocese of Transylvania, Canon, chapter.
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ANEXĂ
Canonici numiţi de papa Inocenţiu al VI-lea în capitlul Bisericii Transilvaniei
Nr.
crt.

Numele canonicului

1

Ioan al lui Nicolae,
lectorul Bisericii din
Agria

2

Ioan de Strigoniu

Persoana care a
Anul numirii
intervenit pentru el

Alte informaţii şi observaţii

Ludovic I de Anjou

13 iunie 1355

A fost numit arhidiacon
de Târnava şi mai deţinea
canonicate în Bisericile
din Agria, Zagreb şi Alba
Regală.

Ludovic I de Anjou

A fost numit prepozit al
Bisericii Transilvaniei, în
27 aprilie 1357
locul lui Dominic, care a fost
numit episcop.

Dominic, episcopul
Transilvaniei

Era nepotul de frate al
episcopului; în 1357 a fost
numit canonic, iar în 1358
18 mai 1357
cantor. A fost secretar şi
24 aprilie 1358 împuternicit al episcopului
Transilvaniei. La 30 ianuarie
1361 este confirmat de papă
ca arhidiacon de Ozd.
A fost numit arhidiacon de
Dăbâca, trebuind să renunţe
la arhidiaconatul de Ugocea.
A fost capelanul episcopului
Transilvaniei

3

Nicolae al lui Simion

4

Vincenţiu al lui
Dumitru, arhidiacon
de Ugocea

Dominic, episcopul
Transilvaniei

5

Petru al lui Dionisie

Dominic, episcopul
Transilvaniei

6

Andrei al lui Petru

7

Nicolae al lui
Gheorghe

8

Nicolae al lui Rudolf

9

Iacob al lui Andrei,
cleric din Alba
Regală

Benedict, solul
regelui Ungariei

18 mai 1359

10

Pavel al lui Nicolae,
cleric din dieceza
Agria

Andrei Lackfi,
voievodul
Transilvaniei

18 mai 1359

11

Nicolae

Dominic, episcopul
Transilvaniei

18 mai 1357

Beneficiarul era ruda
episcopului şi a fost numit
arhidiacon de Ozd.
Beneficiarul era paroh
18 mai 1357
de Teaca şi mai avea un
canonicat la Alba Regală
A fost numit arhidiacon de
24 martie 1358
Solnoc
20 decembrie Beneficiarul era paroh de
1358
Braşov.
18 mai 1357

21 ianuarie
1362
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Canonici numiţi de papa Urban al V-lea în capitlul Bisericii Transilvaniei
Nr.
crt.

Numele canonicului

Persoana care a
Anul numirii
intervenit pentru el

Alte informaţii şi observaţii

1

Simion al lui Simion
de Teiuş

Acest personaj fost numit
arhidiacon de Crasna de
Inocenţiu al VI-lea la 25
aprilie 1357, intervenind
pentru el episcopul Dominic.
Urban al V-lea a aprobat
un schimb de canonicate
31 august 1363 între el şi Toma al lui
Simion. Potrivit schimbului,
Simion devenea canonic
al Transilvaniei, iar Toma
canonic de Vác. A fost
student la facultatea de arte
liberale a universităţii din
Padova.

2

Ladislau al lui Andrei

24 februarie
1368
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PROTOCOLUL MAGISTRATUAL AL ORAŞULUI
SIGHIŞOARA(1487-1735),
CEL MAI VECHI PROTOCOL ORĂŞENESC DIN ŢARĂ
Liviu Cîmpeanu
Întemeiată în secolul al XIII-lea, Sighişoara s-a dezvoltat rapid într-o aşezare
cu caracter urban, dovadă în acest sens fiind atestarea la 1298 a unei mănăstiri
dominicane la Sc he s pur c h , astfel de aşezăminte monahale fiind fondate aproape
exclusiv în aşezări urbane. Noua aşezare (atestată ca c i v i t as - oraş la 1367) s-a impus
în faţa aşezărilor învecinate (mai ales în faţa aşezării rivale învecinate, Saschizul),
devenind în primele decenii ale secolului al XIV-lea sediul scaunului omonim,
care cuprindea aşezările dinspre miazănoapte ale Pământului Crăiesc, colonizat cu
hospites heutonici. Autorităţile oraşului şi a scaunului Sighişoara sunt atestate literal
în documente din a doua jumătate a sec. al XIV-lea, şi, potrivit dispoziţiei regelui
Ungariei Ludovic I, aceştia erau: judele regal (numit de rege), judele scăunal (ales
liber de către comunitatea locală), villicul (ales liber de către comunitatea locală) şi
doisprezece juraţi (numiţi în funcţie de către judele regal din rândul celor mai înstăriţi
cetăţeni). Cei doisprezece juraţi îl secondau pe judele regal, care în acelaşi timp era
şi primarul oraşului, în deciziile politice, administrative, fiscale şi juridice1. Această
organizare administrativ-juridică a Sighişorii (şi, dealtfel, a tuturor aşezărilor săseşti
din Transilvania) a rămas aproape neschimbată până în a doua jumătate a secolului
a XIX-lea (singura schimbare notabilă a fost dobândirea de către saşi a dreptului de
a-şi alege liber, din rândurile lor, judele regal/primarul, începând cu a doua jumătate
a sec. al XV-lea).
Ca peste tot în Europa medievală, oraşele din Transilvania au reprezentat
mediul cel mai favorabil pentru apariţia şi dezvoltarea culturii scrise şi a culturii
scrisului. Concret, atât activităţile specifice ale orăşenilor (negoţ, meşteşuguri) cât şi
prerogativele politice, administrative, fiscale şi, mai ales, juridice ale magistratelor
(sfaturilor) orăşeneşti au solicitat cunoaşterea scrisului şi a cititului (pentru ţinerea
socotelilor de tot felul şi a notării hotărârilor magistratuale). În cazul saşilor
transilvăneni, însăşi prezenţa lor în Transilvania era garantată prin privilegiul scris, iar
Reforma religioasă de la mijlocul secolului al XVI-lea, a dus indubitabil la răspândirea
scrisului şi a cititului la (aproape) toţi membrii comunităţilor2.
Toate documentele oficiale ale oraşelor (privilegii, protocoale magistratuale,
socoteli orăşeneşti etc.) erau păstrate în arhive orăşeneşti, amlpasate de obicei în
clădirea în care funcţiona primăria3. Din păcate, aceste arhive nu s-au păstrat integral,
ele fiind distruse de-a lungul veacurilor de invazii, jafuri, distrugeri, incendii şi alte
cataclisme antropice sau naturale. Cu alte cuvinte, astăzi s-au păstrat doar fragmente
infime din aceste arhive, care permit totuşi creionarea unei imagini de ansamblu a
Despre istoria administrativ-juridică a Sighişorii în Evul Mediu vezi: Liviu Cîmpeanu, lad racul şi Sighişoara (1431-1436),
în Alt - Sc hae s s bur g , vol. 5/2012, p. 27-30, cu bibliografia aferentă.
2
Despre raspândirea culturii scrise la saşii transilvăneni vezi, Liviu Cîmpeanu,” Cele mai vechi cronici săseşti din Transilvania.
Cronicarii saşi din Braşov şi scrierile lor în secolul al XVI-lea”, în Studii şi Materiale de Istorie Medie, vol. XXIX, Bucureşti,
2011, p. 215-217.
3
I idem. Cea mai veche atestare a unei arhive orăşeneşti din Transilvania datează de la 1476, la Braşov.
1
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vieţii orăşeneşti din Transilvania, în Evul Mediu şi Epoca Modernă timpurie. Nici
arhiva oraşului Sighişoara nu a fost scutită de distrugeri cauzate de invadatori şi,
mai ales, de Marele Incendiu Orăşenesc din 1676. Totuşi, hazardul a făcut ca din
vechea arhivă orăşenească să se păstreze câteva manuscrise vechi, cu un conţinut de o
importanţă capitală pentru istoria oraşului în Evul Mediu şi Epoca Modernă timpurie.
Împrejurările istorico-politice din a doua jumătate a secolului XX, au făcut ca vechea
arhivă medievală a Sighişorii (sau, cel puţin, ceea ce s-a păstrat din ea) să ajungă la
Arhivele Statului Braşov.
Printre manuscrisele păstrate se numără şi Protocolul magistratual al Sighişorii,
care cuprinde hotărâri juridice, administrative şi fiscale ale magistratului (sfatului)
orăşenesc pentru perioada 1487-1735 (asupra conţinutului manuscrisului o să revenim
mai jos). Acest manuscris este, potrivit consemnării arhivistice, cel mai vechi protocol
magistratual (păstrat) a oraşelor săseşti din Transilvania.
Concret, manuscrisul în discuţie se află la Arhivele Statului Braşov, Fondul
Primăria Oraşului Sighişoara, Protocoale Magistratuale I (1487-1735). Este un
manuscris pe suport de hârtie, în format f oli o, cu 770 pagini (potrivit paginaţiei
istorice). Manuscrisul este nou copertat, având coperte din placaj iar cotorul este
din piele (fig.1). Pe cotor este lipită o etichetă din hârtie pe care este dactilografiat
Sch ss urger Stadt uch 1487-1735. Pe forzaţ este ştampila Arhivei Naţionale Săseşti
din Sibiu, cu inscripţia: S chsisches ationalarchi
ermannstadt.
Textul de pe prima pagină este împodobit cu un minunat chenar format din
motive florale şi vegetale. Iniţiala cu care începe textul, A de la cuvântul Anno, este
de asemenea împodobită cu motive vegetale, de un colorit vesel, în care predomină
culoarea verde, galben (auriu) şi roşu. Primele rânduri, conţinând textul: Anno
i nc arnat i oni s dom i ni M i lles s i m o Q uadri ge nt es i m o O c t uage s i m o Se pt i m o [Anul
întrupării omnului o mie patru sute optzeci şi şapte], a fost scris cu pigment auriu.
Restul textului de pe aceeaşi filă (faţă-verso) a fost scris îngrijit, cu cerneală neagră.
El cuprinde numele judelui primar, m agi s t er c i v i um , a judelui regal, a celui scăunal,
a villicului şi a juraţilor în timpul cărora s-a început scrierea acestei cărţi de protocol
(fig. 2 şi 3).
Deşi începută la 1487, după cum anunţă inscripţia aurie de pe prima pagină,
această carte de protocoale cuprinde hotărârile magistratului (sfatului orăşenesc)
sighişorean abia din 1493, consemnate începând cu pagina 84 (cf. paginaţiei istorice).
Pe primele pagini, rămase iniţial nescrise, au fost consemnate ulterior unele hotărâri ale
magistratului din 1526 (p. 7) şi 1544 (p. 9). Dealtfel, nu toate paginile manuscrisului
sunt scrise, paginile 15-83 rămânând albe. Din manuscris se vede că nu au fost cuprinse
de la început toate hotărârile magistratuale, unele fiind copiate în protocol la sfârşit,
sau acolo unde scribul a avut loc, fără să se respecte vre-o ordine cronologică strictă.
Hotărârile magistratuale încep, fiecare în parte, fie cu enumerarea nominală
a dregătorilor orăşeneşti (vezi de pildă, p. 92) sau cu formula mai generală de os
M agi s t er C i v i um , J udi c es et J urat i s C i v i t at i s Si gi s v ari ens i s ... (p. 109). Hotărârile
magistratuale sunt de natură juridică, adimistrativă şi fiscală şi privesc atât oraşul cât
şi scaunul sau, mai bine zis, aşezările care compuneau scaunul Sighişoara. Începând cu
p. 96, la anul 1561, deasupra fiecărei hotărâri a magistratului scrie numele aşezării la
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care se referă hotărârea sau se specifică dacă hotărârea priveşte oraşul Sighişoara, prin
consemnarea numelui oraşului sau prin termenul generic de [ res ] v rba na. La sfârşitul
consemnării fiecărei hotărâri magistratuale, fie că priveşte oraşul fie că priveşte
aşezările din scaunul aferent, este consemnată data de zi, lună şi an în care fiecare
hotărâre a fost luată. Începând cu anul 1569, la sfârşitul fiecărei hotărâri consemnate
apare şi numele notarului orăşenesc. Printre mulţi alţii, la mijlocul secolului al XVIIlea, apare şi numele şi semnătura autografă a bine-cunoscutului notar şi cronicar
Georg Krauss (fig. 4, p. 318 şi fig. 5).
Notarii oraşului au folosit fie scrisul gotic cursiv (fig. 6, p. 112) fie cursiva
umanistă (latină) (fig. 7, p. 92). Limba folosită cu precădere este cea latină dar, mai
ales în consemnarea hotărârilor magistratuale din a doua jumătate a sec. XVII, s-a
folosit şi limba germană.
Conţinutul acestui preţios manuscris este deosebit de important pentru
reconstituirea istoriei juridice, administrative şi fiscale a oraşului şi scaunului
Sighişoara în Evul Mediu şi Epoca Modernă timpurie. Acest text nu a fost folosit
niciodată în abordările monografice despre istoria Sighişorii şi, în general este
necunoscut publicului larg iubitor de istorie. De aceea, semnatarul acestor rânduri,
împreună cu echipa de la Muzeul de Istorie Sighişoara, precum şi cu cercetători de
la ULB-Sibiu şi de la Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu, şi-au propus
întocmirea unei ediţii critice a textului. Această ediţie presupune transcrierea integrală
a manuscrisului, traducerea fragmentelor germane şi un studiu introductiv care să
valorifice informaţiile istorice cuprinse în filele preţiosului manuscris. Această plăcută
muncă, planificată pentru viitorul nu prea îndepărtat, are ca scop accesibilizarea pentru
un public cât mai larg al acestui preţios manuscris
Das Schässburger Stadtbuch (1487-1735),
das älteste Stadtbuch Rumäniens.
(Zusammenfassung)
Im Kronstädter Staatsarchiv aufbewahrt, im Bestand des Bürgermeisteramtes Schässburg,
ist das Schäßburger Stadtbuch (1487-1735) eines der wertvollsten Manuscripte aus der ehemaligen
schässburger Stadtarchiv, welcher bis heute erhalten ist.
1487 angefangen, enthält das wertvolle Manuscript die rechtliche, verwaltliche und fiskale
Beschlüsse des schässburger Stadtmagistrates (Stadtrates), bezüglich der Stadt- und Stuhlangelegenheiten,
für die Zeitspanne 1493-1735. Die Texte wurden entweder mit gotischer Kursivschrift oder mit
Kursivschrift aus der Renaissance verfasst, bis um die Mitte des 17. Jh. Latein, nacher aber auch in
deutscher Sprache. Die Texte sind unterschrieben von den fungierenden Stadtschreibern, zwischen
welchen sich auch der bekannte Stadtschreiber und Chronist Georg Krauss zählt.
Der Autor dieser Zeilen, im Zusammenarbeit mit das Team des Schäßburger Museums,
sowie mit Mittarbeiter der „Lucian Blaga“ Universität aus Hermannstadt und der Institut für SozialHumanistische Wissenschaften aus Hermannstadt, haben sich vorgenommen eine kritische Ausgabe
des wertvollen Manuskripts herauszugeben, um den Inhalt desselben so weit wie möglich zu verbreiten.
Cuvinte cheie: Protocoale Magistratuale, oraşul Sighişoara, scaunul Sighişoara, Manuscrise medievale,
Muzeul de Istorie Sighişoara, Arhivele Statului Braşov.
Schlüsselworte: Magistratualprotokolle, Stadt Schässburg, Stuhl Schässburg, mittelalterliche
Handschriften, Geschichtsmuseum Schässburg, Kronstädter Staatsarchiv.
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THE ROLE OF FANTASY AND PARANORMAL IN THE FIGHTING
OF THE POLITICAL TRANSYLVANIAN FACTIONS
Margareta Aslan
The problem the legends of a supernatural character in the Carpathian area
was discussed and over debated through the example of legendary Dracula. But the
lack of a study devoted strictly on the many real causes that led to the creation of such
exaggerated imaginary scenes led to a failure to reach an attempt to collect, compare
and explain the unreal stories created around some great renown historical figures.
This study focuses on some legends of this kind from the Transylvanian area and
surroundings where both the fighting between the political factions and commercial
causes were important in the formation of noble ruling elite portraits, especially of
princes.
Transylvania as a geographic area, is well known in the medieval historical
sources, like a clenched territory in the triangle area of the Carpathian Mountains,
a very wooded area and very difficult to be accessed by the foreign armies. Even
the Ottoman armies did not venture into the passing of the Carpathians preferring to
locate their camps in the extra Carpathian area when performing military campaigns,
awaiting for the arrival of the Tatar vanguard.1 That with available light equipment
and using specially trained horses for different situations which they had to face in
their raids entered narrow and dangerous paths inside the Transylvanian space.2
The study will present as a first point the main reasons that led to the legend
of Count Dracula which is based on a series of medieval stories, where Vlad Ţepes
was described, especially by the Germans, as a great lover of blood and cruelty like
impaling people. The first source of inspiration of the English writer Bram Stoker in
creating the novel was the great orientalist Vámbery Ármin3 who spent much time in
the UK and that was supposed to have been an English spy in the Ottoman Empire.
This Vámbery, Orientalist and Turkologist of high class had very good knowledge
about the social and political realities of the medieval Transylvanian social space.
Certainly, by the data provided to Stoker, Vámbery’s intent was never to help creating
a negative image of the Romanian ruler or of the Transylvania space, space where he
felt really good in his frequent visits made at the invitation of his friend, Transylvanian
Count Géza Kuun at his castle in Mintia.4
In an attempt to achieve an overview of the reasons that led to the creation of
the stories based on the legend we will try to identify them. The Romanian prince
1

Veniamin Ciobanu, Ţările Române şi Polonia. Secolele XIV-XVI [The Romanian countries and Poland. Centuries XIVXVI], S.R.R. Academy Publishing House, Bucharest. f. a., p. 194.
2
Margareta Răchită Aslan, Atitudini civice şi imaginea Imperiului otoman, în cronistica transilvăneană. (1541-1688)
[Civical Attitudes and the Image of the Ottoman Empire in the Transylvanian Society during the Principality (1541-1688)], PhD
Thesis, coordinator Prof.Dr. Nicolae Edroiu (correspondent member of the Romanian Academy), Babeş-Bolyai University, 2010,
Cluj-Napoca, p.295.
3
Ion Stăvăruş, o estiri medie ale despre lad epes- răculea Medie al Stories a out lad epe - răculea
Univers Publishing House, Bucharest, 1993, p.97.
4
Margareta Aslan, From the correspondence between Kuun Geza and Vambery Armin. Documents. in Studia Turcologica
Romaniae, nr.1/2013, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, passim.
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comes from Drăgulești (Drăgolea)5 family being the son of Vlad Dracul (the Devil), a
defender of Christianity who was part of the knightly order of the Dragon in 1431. The
Dragon logo appeared both on its seal but also in the second domestic monetary issue
from the Romanian country. From the figure this dragon that he wore on him6 or from
the nickname Dragul (Dear) that was impossible to be pronounced by the Germans he
was left the nickname Dracul (Devil).
One element is the present in medieval stories is that of the rigor in the
application of justice by methods related to the medieval practice of punishing the
sinners by impaling or rarely on the wheel. These were techniques that actually
continued somehow the Roman practice of crucifixion, technique that was abandoned
by Christians because of its symbolism and replaced with other methods, but these
types of execution, very common and widespread throughout Europe in the end, were
not a sufficient motivation to create a hyperbolic image of the Wallachian prince.
Young Vlad Ţepes grew spiritually educated in the Western model harsh law, at a
time when the Byzantine or Ottoman models were too mild in death sentences, being
accustomed to the European usages from the king Sigismund Court, in Nunberg,
then Sighișoara and Romanian Country, where he was in the company of a friend
of Fearless John, Duke of Burgundy, Hungary, Prague.7 There are accounts in which
Ștefan cel Mare, the ruler of Moldavia, impaled thousands of people,8 but did not
remain in the history with a distorted image.
The cliché of the cruel ruler, carried to an extreme inhumane side, that of a
bloodthirsty man, is present in the German stories, but that doubled by Stoker of
the blood drinker count comes certainly because the expressions used figuratively in
Hungarian and probably also in the German language which is still in use and whose
synonym would be in Romanian “to pull the skin of the man” being used to express
certain complaints on the imposing of certain exhausting obligations and duties by
some people for personal or governing aims. Therefore, the expression is developed,
certainly from merchants that traded with dissatisfaction oriental products and that
had to pay very high taxes to Vlad Țepes (The Impaler), ruler of Wallachia (the years
1448, 1456-1462 and 1476) when passing through the Wallachian customs because it
is known that the main complaints of the Germans came from the land of commercial
law.9 So, the social Transylvanian mentality played an overwhelming role to create the
snippets of stories in which the Prince appears as a great lover of blood, the German
Transylvanian area sources are those that led to the great Romanian leader’s distorted
image.10 I just wonder if in the form of Hungarian, German likely forms of “we drink
/ suck our blood to the last drop” would have in Romanian the expression “pull the
skin on us,” the prodigious image of that vampire would have been replaced with
one of a tanner or a butcher? But the Codex of Sibiu in 1453, came into possession
5
Ioan Aurel Pop, Istoria ransil aniei medie ale de la etnogeneza românilor până la Mihai iteazul, University Publishing
House, 1997, p. 221.
6
Ştefan Andreescu, lad epeş ( racula) între legendă şi ade ăr istoric, Ed. Minerva, 1976, p.157.
7
Radu Constantinescu, Alt enbe rge r C odex, Meridiane Publishing House, Bucharest, 1988, p. 8.
8
Dan Horia Mazilu,
n racula pe care Occidentul l-a ratat [“
racula that the est missed
Floarea Darurilor
Publishing House, Bucharest, 2001, passim.
9
Radu Constantin, op.cit., p. 9.
10
Ion Stăvăruş, op.cit., p. 80.
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of Altenberger in Vienna, a contemporary work with the Romanian Prince, fully
exonerates him of his unjust accusations.11
The denial of the commercial rights, thus brought the vengeance of the German
society that produced pamphlets and phantasmagorical stories and legends about the
brave ruler. The priest of The Black Church in Brasov, Johann Reudel, who had the
intention to discredit the prince began to spread a series of pamphlets about him in
Central Europe followed by the merchants and craftsmen’s statement, that German
factum printed in more copies, illustrated stories about Trakole Vajda12 developed in
1500, which then will be the inspiration for future works. This priest, with a highly
developed business sense, managed to get a chapel ground free from papal taxes on
the trade route coming from the Romanian Country in Transylvania where he put his
own customs, becoming shortly the German Transylvanian community representative
in internal or external issues.13 The religious possessions and the commercial segment
that the priest began to exercise his influence on began to increase and he also obtained
exemptions from royalty and papal taxes for them.14 This position and the sense of
ownership and increasing prosperity, would unquestionably bring him at a certain
moment face to face with the Wallachian ruler. A herd of pigs seized by the Germans
from the Wallachians in 1456, produced the inevitable. The amount of money that the
Germans had to pay to the Romanian Country for the confiscated pigs was growing
due to the refusal of payment and they determine the new enthroned ruler to recover a
part of the amount, the rest was to be paid in installments, money that eventually was
forgotten about.15 There were to be generated true conflict between the two parties,
which lasted until 1460. In the years 1459 to 1460 there are dated and the first mentions
in which Vlad received the name Dracula and as origin they are exactly from the
Southern Transylvania.16 Vlad Țepes would set up again the mandatory commercial
Wallachian stages in 1478 that the Germans were spared for a long period of time.17
The taxes imposed would generate great dissatisfaction among both the German
retailers and the priest who was directly affected in the collected revenues. As a result
of the confiscation of goods or of the destruction of the Wallachian merchandise, the
Romanian prince will be put in the position of defending the rights of Wallachian
retailers. So the conflict of interests generated in the area of commercial law is the
primary cause of creating the negative image of Vlad Țepes (The Impaler).
The second example will be given to show what level could reach the “civic
attitude” in Transylvania. Although it is believed that one cannot yet speak in these
centuries of civic attitudes, I chose to note between quotes the form that would still
appoint a social reality. The prince of Transylvania, Gabriel Báthory, an energetic
prince full of great plans, managed to attract the complaints of the Germans, by
occupying Sibiu between 1610-1613. Through the conquest and transformation of
Sibiu in princely residence, he aimed the weakening and even eliminating the states,
Radu Constantin, op.cit., pp. 8-9.
Radu Constantin, op.cit., p.14-17.
13
Ibidem, p.17.
14
Ibidem, p.18.
15
Ibidem, p.19.
16
Ștefan Andreescu, op.cit., p.153.
17
Radu Constantin, op.cit., p.20.
11

12
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a foolish gesture that drew him death.18 The weakening of states would automatically
bring a loss of control of the Dieta on the actions of the prince, so a greater freedom of
decision. Through these measures, the tyrant prince finds his opponents in the nobility
allied with the Germans, with the center of resistance in Brașov. It was well known
at the time that Sibiu exercised great influence over the other German towns, and
not only, as evidenced by a document from 1532 «Who owns Sibiu, conquers all
Transylvania.”19 What is actually important, Sibiu was the site for the replacement
of gold called “cementum” and of producing coins of gold and silver, whose forced
move to Cluj by King John Zápolya20 who failed to keep the gold room here for
more than 15 years later, in 1542 to be removed back to Sibiu.21 Because both the
social position and the financial side of the business elite and nobility of Transylvania
was to suffer from the prince’s decisions the image of Gabriel Báthory, did not reach
fabulous images as the punishment “inflicted” by the Transylvanians on the body of
the deceased was intended to “save” him from the penalty of staining the post mortem
images. The tanato-psychology of the Transylvanian society towards death proved
to be very interesting sometimes. It turned out to be the result of the symbiosis of
multiculturalism in the Transylvanian space. The prince was subject to punishment by
mocking the deceased body (it was also the case of Cardinal Gheorghe Martinuzzi in
1551, thus escaping from hyperbolism.22 The preacher of Oradea city himself was the
instigator of action who gave his consent for the removal of Báthory: i f s om eone k i lled
Ga riel thor
ould not sin at all through this in front of God By these words it
appears that Báthory was not regarded as a country leader anymore but as a person
who deserves punishment, being perceived as lacking divine protection because of
his actions. Krauss in his work used in the presentation of the prince’s oppressive
actions directed against the Germans a series of supernatural elements, rendered by
divine “signs” and carefully twisted.23 In the case of Báthory, the imposing of some
fiscal measures brought the discontent of the Germans and while the noble Gabriel
Bethlen supported by the wandering Transylvanian filoturks tried to get the permission
from the Ottoman Divan to enter Transylvania and to dismiss the “crazy” Catholic
prince - “deli kral” as the Ottoman sources say, the protestant preacher prepared his
psychological set on the necessity of change.
Nagy Szabó Ferencz provides complex information about the subsequent
events. The pastoral exhortation was immediately obeyed by a few of his opponents,
the Prince was caught and killed, his body was left to lie for a longtime unburied by
the people touched by the priest’s sermons. H e had a dog t hat lay t he re next t o hi s
body t hat c has ed aw ay t he c row s , t he dogs and t he pi gs not t o t ear hi m and t ak e hi s
18
Szegedi Edit, Constituirea şi evoluţia principatului Transilvaniei (1541-1690) [The formation and the evolution of Transylvania
Principality (1541-1690)] in *** Istoria Transilvaniei [The History of Transylavania], The Romanian Cultural Institute – Centre
of Transylvanian Studies, Imprimeria Ardealul Publishing House, Cluj Napoca, 2005.
19
Florentina Cazan, Cruciadele Momente de con uența între două ci ilizaţii şi culturi, ed. Academiei Române, București, 1990,
p. 22.
20
D.J.A.N. [County Department of Romanian National Archives] Cluj Napoca Branch, Clu apoca Cit all und no.1-10,
Privilegii, mms. 45.
21
Gustav Gundisch,
er die erm gensi ildung des hermannst dter rgermeisters und sachsengrafen eter aller (149
1569), în Gustav Gundisch, Aus geschichte und kultur der siebenbürger sachsen, Bohlau Verlag Kohln Wien, 1987, p. 174.
22
Margareta Aslan, titudini ci ice , p.320.
23
Georg Krauss, Cronica ransil aniei [ he Chronicle of rans l ania ed. Academiei RPR, București, 1965, ediţie de
Duzichievici G. si Reus-Mîrza, pp. 20-50.
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e es out he dog as more faithful than an friend and attering partisan Some poor
ep opl e t ook hi m and led a ram s hac k le c art - w i t h t w o oxen - and t he y loaded hi s body
and too him to thor nd there the put him in the chapel of the church in a niche
and co ered him ith a strip of el et Ga riel ethlen then as ed to e done more
pious funerals for him ecause it as his sacrifice poor man.24
H e s t ay ed t he re f or s i xt een and he w as not rot t en, but ni c e, y ou w ould hav e s ai d
t hat he w as j us t put t he re; he had no s t enc h as he learned from those who attended the
funeral ritual hat as the end of G
thor s turmoil 5
But in the case of Sigismund Báthory, Prince of Transylvania from the great
royal family of Báthory, fighter for the Christian Coalition, that surrounded himself
with Catholics, was in good relations with the Germans, even sealed by a marriage,
the situation was somehow different.
Due to his vigorous actions directed against the filoturks by cutting the heads
of the rulers, many partisans began their retreat on the Ottoman territories. Although
we do not know the exact number of refugees, the chronicles let the impression that it
was a pretty big number. Gabriel Bethlen joined them then who wandered here until
his return for the enthroning.
The refugees chose exile from two main causes. Once, for political reasons,
as filoturkish faction partisans in front of the repressive actions of the Prince. The
antecedents of the Habsburg government through Castaldo half a century before by
removing Cardinal Martinuzzi, did not offer safety and reliability for many people
from the Transylvanian society in the presence of Basta in the principality. The
actions of the general were to confirm them and provide a solid basis to the concerns.
Another reason was religious. The multiplying of the Jesuits and the princely actions
that affected the groups of protestant should not be overlooked. However, although
we cannot say that all the filoturks were exclusively Protestant, we must not forget
the support of the sultan for the Protestants, which was often politically driven from
the necessity of undermining of the Habsburg power. Also, the collective mentality
permeated by the Protestant “assumptions of chosen people” allowed the creation of
exaggerated stories about the Prince. He could be only inhuman as to punish and to
induce such fear in the Transylvanian society, such as the elimination of the filoturks
and support for the Catholicism propaganda.
Until the start of Christian mess in the sixteenth and seventeenth centuries, the
Ottoman power was perceived as a “necessary evil” which guaranteed the existence
of the autonomous country. But under the pressure of the Habsburgs who propagated
the necessity of the Christian salvation in the Ottoman Muslims countries under a
weak and undecided prince who had received a Catholic education by excellence, the
society was bustled in the psychological war that was held in the inside of choosing
between the Austrian Christians and the pagan Ottomans. The society then put all their
trust and fate in the hands of the prince, expecting him to take a decision in the favour
of their interests. The filoturks raised in this troubled time many times strongly urging
the prince to remain in the Ottoman protection system. But forced by the international
24
Ştefania Gall Mihăilescu, Memorialul lui
Kriterion, 1993, p. 159.
25
I idem, p.160
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context, Sigismund Báthory could not “give the proof of strength of character” that his
uncle Stefan Bathory showed. The entry of the Habsburgs in the principality brought in
the collective memory the episode of Martinuzzi’s killing by the Habsburgs, suspected
of trying to bring in help the Ottomans again. The perfect education and high sense
of belonging to the catholic religion will stir his speeches to the society, will get the
accept of the Dieta for getting the troups in the country. The society’s reaction to the
difficult living and General Basta’s26 robberies will seek for some explanations for
the political instability, the behaviour and the decisions of Prince Sigismund finding
invented responses made and even testified by witnesses supporting his inhuman
side of unearthly origin. They passed to the massacre of a large number of filoturks,
facts described by Somogy Ambrus27 and Baranyai Decsi János.28 Around the Prince
there were formed two eloquent images. One real, promoted by the Catholics and the
filohabsburgs that saw Sigismund Báthory as a young, very handsome man with a good
education29 that comes out from a letter from a pro-German to the papal representative
in which the nephew of King Stephen appeared as a person endowed with the finest
qualities. The young man aged 20 years, a descendant of a noble Catholic family that
never left their faith, being raised and educated in Catholicism i n w hi c h he li v es now
t oo, w i t h a robus t b ody , hum an, w i t h c i v i li z ed m anners , has k i ndnes s and i s a m an of
let t ers , i s br av e and c ourage ous , m ak es hi s pe rs onal be aut y rem ark ed i n all m i li t ary
e ercises he performed and delights greatl his masters and his Italian teachers he
spoke Latin and Italian, and was loved and feared by his people. 3
he second group percei ed him as a ea prince the guilt persons for his ea
education are loo ed for eing found guilt the people too Christopher thor the
gentle ene olent human merciful immaculate lo ed the people of rans l ania
ho as a respected prince for the ar arians too left us his son Szigismund as a
legac y of t he nam e only and not of hi s qu ali t i es w ho, be i ng s o dam age d m orally , w as
called the curse and the torch in icting of rans l ania 31
The image that falls within the imaginary narrative is found in the work of
Somogyi Ambrus, istoria rerum ngaricarum et ranssil anicarum a anno
149 us ue 16 6, he first ears of sigmond
thor ( thor sigmond elso
ev ei ) 3 contains an impressive foray into the world of phantasmagory made by the
Transylvanian society in the late sixteenth and early seventeenth century. These words
were specially devised, as I said before, uttered with malevolence by the Transylvanian
Protestants and the filotukish ones. The story of the Prince’s image consists of two
major themes: first of the birth, moment that foretells the future character leading
man; and the second of the cosmic influence on human life in general and especially
on Szigismund. The described rumor spreaded in the adolescence of the Prince,
the chronicler says, so probably around the enthronement, although it is certainly
Margareta Aslan, op.c i t ., p. 143.
Somogy Ambrus, áthori sigmond els
ei in Erdel Öroksege. Erdély emlékirok Erdélyröl. [Transylvanian Heritage],
< E.Ö.>, Franklin-Tarsulat Kiadása, Budapest, 1993, vol. II, p. 78.
28
Baranyai Decsi János, áthori sigmond harcai a t r ellen ( uptele lui thor sigmond împotri a
t urc ului ) in E.Ö., p. 97.
29
Margareta Aslan, op.c i t ., p.200.
30
A. Veress, D oc um ent s , vol. III, d. 176, p. 268.
31
S. Ambrus, thor sigmond els
ei in E. Ö., vol. II, p. 70.
32
I idem, p. 62-79.
26
27
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prevalent after the repressions started on the filoturks and anabaptists and the start
of their migration on the Ottoman realms where many spent nearly three decades.
There is a rumour told by the nurses about the birth, in April 1572: i t w as alm os t
full moon in March on a uesda and hen he came from his mother s om ho
came from the no le famil of ocs ai he had hi s hands i nt ert w i ned and i t w as f ull
of bl ood, and lat er af t er c ut t i ng and t y i ng t he um bi li c al c ord, t he w om en t he y put hi m
i n ho t w at er to ash him from the filth he transformed in fish and started to sprin le
ith his ac part and all those present ere terrified at the sight after
more
t han an hour he t urned ba c k i nt o a hum an. By the fact that this rumour would was
banned and that occurred only during adolescence, not after birth, explains the social
imaginary wealth, that launches such stories just to be able to motivate the feeling of
repulsion towards the young Catholic Szigismund who was too close to the Austrians
and brought the country into a deplorable situation.
In the construction of the imaginary the human emotions that are under
pressure of fear can help. The primordial fear given by the Sigismund’s governing,
by the very difficult situation in which the country was, is the one that generates a lot
of feelings and attitudes. We have a state of panic that will be supplied along the way
by the Austrian entry in the Principality too, and it will burst out in the early years of
1600 with the rise of new leaders with Turkish support, even if it was minimum. But
until then the society tried to find comfort in the status quo, appealing to mystery too,
looking for credible basis in the existing reality. It will give explanations using the
interpretations „He will be a bloody man because he had both hands full of blood (at
the moment of birth)”; the appearance of fish he was said to have for more than an
hour was explained with being a wanderer and a weak man as „fish that were not able
to swim beyond the water but there” How easily thse interpretations are given ... but
they are required by the society. It is the glimmer of hope that thay had captured in
the anxiety created that only an unhuman could lead the country in such a situation.
And an unhuman could not embody the image of the prince, created also in terms of
imaginary nurtured dreams. But what remained to this man from the late medieval if
not the dream fed with the belief in a better life. That is why the fish symbol related
to his wandering nature that characterized the political activity proven by the course
of history between the life and demanded by the Catholic Christian precepts and the
political realities of the country, vassal of the Ottoman. The fact that the crowd wanted
a flourishing life and the majority saw it under the Turks clearly explains the attempts
to create supernatural traits to the young ruler.33
Another interpretation was given by „star charts” from the moment of birth:
as he was born „on uesda he as under the domination of Mars the third star he
w i ll be a dark - s k i nned pe rs on w i t h s m all ey es , t he body w i ll t w i s t and t he s oul w i ll
e horrid indecent irrita le causing ars
After the predictions made it can be
observed how disliked he was by those who painted this portrait. He was given almost
non-human traits, even if this was not the subtle intention, to create the image of an
un-earthly man,only to emphasize the previous affirmation that he was not an ordinary
man and he could not be a good prince for the country. He did not fit the typology of
33

Margareta Aslan, op.c

i t ., p. 243.
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the ideal prince, and the downfall a country ruled by such a prince was motivated by
quotes from Ezekiel by which God threatened I ill gi e them prince-children and
the omen ill rule o er them 34 he thin ing of the author is mostl the mentalit
of t he age .
uring t o centuries the
thor famil and its mem ers as a strong
astion of the Catholics oth against the Ottomans and against the heretics he
ere follo ed in the same direction
the
dasd and alassa houses families
ac t i v ely par t i c i pat i ng i n t he pol i t i c al li f e of t he t i m e, bas i c pi llars t hr ough t he m i li t ary
pow er t he y m anage d t o hav e w hi c h w ere alw ay s ready t o put i n t he s erv i c e of W es t ern
Christianit ith ut the e ents the ong ar (1591-16 6) and then the implication
of the rans l anian princes in the 3 ears ne t to the protestant states and against
the Catholic coalition from the 17th centur and also the attempt the Ottomans in
t hi s pr obl em 35 ill ring the great no le house of thor he election of ne foreign
princes
the athor house or
the Catholic religion as one of the targeted
enefits It must e ta en into account among other the no le elites ho ere most
ad antaged such changes and e should not e surprised if no les house of hurz
supporter of Ga riel ethlen in the ar of 3 ears as one of these
In this conte t I elie e that the legend created around Eliza eth thor (as
eing a no le oman athing in maids lood) should e re ie ed She as Sigismund
thor s cousin had the strongest arm e uipped against the Ottomans marr ing
erencz dasd I thin that in this stud I managed to point out that these legends
w ere only i nv ent i ons c reat ed by a a s oc i al gr oup w i t h hi gh i m agi nat i on.
F rom t he alt eri t y poi nt of v i ew , by oppos i ng and analy s i ng t he i dent i t ary
bl oc k s , t he alt eri t y w as t he one t hat c ons i dered i t s elf m ot i v at ed t o c reat e c li c he s and
pr ej udge m ent s about t he ot he r et hni c g roup or pol i t i c al f ac t i on, reli gi ous i dent i t y ,
and m any t i m es t he y w ere s o adorned t hat ac h i ev ed s upe rnat ural di m ens i ons . A c lear
e ample is that the omanian alterit is full of sorcerers cani als etc he cani alism
i t s elf i s an arc he t y pa l s y m b ol of t he alt eri t y . 36
As a c onc lus i on, i t s houl d be not ed t hat t he popul at i on of t he C arpat hi an
area, pl ay ed a leadi ng role i n c reat i ng lege nds around t he t hr ee c har ac t ers , f or
political economic and religious reasons he intra-Carpathian area an area of
utmost geographic importance as percei ed its heretic inha itants as the e
Israel in the premodernism then spread o er the hole countr and remained in the
mind of the omanian societ under the name of Garden of Our ad and the forms
t hat are i nc luded i n t he f ant as t i c area rem ai ned only i n a f ew page s of t he era, f rom
m anus c ri pt s pr es erv ed i n li br ari es .

És gyermek-fejedelmeket adok nekik és asszonyok uralkodnak majd rajtuk”apud Somogyi Ambrus, thor sigmond els
ei in E. Ö., vol. II, p. 71.
35
Margareta Aslan, op.c i t ., p. 145.
36
L. Boia, P ent ru o i s t ori e a i m agi narului [ or a istor of the Imaginar Humanitas Publishing House, Bucharest, 1998, p.
91.
34 „
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Rolul imaginarului şi paranormalului
în lupta fracţiunilor politice transilvănene
(Rezumat)
Problema legendelor cu caracter supranatural în spaţiul intracarpatic a fost supus la nenumărate
discuţii şi super-polemizat prin exemplul Legendei contelui Dracula. Acest studiu se focalizează asupra
unor legende de gen, din spaţiul transilvănean şi împrejurimi, unde atât luptele dintre formaţiunile
politice cât şi cauzele de natură comercială şi/sau religioasă au avut o importanţă covârşitoare în
formarea portretelor elitei nobiliare conducătoare, ale principilor, în special al casei nobiliare de Báthory
în secolul XVII-lea: moartea lui Gabriel Báthory, legenda creată în jurul lui Sigismund Báthory sau
al Elisabetei Báthory, verişoara principelui (contesa ce se îmbăia în sânge de fecioare), etc. Studiul
de faţa încearcă să argumenteze că aceste legende erau numai fantasmagorii, create de un grup social
ce posedau un simţ creativ deosebit de dezvoltat. Alteritatea era întotdeauna cea care se considera
motivată să creeze clişee şi prejudecaţi despre celălalt grup etnic, facţiune politică, identitate religioasă,
de multe ori atât de împodobite, încât se ajungeau la „dimensiuni supranaturale”, adevărate simboluri
arhetipale ale alterităţii.
Cuvinte cheie: Zona Carpaţi, Tanato-psihologie, imaginar, fracţiuni politice transilvane, germani.
Keywords: Carpathian area, tanato-psychology, imaginary, political Transylvanian factions, Germans.
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CREŞTEREA ANIMALELOR ŞI PĂSTORITUL ÎN
TRANSILVANIA DE SUD-EST ÎN SECOLUL AL XVIII-LEA
ŞI PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI XIX
Filip Niculina
Vitele şi caii au fost, pentru populaţia autohtonă şi pentru saşi încă de la venirea
lor, cele mai de preţ animale domestice. Bivolii au apărut în Transilvania abia în secolul
al XVII-lea. În note de călătorie sau descrieri geografice este menţionat numărul mare
de cai şi de boi. Cartograful Gerhard Mercator, care se bazează pe informaţii de acest
fel, scrie în al său „Atlas Minor” (Amsterdam,1507) că în Transilvania numărul boilor
nu numai că este foarte mare, dar ei sunt şi atât de ieftini, încât cel mai mare poate
fi achiziţionat cu doar un gulden. Aici ar fi crescuţi şi neîntrecuţi cai de rasă, care se
disting printr-un stil de galop vioi1.
În pofida polemicilor referitoare la ponderea relativă a culturilor cerealiere şi
a creşterii animalelor în economia transilvăneană medievală şi incipient modernă, în
istoriografie, s-a conturat în mod limpede concluzia că negoţul cu vite a fost una din
componentele majore a relaţiilor economice externe ale Transivaniei. Desigur, acest
fapt ar putea fi explicabil prin numărul redus de izvoare relevante disponibile, dar
acesta nu este un motiv suficient cu atât mai mult cu cât negoţul cu vite s-a bucurat de
o atenţie deosebită în ultimele decenii în istoriografia europeană2.
Într-adevăr, vitele trebuiau să fi fost crescute în număr mare, deoarece în secolul
al XVI-lea au fost mânate din părţile ocupate de turci ale Ungariei şi din Transilvania
anual circa 220.000 de capete de vite pentru sacrificare, spre ţările alpine habsburgice,
ca şi spre sudul Germaniei şi Italia de nord. În ce măsură saşii erau furnizori de vite,
nu ştim. Ele erau cumpărate prin intermediul importatorilor de vite pentru sacrificare,
din Nürnberg, Regensburg, însă mai ales din Augsburg. În secolul al XVII-lea acest
fel de comerţ avea să se reducă treptat. Ne miră aceste capacităţi de export, deoarece
în timpul multelor atacuri duşmane de care a avut parte Transilvania în acel timp,
şeptelul a fost în mod repetat puternic decimat. Cronicarii relatează, că după asemenea
incursiuni, bărbaţii au trebuit să se înhame la căruţe şi pluguri pentru a înlocui forţa
vitelor care lipsea3.
Nu poate fi analizată amănunţit în cadrul acestei lucrări desfăşurarea comerţului
cu vite, care se practica cu deosebită intensitate chiar peste graniţele ţării. Un fapt este
evident şi tocmai restricţiile din ce în ce mai des repetate îl dovedesc, anume că din
Transilvania au fost exportate numeroase animale pe pieţele externe, şi în primul
rând pe cele din Imperiul Otoman, alimentate de negustorii greci. În prima jumătate
a secolului al XVII-lea exportul dirijat de principi, iar în multe cazuri practicat chiar
pe contul lor propriu, a dus la o activitate negustorească vie şi în direcţia apusului.
Gabriel Bethlen la 1625, iar mai apoi la 1628 a lăsat să fie mânate câte o mie cincisute
de vite la târgul de la Viena; la fel şi Gheorghe Rácóczi I, care numai în 1639 a făcut să
fie exportate peste o mie de vite la Viena. E semnificativ faptul că, de la Săcuieni între
1
2
3

Michael Kroner, Istoria saşilor transil ăneni vol. II, p. 220-240.
Bogdan Murgescu, ările omâne între Imperiul Otoman şi Europa creştină Bucureşti, Polirom, 2012, p.207.
Michael Kroner, Istoria saşilor transil ăneni vol. II, p 220-240.
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1638-39, acesta s-a îngrijit de aprovizionarea flăcăilor care mânau vitele de la Viena,
dându-le grăsime şi 20 de fonţi de seu pentru a putea îngriji picioarele animalelor
pe acest drum extrem de lung4. Totuşi ponderea Transilvaniei în comerţul cu vite în
secolul al XVI-lea şi al XVII-lea a rămas modestă. Această situaţie avea să se schimbe
în secolul al XVIII-lea, când, odată cu relansarea cererii central-europene şi cu
creşterea populaţiei care a surclasat refacerea efectivului de vite şi a făcut ca numărul
de vite pe cap de locuitor în Ungaria să scadă, exporturile transilvănene de vite au
sporit semnificativ. Astfel, dacă în deceniul patru al secolului al XVIII-lea, doar mai
puţin de 10.000 din cei 60.000 de boi exportaţi de Ungaria în Austria proveneau din
principatul Transilvaniei, în 1770 Transilvania furniza 25.808 boi dintre cei 84.634
exportaţi de Ungaria5. Cum boii din Transilvania erau folosiţi şi pentru acoperirea
consumului intern din Ungaria, este însă posibil ca numărul de vite exportate de
principatul Transilvaniei în celelalte teritorii habsburgice să fi fost sensibil mai mare
în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea6.
Dincolo de generalităţile preliminare despre creşterea animalelor, în secolele
XVI-XVII, la nivelul întregii Transilvanii, în primul rând trebuie cercetată ponderea
suprafeţelor păşunilor şi fânaţelor din Transilvania de sud-est, la mijlocul secolului al
XVIII-lea.
Dacă luăm în calcul datele furnizate de conscripţia fiscală de la 1750, în
descrierile frontale ale satelor, vom constata, nu cu foarte mare surpriză, că există
diferenţe în ceea ce priveşte suprafaţa păşunilor, pădurilor şi a terenurilor agricole.
Creşterea animalelor este reprezentată în informaţia oferită de descrierea localităţilor
în principal sub aspectul condiţiilor primordiale necesare practicării ei- existenţa
fâneţelor şi păşunilor care asigură hrana animalelor mari şi mici.
În scaunele şi districtele săseşti, lipsa de fâneţe suficiente este mai semnificativă
în districtul Braşov (35%), precum şi în scaunele Sibiu (27,4%), Miercurea (15,4%),
Sighişoara (13,4%) şi Rupea (10%). În schimb, în districtul Bistriţa, precum şi în
scaunele Mediaş, Nocrich şi Sebeş, cazurile de fâneţe suficiente sunt net preponderente.
Lipsurile sunt suplinite în proporţie de 3,4% faţă de o pondere a fâneţelor insuficiente
de 6,8% în districtul Bistriţa, de 25% faţă de 35% în districtul Braşov, de 2,8 % faţă de
8,4 % în scaunul Mediaş, de 5% faţă de 10% în scaunul Rupea, 22,6% faţă de 27,4%
în scaunul Sibiu, de 6,7% faţă de 13,4% în scaunul Sighişoara. În scaunul Miercurea
nu se înregistrează vreo suplinire pentru cele 15,4% fâneţe insuficiente, iar în scaunele
Nocrich şi Sebeş nu se semnalează existenţa cazurilor de fâneţe insuficiente. Drept
urmare, deficitul de fân este important în localităţile scaunului Miercurea şi ale
districtului Braşov, fiind prezent într-o proporţie mai redusă pentru cele din scaunele
Sughişoara, Mediaş, Rupea, Sibiu şi districtul Bistriţa7.
Informaţia din conscripţie fiscală de la 1750, cu privire la păşuni evidenţiază
pentru scaunele şi districtele săseşti, faptul că sunt cazuri de abundenţă de păşuni relativ
4
Şt. Imreh, I.Pataki, “Contribuţii la studiul agriculturii transilvănene(1570-1610), II Creşterea animalelor”, în M VI, Cluj,
1969, p. 187-209.
5
Apud, Bogdan Murgescu, op.c i t , p.212, Kiss, István(1978,b) “Der Agrarcharakter des ungarischen Exports vom 15. bis 18.
Jahrhundert”, J ahr buc h f üW i rt hs c haf t s ge s c hi c ht e, 1, pp.147-169.
6
I idem p. 212, Kiss, István , “Die Bedeutung der ungarischen Viezucht für Ungarn und Mitteleuropa vom 16. bis zum 18.
Jahrhundert”, în Ekkehard Westermann (ed.), Internationaler Ochsenhandel (135 -175 )
ten des 7 th International economic
istor Congress Edin urgh 1978 Stuttgart; Klett- Cotta, pp. 83-123.
7
Conscripţia fiscală p. L.
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mai numeroase în scaunul Sibiu (5,1%), districtul Bistriţa (4%), scaunele Miercurea
şi Nocrich (4 respectiv 3,7%). Predomină ca proporţie cazurile de păşuni insuficiente,
cu excepţia scaunului Mediaş (43,2% păşuni suficiente) şi districtul Bistriţa (41,2%).
Caracterul redus al teritoriului este invocat mai cu seamă pentru scaunele Rupea
(29,1%), Miercurea (28%), Mediaş (24,4%), precum şi districtul Braşov (22,9%).
Suplinirea lipsurilor din alte părţi sau din păduri, terenuri necultivate şi munţi
se realizează în proporţie de 14,3% faţă de cazurile de păşuni insuficiente semnalate în
31,8% din menţiuni în districtul Bistriţa, de 34,2% faţă de 22,9% în districtul Braşov,
de 2,7% faţă de 27% în scaunul Mediaş, de 36% faţă de 28% în scaunul Miercurea, de
40,8% faţă de 18,5% în scaunul Nocrich, de 16,1% faţă de 35,5% în scaunul Rupea,
de 27,2% faţă de 36,4% în scaunul Sebeş, de 30,8% faţă de 19,7% în scuanul Sibiu,
de 23,1% faţă de 15,4% în scaunul Sighişoara. astfel, în timp ce în districtul Braşov şi
scaunele Miercurea, Nocrich, Sibiu şi Sighişoara se înregistrează un anumit excedent
de păşuni, deficite sensibile marchează situaţia din acest punct de vedere pentru
districtul Bistriţa şi scaunele Mediaş, Rupea şi Sebeş8.
Informaţiile din desrierile localităţilor conscrise în 1750, privind fâneţele şi
păşunile relevă o situaţie mai bună în privinţa fâneţelor, care acoperă necesarul de fân
pentru hrana animalelor în pondere de 70% din cazurile menţionate.
Din declaraţiile ţăranilor făcute cu prilejul conscripţiilor din 1785 şi 1820
reiese, pe de o parte, că la fel ca şi în cazul ext rav i lanelor dreptul la folosinţă era
continuu şi relativ stabil, dar şi că „urbariu în satu nost n-avem şi că dacă ar fi nu se
ştie în munca noastră nici nu ştim unde se puate afla, dară ne ştim datoriile noastre
şi obliterum nost de la strămoşi ”9. Pe de altă parte, se desprinde că nu cunoşteau
suprafaţa medie de iugăr sau de măsuri de Viena, pe care ar fi trebuit să o aibă o sesie
întreagă. Ei au subliniat că nu erau obişnuiţi decât cu măsurile de suprafeţe în gălete
sau câble şi în mierţe. În acest sens semnificative sunt relatările ţăranilor din Albeşti
făcute în 1785 „Cât şi cum trebuie să fie o sesie întreagă şi cât este un iugăr nu ştim...
terenurile arabile sunt măsurate, dar putem spune şi noi de câte mierţe sunt... atât
terenurile noastre arabile, cât şi fânaţele şi râturile sunt statornice şi nu sunt supuse
distribuirii anuale” 10, precizări asemănătoare au făcut şi ţăranii din Boiu şi Ţopa11.
Nici în 1820, ţăranii n-au putut da răspunsuri mai precise referitoare la suprafaţa
medie a extravilanelor. Cei din Cloaşterf, de exemplu au relatat în 17 iulie 1820: „ce
este o sesie întreagă nu ştim, sesiile noastre s-au fixat la împărţirea recentă a hotarului,
da nici atunci în mod egal; unii au primit pământuri mai multe alţii mai puţin”12.
Faptul că ţăranii în număr mare nu au putut preciza suprafaţa medie a
arabilelor şi fânaţelor, care le foloseau se explică prin lipsa reglementărilor oficiale
a raporturilor urbariale. Media pământurilor arătoare şi cositoare, se poate obţine
pe baza conscripţiilor din 1819-1820, în care au fost trecuţi ţăranii cu numele şi cu
suprafeţele arabile şi fânaţele aflate în posesiunea lor. Pe baza acestor conscripţii s-a
întocmit tabelul care urmează:
I idem, p.LIV.
AN DJ Mureş, Colecţia conscripţii ur ariale 1785-18
10
I idem dosar 207, f. 3.
11
I idem dosar nr.VI/114, f.3.
12
I idem dosar nr.624, f.3.
8
9

, fond 76, dosar 621, f 1.
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Nr.
Denumire localitate
Crt.

ilip iculina

Media
Suprafaţa
Anul
arabilelor
Arabilelor
conscripţiei
Pe localităţi
În iugăre
În iugăre

Suprafaţa
Fânaţelor
În iugăre

Media
fânaţelor
Pe localităţi
În iugăre

1
2
3
4
5
6
7

Şoard
Boiu
Ţopa
Jacu
Lunca Târnavei
Ungra
Mălâncrav

1785
1785
1785
1785
1785
1785
1820

8

Zoltan
Mihai Viteazu

1820

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
25
26
27
28
29

Cloaşterf
Criţ
Boiţa
Cacova
Cisnădioara
Colun
Feldioara
Galeş
Apoş
Meşendorf
Porceşti
Jidvei
Sălişte
Târnava
Târnăvioara
Sebeşul de Jos
Sebeşul de Sus
Tălmaciu
Cârţa
Ruşi
Bălcaciu
Rucăr

1820
1820
1819
1819
1820
1819
1819
1820
1820
1820
1820
1820
1819
1820
1820
1820
1820
1820
1820
1820
1819
1820

125 3/8
471 2/4
567 1/4
110 2/4
97 ½
132 5/8
296 ½

3
12
12
1
3
2¾
10

70 5/8
157 3/8
176 ¾
92 ½
17 ½
30
57 ¼

1
3
3
¾
1
1½
2

487 7/8

3

308

2½

203 3/8
864 4/32
230 4/8
408 3/5
18 7/8
177 3/8
244 1/8
17 11/34
686 10/16
448 25/32
166 3/8
10 1/8
787 12/64
1335 3/4
230 3/4
110 1/5
230 4/5
442 5/8
876 7/8
209 58/54
887 3/8
201 58/54

5
4
¾
2
1/8
1
1¼
1/8
6
2¼
½
1/3
7/8
3
2
½
2
3
2
1
2
1

107 3/8
115 28/32
64
288 7/5
107 4/8
29 7/16
12 8/32
177 68/64
184 13/16
25 4/64
83 2/5
1396 41/64
274 ¼
65 3/8
65 4/5
64
168 1/8
147 ¾
10 20/54
92 2/8
10 20/64

2½
¾
1/5
1¾
½
1/6
¾
1½
¼
1½
7/8
½
¼
½
5/8
¼
1/8

Tabelul repartiţiei pământului, conform conscripţie din 1819-1820, se
mărginesc la înregistrarea pământului de arătură şi fânaţelor, şi la clasificarea ţăranilor
după întinderea pământului lor de cultură exprimată în iugăre după o clasare cantitativă
simplă. În cele 29 de sate cuprinse în tabelul de mai sus, media pământurilor arabile
era mai mare decât media celor pentru fânaţe, iar aceasta depăşea doar în câteva cazuri
mai mult de un iugăr. În 18 din cele 29 de localităţi analizate, în conscripţiile din 1785
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şi 1820, media fânaţelor nu depăşea un iugăr , în alte 6 era de 1-2 iugăre, în 3 sate era
între2-3 iugăre şi în 2 între 3-4 iugăre. Explicaţia mediei scăzute a suprafeţelor cu fânaţe
este că peste tot pământul bun pentru agricultură era puţin, iar ţăranii considerau că
era mai profitabil să îl cultive cu cereale. Pentru fânaţe nu lăsau decât strictul necesar
întreţinerii animalelor pe timpul iernii. Ţăranul creştea bineînţeles şi porci, capre, apoi
găini, gâşte, curcani şi iepuri. Dealtfel, nu erau rare cazurile în care ţăranii preferau să
cultive tot pământul arător pe care îl stăpâneau, iar animalele, în acest caz se hrăneau
în timpul iernii cu tulei ori ciocani , cu paie şi eventual cu fân cumpărat din alte sate13.
În marea majoritate a gospodăriilor ţărăneşti, în cadrul limitat al ocupaţiei
creşterii vitelor pe lângă casa omului, bovinele au prezentat o utilitate multilaterală:
pentru hrana familiei (lapte şi carne), ca sursă de materie primă, pielea lor fiind
utilizată la confecţionarea unor piese de uz casnic şi gospodăresc (hamuri, curele, etc.
necesare la efectuarea transporturilor de interes agricol, obştesc etc.), a unor piese de
îmbrăcăminte cu o largă întrebuinţare (cingători obişnuite, chimire purtate la muncile
agricole, pastorale, forestiere şi minerit, opinci etc.), dar mai erau folosite şi la jug.
Pentru perioada secolelor XVIII-XIX animalul de tracţiune prin excelenţă la
plug este boul, “măsura posibilităţilor economice ale supusului”14. El este şi unitatea
de măsură în acelaşi timp de apreciere a stării materiale a ţăranului. În Transilvania
de sud-est, în secolul al XVIII-lea şi prima jumătate a secolului al XIX-lea, plugul era
tractat de 4,6,8 boi. Cele mai multe exemple, din relatările ţăranilor în conscripţiile
urbariale din 1785 şi 1820, erau că se putea ara hotarul cu patru boi, astfel cei din
Hârţău spuneau: “hotaru satului nost cu toate că are nevoie de gunoi, totuşi un e slab.
Se poate ara cu patru boi, dar cu doi nu”15; cei din Miceşti spuneau:
. Hotarul, nu îl
16
putem ara cu doi boi, ci numai cu patru boi” ; cei din Săuşa declarau: “dealurile care
le putem lucra …, cu două vite nu le putem lucra”17, în alte sate ţăranii spuneau, că:
“pământurile arătoare nu se pot ara cu doi boi ci numai cu patru şi chiar cu şase boi”18,
dar cei mai puţini declarau că ară cu doi boi, cum sunt cei din Herghelia: “pământurile
noastre sunt bune…, pretutindeni se poate ara cu două vite de jug”19.
Mărginenii ocupau, în 1820, din descrierea terenului, şi care era comun
întregului Scaun al Săliştei; „se întindea începând mai sus de Tilişca până la semnele
şi hotarele ce urmează a fi descrise; la drumul de munte dinspre Rod care întretaie
pârâul ce cură de la Jina; de la ăst pârău în sus până la capătul din faţă a Jinei, de unde
intră Jina până la mijlocul satului şi de acolo în sus pe uliţa din mijlocul satului până
la Balta Scrofii; de acolo tot pe aceeaşi uliţă în sus până la Movila Jinii, unde ieşind
din comună hotarul trece pe la Gâlmu de la Rechitea, de acolo la Piatra BulbuculuiPridudese, de acolo peste tot pe coastă pe Plaiul Jinei, până la Piatra Vladelor, pe
acolo peste tot pe coastă până la fântânile dintre Brădicioara, de acolo în jos pe pârâul
Orlatului până la Piatra Porcului, de acolo în sus la Poiana Henningului20. Acestea
AN DJ Mureş, Fond 76 Conscripţii dosare nr. IV/114,III/89, IX/154, IX/160,IX/ 164, XV/227, XV/231, 621-642.
D. Prodan, Io ăgia vol:II, p.18.
15
AN DJ Mureş, Conscripţii fond 76, dosar ni. 43, f.3.
16
I idem dosar ni. 58, f.3.
17
I idem dosar ni.90, f.4.
18
I idem dosar ni. 54, f.4.
19
I idem dosar ni.44, f. 4.
20
AN DJ Mureş, Manuscris Istoria economică .., f. 1146.
13
14
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sunt hotarele exterioare ale scaunului, că cele interioare se declarau la conscripţiile
anuale ale hotarelor satelor din scaun, pe care au putut martorii să le spună, dar nu
se pot deosebi peste tot cu semne de hotare, terenurile comune de hotarele satelor
deoarece se folosesc împreună” 1.
Săliştenii, la conscripţia din 1820, declarau că: „Păşunea de vară a vitelor
noastre, pe care suntem nevoiţi să le ţinem acasă, trebuie să o cumpăram cu bani
numerar de la comuna Mag din comitatul Alba de Jos, în timp ce oile noastre şi caii
noştri suntem nevoiţi să le trimitem parte în Ţara Românească, parte în Moldova,
ba chiar în Turcia, şi aceasta pentru că cei Şapte Juzi, cu prilejul execuţiei militare
care ne-a fost trimisă, ne-au luat cinci munţi, care au fost proprietatea noastră, şi noi
trebuie să plătim şi acum pentru ei arendă, dacă vrem să-i folosim ca păşune de vară
pentru oile noastre” .
„Pentru aceşti munţi domneşti plătim anume” 3:
r crt
1
3
4
5

D enum i rea m unt elui
P raj a
ura
urişoara
Cresteşti
Ste eşti

P lat a
3 orini
4 orini
5 orini
orini
3 orini

umăr de oi ce pot paşte
6
5
5
4
6

„Pe munţii stăpâniţi în comun de sălişteni şi văleni, pot paşte” 4:
r crt
1
3
4
5
6

D enum i rea m unt elui
arna-Galeş
arna ilişca
rumoasa din Guşeţ
rumoasa din ârâu
D s urhai u ( J urc ani )
U s be

umăr de oi ce pot paşte
4
6
4
4
5
4

„Acestea sunt stăpânite de sibieni şi cacoveni. Aceşti munţi sunt răscumpăraţi
de sălişteni cu suma totală a arendei care face 1600 de florini”25.
Pământul ocupat de Jinari din pământul comun delimitat de semnele de
hotar, Jinarii au ocupat cu vreo doi ani înainte patru bucăţi, din pârâul Jinei mergând în
sus, pe pârăul Greu, până în vârful Frasenului, de acolo, pe Meruţa jos, până în pârăul
Peştilor, de acolo în sus până în Prehodişte, de acolo întorc în spre Jina pe plai, pe la
Piatra Bulbucului şi de la Gâlmu de la Răchite, până în sat, de-a lungul semnelor de
hotar mai sus până la pârăul Greu”26.
Agricultura s-a dezvoltat în strânsă legătură cu creşterea animalelor, acestea
fiind furnizoare, pe lângă produse alimentare, şi de materie primă sau forţă de muncă
21
22

I idem f.1147.

I idem f.127.

I
I
25
I
26
I
23
24

idem
idem
idem
idem

f.128.
f. 96.
f. 97.
.f. 1146-1147.
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în transporturi ori la activităţi agricole. De obicei, în zonele situate la altitudine se
creşteau un număr mare de animale, urmărindu-se prin aceasta completarea deficitului
de cereale prin valorificarea unor produse de natură animală. În cele mai multe regiuni
s-a pus accentul pe creşterea oilor, deoarece, pe de o parte, cererea pe piaţă de miei sau
produse derivate din laptele de oaie era mai mare decât cea pentru produse obţinute
prin prelucrarea laptelui de vacă, iar pe de altă parte, prin deplasarea staulelor se
gunoiau terenurile arabile. Ovinele mai prezentau avantajul că se iernau mai uşor,
toamna rămânând la păşune până la căderea primei ninsori, iar primăvara ieşirea la
munte se făcea imediat după topirea zăpezii. În plus, oile puteau fi hrănite cu fân de
mai slabă calitate, ori chiar cu frunze de copaci sau pănuşi de porumb27.
E greu de separat tipurile de păstorit unele de altele, ca şi păstoritul de
agricultură şi de alte ocupaţii care, toate laolaltă, se completează, formând un tot, o
unitate organică, adaptată la condiţiile economice ale regiunii în cauză.
Pentru trecutul păstoritului din Ţara Bârsei, izvoare bogate găsim în colecţia
de documente publicată de Nicolae Iorga apărut în 1905, cu titlul raşo ul şi românii,
şi nu numai.
Pe versantul nordic al Carpaţilor Meridionali începe zona mărginenilor din
jurul Sebeşului şi a mărginenilor din jurul Sibiului, cunoscuţi şi sub denumirea de
poienari şi ţuţuieni 8.
La poienarii din jurul Sibiului întâlnim un păstorit care nu e bazat pe o zonă
extensivă a fâneţelor, căci aici lipseşte nu numai agricultura, dar şi fâneţele. Păstoritul
poienarilor, ca şi cel al mocanilor din Ţara Bârsei, se bazează exclusiv pe păşunea
alpină şi mai ales pe o transhumanţă dintre cele mai dezvoltate, ei formând o categorie
distinctă29.
Aria de răspândire a poienarilor din jurul Sibiului pentru timpul văratului la
munte a fost de-a dreptul impresionantă. Documentele îi amintesc în munţii de dincolo
de Carpaţi încă din secolul al XVI-lea30. Pe la mijlocul secolului al XVIII-lea s-a atestat
prezenţa lor în munţii care au constituit până nu de mult locurile principale pentru
văratul la munte, şi anume în munţii din Ţara Haţegului, Făgăraşului, Gurghiului,
Călimani, Rodnei şi ai Câmpulungului, chiar şi ai Moldovei31.
Un alt tip de păstorit este cea din zona fâneţelor, întâlnit în partea periferică
a Munţilor Sebeşului (Surianului) şi care reprezintă cea mai întinsă suprafaţă cu sate
dispersate şi unde întâlnim zone considerabile de fâneţe32.
Ocupaţia principală a locuitorilor din zona fâneţelor era creşterea vitelor,
bazată pe o mare întindere de fâneţe care asigura cantitatea de fân necesară pentru
iernarea unui număr însemnat de vite mari şi mici, dar mai ales a turmelor de oi.
Agricultura constituia o ocupaţie secundară, terenurile arabile cultivate cu porumb,
orz, ovăz, cartofi deţinând suprafeţe restrânse, în văi şi pe versanţi.
Factorii economici deosebiţi au dus la dezvoltarea unei categorii aparte de
păstorit. Existenţa la o altitudine mai joasă, cuprinsă între 400 şi 800 de metri, a unei
V. Butură, Stră echi p. 128.
Romulus Vuia, Studii de etnografie şi folclor vol.II, Editura Minerva, Bucureşti, 1980, p.176.
29
I idem p.190.
30
Şt.Meteş, ăstori ardeleni în rincipatele omâne Arad, 1921 , pp. 7-14.
31
Ioan Lupaş, Contri uţii istorice la trecutul românilor de pe pământul crăiesc p. 97.
32
Romulus Vuia, op.c i t ., p.272.
27
28
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zone întinse de fâneţe, precum şi apropierea şi marea întindere a zonei de păşuni
alpine, au favorizat dezvoltarea unui păstorit bazat în primul rând pe cultura fâneţelor,
care dădea posibilitatea creşterii unui număr mai mare de vite şi îndeosebi de turme
de oi. Marea întindere a fâneţelor asigura iernarea vitelor pe loc şi de aceea în această
zonă transhumanţa a avut un rol mai redus decât, de pildă, în păstoritul poienarilor din
jurul Sibiu sau al mocanilor din Ţara Bârsei, bazat pe transhumanţă şi nu pe cultura
fâneţelor33.
Un tip de păstorit în multe privinţe mai dezvoltat era cel al poi enari lor s au
ţuţuienilor, din părţile Sibiului şi cel al ârsanilor sau mocanilor din Ţara Bârsei,
unii cercetători ai păstoritului la noi îi considera ca formând o clasă dintre cele mai
de seamă ale crescătorilor de vite în Transilvania34. Deşi în multe privinţe păstoritul
acestor două grupuri prezintă asemănări remarcabile, totuşi este necesară clasificarea
lor în două tipuri diferite, sau cel puţin la două variante ale aceluiaşi tip de păstorit.
Ceea ce însă surprinde la aceste două grupuri, în cazul păstoritului, un
rol însemnat, ca şi mărimea spaţiului exploatat şi a celui străbătut în drumurile de
pendulare, este numărul extrem de restrâns al satelor, precum şi al spaţiului ocupat de
centrele de obârşie.
Sub denumirea de „mărgineni” se înţeleg locuitorii satelor de sub poalele
Munţilor Sibiului şi ai Sebeşului, a căror ocupaţie principală era creşterea vitelor şi
mai ales oieritul. În sens mai restrâns, se înţeleg numai locuitorii grupului de sate din
jurul Sibiului: Sălişte, Galeş, Tilişca, Rod, Poiana, Jina fiind cele mai de seamă, la
care se adaugă Vale, Sibiel, Cacova, Săcel, Orlat, Gura Râului şi Răşinari35.
Un geograf german din secolul al XVIII-lea ne spunea: „Săliştea e un
admirabil sat în munţi, ai cărui locuitori trăiesc aproape numai din negoţul cu vitele.
Deoarece în munţii lor nu pot cultiva nimic, aici se ţine în fiecare duminică târg
săptămânal, din prilejul căruia se aprovizionează cu alimentele necesare aduse la târg
din împrejurimi”36. .
Păstoritul, ca şi agricultura, prezintă aceeaşi importanţă în evoluţia istorică a
poporului român, şi din această cauză încercăm să stabilim de la început o paralelă în
trecutul acestor două ocupaţii.
Este, deci, natural să nu se poată studia separat agricultura şi păstoritul, fără
a ţine seama în acelaşi timp de ambele. În orice caz, evoluţia lor reprezintă o serie
de cicluri din care se pot desprinde epoci de înflorire sau decadenţă pentru ambele
ocupaţii. Epocile de progres sau de regres pentru una din aceste forme de viaţă nu
corespund cu dezvoltarea sau decăderea celeilalte. Astfel, în vremurile de linişte, se
constată întotdeauna un echilibru între ambele ocupaţii, dar totuşi, o mai evidentă
dezvoltare a agriculturii. În momentele de nesiguranţă, însă, se înregistrează o tendinţă
de intensificare a vieţii pastorale.
Un exemplu concret, în acest sens, de amestec de agricultură şi pastoralism îl
avem în scaunul Sălişte, scaun filial al scaunului Sibiu. O cercetare amănunţită a acestui
I idem p. 273.
J.Hintz, D as w anderude Si eb enbur ge n, Braşov, 1876, p.35
35
N. Dragomir, Oierii mărgineni, în ucrările Institutului de Geografie al ni ersităţii din Clu , VI, 1933, p. 160.
36
Apud I.Moga, Sc ri eri i s t ori c e, p. 121, M. Lebrecht, ersuch einer Erd eschrei ung des Grossfurstenhums Sie en urgen Sibiu,
1789, p. 72-73.
33
34
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scaun, scoate în evidenţă, faptul că munţii şi pădurile au fost date deopotrivă în folosinţa
saşilor şi românilor, conform diplomei andreene. Cum saşii nu erau oieri, de păşunatul
oilor în munţi s-au folosit numai românii, care despăgubeau pe saşi pentru partea care le
revenea cu dat ul oi lor, care la 1715 era de 115 florini, iar di j m a de 185 florini şi dările
în ani ulgureşti(de la bulgăreşti-bulgăr-Burgmeister ). Aceste dări se repartizau între
comunele scăunale, după cum ne arată un tablou din 29 ianuarie 171537.
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nomina
Pagorum

Bany bulgureşti seu tres
census minim.

Datul oilor

Sziliste
Szibiel
Tiliska
Kakova
Vallye
Gallyis
Summa Fl.

Flor.
160
87
60
60
60
26
453

Flor.
30
23
20
20
16
3
115

Den.
-

Disma
Den.
90
50
40
40
40
40
-

Flor.
60
30
25
25
25
20
185

Den.
-

datul oilor
200

valori

150
bani
datul oilor
dijma

100
50
0
saliste

sibiel

tilisca cacova

vale

galis

total

sat

După o însemnare din anul 1621 stânile săliştenilor se întindeau până în
Muntenia în munţii Lotrului. Fiind vorba de veniturile juzilor scaunali, se spune
anume că, darea de caşi, care se strângea de la scăunenii duşi în munţii Munteniei
trebuia dată numai comitelui săsesc, el fiind supremul inspector al acestor graniţe
(Supremo Inspector von denen Graenzen)38.
Săliştea, care era cel mai mare şi organizat dintre satele româneşti (Sălişte,
Galeş, Vale, Sibiel, Cacova, Tilişca) şi pe care documentele ni le arată ca formând o
unitate teritorială, s-a dovedit de a lungul vremii a fi un centru economic şi administrativ
37
38

AN DJ Sibiu, rotocolul Scaunului Sălişte Nr. 3, p. 736.
AN-DJ Sibiu, rotocolul Scaunului Sălişte, nr. 3., p.73-76.
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al mărginenilor, în jurul căruia gravitau şi alte sate care nu făceau parte din vechiul
scaun al Săliştei39.
Geograful german amintit mai sus, din secolul al XVIII-lea, ne spunea:
„Săliştea e un admirabil sat în munţi, ai cărui locuitori trăiesc aproape numai din
negoţul cu vitele. De a lungul numeroaselor părae de munte sunt clădite neobişnuit de
multe mori, cari la rândul lor oferă un alt mijloc de trai locuitorilor. Aici se pregătesc
cei mai buni caşi cari sunt cunoscuţi cu numele de caşi de Sălişte”4 .
Conscripţiile din secolul al XVIII-lea ne oferă un tablou sumar asupra datelor
economice. Cea mai veche dintre conscripţii făcută cu zel de saşi în dorinţa lor de a
încadra oficial scaunul Săliştei între bunurile celor 7 juzi ne dă o însemnare scurtă a
locuitorilor scaunului şi a averii lui mişcătoare:
Scaunul Şălişte41
Nr.
Crt.

Nomina
Locorum

Coloni
Saxones

Valachi

Viduae

Iumenta

Vacaes

Oves

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

Sziliste
Szibiel
Tilisca
Kakova
Vallye
Gallyes
Summa

-

347
103
135
89
77
66
827

23
8
9
12
3
55

437
221
180
162
56
86
1139

42
48
60
15
18
27
210

2638
1740
1446
904
616
734
7978

9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Valachi
Viduae
Iumenta
Vacaes

-

-

-

-

-

-

-

Saxones

Oves

LocorumSziliste Szibiel Tilisca Kakova Vallye Gallyes Summa
I. Moga, op.c i t , p. 113.
Apud I.Moga, Sc ri eri i s t ori c e, p. 121, M. Lebrecht, ersuch einer Erd eschrei ung des Grossfurstenhums Sie en urgen
Sibiu, 1789, p. 72-73.
41
I idem Fr. Teusch, ei onscriptionen des einstigen ermannstaedter Stuhles aus dem eginne des 18 ahrunderts, Arch.d.
Ver., f. Landeskunde N.F., XXXII, p.103-105.
39
40
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Pe lângă toate dările apăsătoare, Săliştea se bucura de o înfloritoare stare
economică datorită hărniciei şi spiritului întreprinzător al locuitorilor, a căror ocupaţie
era în primul rând, oieritul şi, în măsură mai mică economia rurală42.
Conscripţiile, referitoare la datele economice oferite şi făcute de saşi ne arată
în 1714: „în acest sat sunt 88 de moşii întregi în posesiune a 241 de iobagi de moşie,
21 de jeleri, 20 de văduve, care au 229 de boi de jug, 218 cai şi iepe, 88 de vaci, 65
de mânzi, juninci şi junci, 3605 oi şi capre, 185 de porci, 25 coşniţe cu stupi 1.018
clăi de grâu şi secară, 258 clăi de ovăz1 ½ clăi de in şi cânepă, 2.876 vedre de vin,
din care o bute de 40 fierii s-a putut vinde cu 9-10 florini. Pământul e trândos, apătos,
nisipos şi rău, iar dacă se ară cu 4 boi şi e îngrăşat, produce mai multă secară decât
alte grâne. Întreg hotaru semănat cuprinde 1000 de gălete, iar cel de fânaţe de 50 de
care de fân”43.
Numărul satelor mocăneşti era şi mai mic, restrângându-se la şapte sate:
Satulung, Cernatu, Turgheş, Baciu, Tărlugeni, Purcăreni, şi Zizin din Ţara Bârsei, iar
locuitorii erau cunoscuţi sub numele de bârsani44.
Înainte de a se face împărţirea munţilor, fiecare cap de familie avea dreptul de
a se înscrie pentru un anumit munte. Ulterior, muntele era parcelat în atâtea părţi câţi
oameni erau înscrişi. După terminarea înscrierii pe parcelele respective, se fixa ziua
împărţirii şi cosirii muntelui, deoarece nu se permitea ca un proprietar să iasă înaintea
altuia la fânaţ, ce se făcea pe grupuri şi nu individual. De obicei, se asociau mai mulţi
proprietari care-şi lucrau pământul împreună şi-şi iernau oile laolaltă45
În cadrul Ţării Bârsei, ca şi în alte zone asemănătoare din Transilvania, unde
numărul oilor, vacilor, porcilor şi cailor întrecea cu mult posibilităţile de hrană oferite
de păşunea din preajma satului, dar în care comunităţile săteşti sau diferiţi gospodari
posedau în vecinătatea munţilor de păşunat pentru nevoile proprii turme, din timpuri
îndepărtate locuitorii au deprins şi tipul de păstorit pendulator. Toate localităţile din
subzonele Bârsa de Sus, Bran, Săcele, Buzaie, şi Şcheii Braşovului au posedat locuri
pentru stâne pe munţii învecinaţi. Cu timpul, însă, aceşti munţi de păşunat au intrat în
stăpânirea unor autorităţi administrative din Braşov. Astfel, conform unor documente din
anii 1736 şi 1741 munţii brăneni de păşunat Guţanul, Obârşia, Grohotiş etc. ajunseseră
sub stăpânirea juzilor braşoveni Stephan Filstich, Pall Chrestels şi Herberth46.
Treptat, însă, zonele de fâneţe şi cele de păşunat din munţii Ţării Bârsei au
devenit neîndestulătoare, pe de o parte datorită trecerii munţilor în stăpânirea unor
instituţii braşovene47, sporiri taxelor pentru vite48, cât şi a înmulţirii turmelor49.
I. Moga, op.c i t , p. 121.
I idem Fr. Teusch, ei onscriptionen des einstigen ermannstadter Stuhles aus dem eginne des 18 ahrunderts Arch. d.
Ver. , f. Sieb. Landeskunde N.F., XXXII, p.103-105.
44
N.Iorga, ăstorii ârsani în raşo ul şi românii Studii şi documente vol.X, 1905.
45
Tiberiu Morariu, ieaţa pastorală, p. 54-55.
46
AN DJ Braşov, cte alodiale ran, dosar II, c, 13, 1736, s oc ot eli alodi ale, Bran, pach. A, caiet 2, 1741
47
Idem, Ac t ele M agi s t rat ului , 1892, (1039).
48
Idem, Ac t e urbar i ale, 1761, pach. XCVII; II/6,1785; eg en chelt ran 1758/1759, III A,20, 619-622; pach. J, caiet,1,4;
1770, pach.JC, caiet 1,2,3,4,; cte ran 1754, III; 1813, VIII, cte administrati e neînregistrate V(20), Ac t ele M agi s t rat ului ,
1771, 562; etc. Oierii au solicitat de nenumărate ori să se aplice irul crăiesc aşa cum a fost echiul o icei confirmat după
datina cea eche în anul 1439 în 1813 arată că au fost impuşi pentru toate felurile de do itoace cai, boi, oi, porci- conform Ac t e
ran 6 ianuarie 1813, VIII.
49
Idem, egistru de enituri şi cheltuieli ran III, A 20, 1695, 86, existau 13 stâni; idem, Ac t e alodi ale ran, 14 decembrie
1808, VII: existau 19 stâni; idem, cte alodiale ran (132), 1812, 86: existau peste 70 economi de vite şi negustori în subzona
Bran.
42
43
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„Asemenea condiţii, care se accentuează peste măsură în secolul al XVIII-lea au
determinat oierii bârsani de a înlocui păstoritul de pendulare din propriile zone de
păşunat şi de fâneţe, cu păstoritul transhumant peste Carpaţi. Acum noi suntem foarte
strâmtoraţi de toate părţile, suntem siliţi a merje cu dobitoacele noastre peste munţii
Ţării Româneşti”50.
Pierzând în acest fel munţii de păşunat şi întrucât cei care le rămăseseră nu mai
erau îndestulători, în raport cu numărul sporit al oilor şi al vacilor vărate după sistemul
păstoritului de pendulare simplă, locuitorii aşezărilor afectate de aceste împrejurări
au trebuit să arendeze munţi de păşunat aparţinând altor localităţi. Într-un document
din anul 1801 se arată că muntele Zănoaga din subzona Bran a fost arendat pe şase
ani lui Marton Turkosi şi Iuon Pedesrtu, iar aceştia la rândul lor au subarendat o parte
din păşunarea muntelui „de o stână de oi”, lui Iohan Resper „Boltaşu”, Iuon Scurtu
şi Stoica Munteanu. În acelaşi document se mai consemnează că cei trei subarendaşi
au dat arvună şi „au băut şi aldămaşul după obicei, dar colibaşii din Sohodol, se
scoală cu puterea ca să folosească ei păşunea acestui munte, deşi altădată au refuzat-o,
sub motiv că au muntele de la râşnoveni”51. Cu alte cuvinte crescuse nevoia de teren
pentru păşunat.
Această formă de viaţă pastorală a fost practicată când satele aveau posibilitatea
de a închiria munţi de păşunat aflaţi în proprietatea unor aşezări vecine. În felul acesta,
păstoritul pendulator din unele subzone din Ţara Bârsei s-a dovedit a fi practicat mult
mai frecvent decât cel transhumant, dar mai puţin frecvent decât păstoritul local.
Păstoritul de pendulare simplă era forma elementară, clasică a vieţii pastorale
pendulatoare. De cum se desprimăvăra şi până la sfârşitul lunii aprilie oile erau păscute
în grădini şi pe ogoarele satului, prin grija fiecărui proprietar. Pe timpul verii erau
trimise şi păzite în munţi, de un cioban, în toamnă reveneau în preajma satului pentru
gunoit în turme mai mici, iar iernatul se desfăşura în cuprinsul fiecărei gospodării.
Numeroasele mărturii din documentele păstrate la Direcţia Judeţeană a
Arhivelor Naţionale Braşov, scot în evidenţă interesul acordat de locuitorii brăneni,
păstoritului de pendulare dublă. În prima jumătate a secolului al XVIII-lea, la Zărneşti
s-au înregistrat „1315 de care de fân şi 87 de stupi de albine”5 . La inventarierea averii
lăsate de un colibaş din localitatea Sohodol, spre sfârşitul secolului al XVIII-lea, sunt
menţionate şi câteva elemente specifice văratului şi iernatului, „desfăşurate în limitele
teritoriale ale propriei averi: coliba veche, un grăjduc din sus de colibă, o şuruliţă
din jos de coliba veche, moşia împrejurul colibei de trei care de fân, precum şi o altă
moşie din jos către şes de patru care de fân, etc. Nu lipseau nici pomii fructiferi”53 ,
încă un element de legătură temeinică a colibaşului brănean cu pământul unde locuia
şi pe care îl folosea pentru utilităţi agricole şi pastorale.
Dintr-o foaie de zestre din 1813, cu ocazia unei căsătorii din cătunul CheiaBran, în care erau evidenţiate raportarea suprafeţelor de pământ la producţia de nutreţ
pentru iernatul vitelor: „o moşie de casă, loc de două care de fân, un ştuc de loc la
Gura Văii Tisii de o claie de fân, etc”54. Din prima jumătate a secolului al XIX-lea
Idem, F ond Ac t ele M agi s t rat ului , nr. 1309, Jalba colibaşilor brăneni, 1792.
I idem nr. 1307, 1801.
52
AN DJ Braşov, Conscripţii şi recensăminte1746 pach. I , f. 45.
53
Idem, Ac t ele M agi s t rat ului , (1986, 20 martie 1799).
54
Idem, cte udecătoreşti (144/1824).
50
51
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reţinem interesul pentru ocrotirea fânului şi existenţa de construcţii pentru protejarea
lui numite „casa fânului” în Satulung-Săcele55- ca şi pentru creşterea albinelor în
stupi56 în zona fâneţelor de pădure aparţinătoare aceluiaşi cătun brănean, amintit. Aici
este vorba de corelaţia între o anumită formă tradiţională de practicare a albinăritului
şi păstoritului de pendulare, înlesnită de prezenţa omului la locurile de fânaţe şi atunci
când face fânul şi otava.
Peste tot în subzonele Bârsa de Sus, Bran, Săcele şi în Şcheii Braşovului, pe
lângă păstoritul de pendulare simplă s-a practicat şi păstoritul de pendulare dublă.
Aşa cum rezultă din documentele din arhivă de la începutul secolului al XVIII-lea,
locuitorii, „au desţelenit pădurile făcând fânaţe”57. Pe lângă asemenea curături, cum
sunt cele de lângă localitatea Şirnea (Spărturile ăle mari, Valea coacăzii, Cheia, etc.),
sunt nenumărate odăi unde gospodarii îşi mută treptat oile şi vacile în timpul iernii.
Trebuie spus că pendularea turmelor între munte şi câmpie, între o ţară şi alta
nu are nimic din întâmplătorul imaginat de teorie, apare, creşte, ia porporţii tot mai
mari, organizat instituţional, în marginile unor legi precise, ale unor convenţii de stat,
convenţii între state58.
Nimic nu era lăsat la voia întâmplării. Convenţii între statul austriac, Poarta
Otomană şi Ţările Române, regimuri vamale, trecători, itinerarii, dări, drepturi şi
îndatoriri, regimuri juridice, regimuri fiscale. Un întins regim de stat în stat, o vastă
reţea de drumuri şi trecători precise asigură trecerile în Ţara Românească, în Dobrogea,
Gurile Dunării, sudul Moldovei, Basarabiei,deschizând drumul spre Crimeea, ba până
în Caucaz59.
În dezvoltarea sa, acest păstorit îşi schimba treptat însuşi caracterul. Nu mai e
propriu-zis transhumanţă ci tot mai mult întreprindere. u se deplasează oamenii ci
t urm ele, cu numărul strict necesar de păstori experţi, cu echipamentul necesar vieţii
oamenilor, producţiei specifice, turmelor, cailor, vitelor.
O documentaţie bogată, condici, registre, scripte fiscal, judecătoreşti ne ajută
astăzi să reconstituim această viaţă vastă, temerară.
„Întreprinderea” se instaurează tot mai mult în raporturi, chiar în raporturile
iniţiale, de pendulare între şes şi propriul munte. Toate evoluează spre specializare,
spre profesionalism. Întreprinderea devine o specialitate. Întreprinzătorul, expert în
cultura oii, ia asupra sa oile unui sat întreg, le gospodăreşte cu personal propriu expert
în producţia ovină. Se angajează la anumite cote din produse60.
Dăm următorul exemplu: un sat cu mii de oi, cu munte propriu, dar câtuşi de
puţin păstoresc. La munte oile sunt gopodărite de omul de specialitate. Vine poienarul
expert, face contract cu satul, le gospodăreşte trei luni cu păstori deprinşi, de el
angajaţi, cu personal priceput în gospodărirea produselor, cu echipament propriu, în
stâne obişnuit închiriate, cu tot echipamentul de specialitate. El angajându-se pentru
toamnă la anumite cote de produse în raport cu oile fiecăruia. Acest personal era redus
la strictul necesar, plătit ca orice întreprindere. Deci munte propriu , păstorit străin,
Idem, Ac t e dom eni ale, 51/ 1838, I , Satulung, 11 septembrie 1837.
I idem 219/1835, Bran-Cheia, 10 decembrie 1832.
57
Idem, egistre de enituri şi cheltuieli IV,C(2), 217-222, 2 septembrie 1710.
58
David Prodan, ransil ania şi iar ransil ania Editura Enciclopedică, Braşov, 2002, p. 142.
59
I idem
60
I idem
55
56
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personal specializat. Majoritatea acestor oieri plecau din câteva regiuni bine delimitate,
iar numărul satelor ardelene care trimiteau turme la păşune în Ţara Românească nu
trecea de 150. Este de ajuns să arătăm, pentru a înţelege raportul dintre populaţia
Transilvaniei şi numărul oierilor transhumanţi, ca la un volum de 861.341 de oi şi vite
care urcau din Transilvania de sud spre „văratic” în munţii Ţării Româneşti, găsim
4217 ciobani însoţitori, iar întregul număr de vite aparţinea de 786 de proprietari61.
Putem să urmărim problema documentar. Nu vom putea urmări trecerile
clandestine de graniţă ocolind vămile, ceea ce n-a lipsit niciodată din practicile oierilor.
Desigur datele statistice menţionate mai sus extrase din condicile Vistieriei nu
arată întotdeauna numărul real al vitelor pe care le aduceau oierii transilvăneni spre
Ţara Românească; sunt multe turme care rămâneau pe timpul verii în câmpia Dunării
şi care nu sunt înregistrate, sunt multe evaziuni şi mai sunt în sfârşit vitele destinate
vânzării, aduse pentru o lună-două la păşune fără a fi înregistrateîn condicile obişnuite
în care se treceau vitele transhumante62
Iată asemenea cifre extrase din registrele de vamă, prezentate de Andrei
63
Veress pentru anii 1753-1769:
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C. Constantinescu-Mirceşti, ăstoritul transhumant şi implicaţiile lui în ransil ania şi ara omânească în secolele
III , Ed Academiei R.S.R., Bucureşti, 1976, p. 17.
62
I idem p.17.
63
Andrei Veress, ăstoritul ardelenilor în Moldo a şi ara omânească (până la 18 1) în nalele cademiei omâne, Mem.
Sect. ist, S. III, t.VII, 1927, p.127-230, Apud David Prodan, ransil ania şi iar ransil ania, p.142.
61

68
https://biblioteca-digitala.ro

Creşterea animalelor şi păstoritul în ransil ania de Sud-Est
în secolul al
III-lea şi prima umătate a secolului I

F i li p N i c uli na

Cifrele erau favorabile de la an la an, în principal în sensul crescător.
O numărătoare din 1857 ne dă numai pentru Orlat 206.564 oi, Răşinari 145.731
oi, Satulung (Săcele) 318.934 oi, Bran 60.191 oi64.
În ceea ce priveşte locurile de origine ale turmelor, în frunte se găseşte Săliştea,
la un moment dat (1831) cu nu mai puţin de 54 de turme, la care se adaugă Poiana
cu 9 turme, Tilişca cu 8, Satele Braşovului cu 25 de turme. Turme cu în jur de 1.500,
trecând şi peste 2000 de oi şi uneori chiar peste 3.000.
Între 10 septembrie şi 6 noiembrie 1832 trec peste Dunăre, prin Brăila, 159 de
turme ardeleneşti, care însumeză peste 200.000 de oi. Oierii vin din următoarele sate
ale Transilvaniei:
Localitatea
Sălişte
Satulung
Poiana
Bran
Tohan
Galeş
Cernat
Tărlungeni

Număr de turme
55
48
16
8
6
6
5
5

Localitatea
Turcheş
Simon
Baciu
Braşov
Moeciu
Săcel
Covasna
Râşnov

Număr de turme
5
3
3
2
2
2
1
1

În diverse liste de vamă sunt înscrise număr de turme de oi ce trec la vărat,
predominând turmele săliştenilor şi poienarilor65.
Lista de trecere a turmelor scoate în evidenţă numărul de oi, berbeci, capre,
cai, mânji, mânzaţi, măgari, şi fireşte, numărul de ciobani angajaţi în proporţiile strict
necesare îngrijirii turmelor şi care în mare măsură provin din aceleaşi sate: Sălişte,
Poiana, Tilişca, Rod, Săcel, Vale.
O ţesătură complicată de drumuri spre vărat, spre iernat, de trecători de turme de
oi, de vite, de cai, de măgari, cu ciobanii păzitori, valorificând tot mai intens păşunile,
plaiurile, câmpurilor deschise, Bărăganul, Bălţile Dunării, Dobrogea, luncile râurilor
Moldovei.
O revărsare pornită din anumite centre submontane, ca Sălişte, Poiana,
Răşinari, Săcele, antrenând treptat şi alte sate din apropiere, lărgind cercul până la
vreo 150 de sate, păstrându-şi rolul de nucleu masiv, de temelie, reprezentativ, nu
numai nominal, ci întrecând trei pătrimi din valoarea activă a întregului angrenaj.
Trebuie reţinut numărul impresionant de turme puse în mişcare de Sălişte, Poiana,
Răşinari Săcele şi împrejurimile lor.
O vastă activitate economică însoţeşte această reţea de drumuri şi popasuri,
începând cu târgurile de animale şi produse care se nasc pe urmele turmelor, un vast
comerţ de oi, vite şi preparate, alimentând înainte de toate nevoile Orientului, mare
consumator de carne de oaie şi de brânzeturi, fie pe calea tributului, fie prin comerţ
benevol sau forţat.
Mari cantităţi de lână, de piei de tot felul curg pe drumurile ţării, spre graniţe,
64
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I idem, e öl erung und iehstand on Sie en ürgen
C. Constantinescu-Mirceşti, op.c i t . p. 144.

ach der ählung om 31 oct 1857 Viena, 1859
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spre Transilvania. Nimic mai obişnuit în registrele de vamă ca asemenea poziţii:
- Ion Dragomir-Porceşti- 60 de piei de oaie, ied şi capră
- Nicolae Bârsan- Sălişte- 275 piei de capră
- Dumitru Loria –Cacova: 200 piei crude de berbec şi 700 de oaie
- Ion Hanţu- Cacova- 83 de piei de vacă neargăsite
- Pătru Binder- Cisnădie- 1250 ocale de lână
- Neculai Băncilă- 1350 ocale de lână spălată
- Niculai Ciutră- Răşinari- 3721 ocale de lână spălată
- Toma Lotreanu-Sadu-3500 ocale lână spălată, plătelte vamă 520 de lei
- Petru Banciu- Răşinari: 30 oclae de lână
- Marin Preda –Tilişca-1000 ocale lână nespălată
- Stan Băra- Răşinari- 1060 ocale de lână ţigaie
- Aliman albu- Răşinari- 1630 de ocale de lână ţigaie
- Ion bodeanu- Poieni- 1800 ocale de lână ţigaie
Cantităţi enorme de lână, piei se întorc pe aceleaşi drumuri ale oierilor din
Transilvania pentru a îmbrăca populaţia, a alimenta întinsele industrii casnice, furcile,
războaile, vâltorile, manufacturile locale sau vieneze, exportul însuşi, pentru a-şi
îndeplini un rol capital în economia locului66.
Nevoia unei tracţiuni animale în mai bune condiţii decît cea efectuată cu
bovine, era cerută nu numai în muncile agricole şi forestiere, ci şi de transporturile de
interes pastoral, şi mai cu seamă, de cărăuşit. Practicarea acestor ocupaţii din urmă a
impus în mod deosebit creşterea unui număr mare de cai. Într-adevăr, transportarea
ustensilelor legate de practicarea păstoritului transhumant atât în zone apropiate, dar
mai ales în zone şi regiuni îndepărtate, precum şi în mod cu totul special dezvoltarea
cărăuşitului au obligat pe locuitorii Ţării Bârsei şi din Mărginimea Sibiului, să acorde
un mare interes creşterii cailor, în ansamblul creşterii vitelor.
“Pentru tracţiune se creşteau mai cu seamă cai” (Crizbav). “Boii şi caii
erau folosiţi la transportul buştenilor de la pădure şi pentru transporturile cotidiene
reclamate de practicarea agriculturii“ (Cernatu-Săcele). “Vitele erau mânate în cirezi,
iar animalele mai valoroase, vacile cu lapte, boii şi caii, se ţineau acasă, întrucât erau
folosite atât pentru tracţiune cât şi pentru lapte“ (Sânpetru- Bârsa de Jos). “Cabalinele
erau crescute pentu tracţiune şi călărie” (Râşnov). “Cu caii făceau negustorie sau
cărăuşie” (Şcheii Braşovului). Iată, deci câteva declaraţii din Ţara Bârsei legate de
creşterea cailor în diferite localităţi, dar despre numărul lor mare avem informaţii
arhivistice, de la recensământul din anul 1746, în localitatea Zărneşti unde au fost
înregistrate 776 de cabaline, din care 614 cai, 46 iepe, 116 mânji67.
Din cele mai vechi timpuri, populaţia autohtonă din Transilvania de sud-est s-a
îndeletnicit cu creşterea porcilor, pentru nevoile alimentare ale fiecărei familii, pentru
dări, iar mai târziu şi pentru comerţ. Această îndeletnicire a fost mult înlesnită de
existenţa întinselor păduri de stejar, unde turmele de porci găseau ghindă din belşug.
Pe lângă cele descrise până acum trebuie spus că ţăranii din zona pământului
crăiesc, se ocupau şi de îngrăşatul cu ghindă din pădurile domeniale, de exemplu,
66
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D.Prodan , ransil ania p. 140-146.
AN DJ Braşov, ecensământ 1746 pach. I, F. 47.
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la Tălmaciu, cu ocazia întocmirii contractului de arendare pe o perioadă de 15 ani a
veniturilor şi obligaţiilor: „veniturile din îngrăşatului cu ghindă din pădurile domeniale
aparţin arendaşului, tot astfel are libertatea, după plac, să folosească pentru sine sau să
subarendeze următorii munţi domeniali: Conţul Mare, Conţul Mic, Negovanul Mare,
Negovanul Mic, Cornul Pleşii, Coasta Sadului, în schimb munţii Sterpul de Sus,
Sterpul de Jos, Clăbucet, Jarul Dealul Cerbului, Zimbra, Dealul Zimbrului, SmidaLungă, Fărcaş, Măgura, Boul, şi Lacul vor fi lăsaţi şi pe viitor celor cinci localităţi
contra taxe fixe către arendaş”68 .
În ceea ce priveşte ponderea pe care o ocupau în trecut în zonă creşterea
porcilor, reţinem, din surse arhivistice, situaţia de la Zărneşti la recensământul din
1746, prin care s-au declarat: la 315 sesii (proprietăţi), reveneau 501 porci (în afară de
purcei). Dacă avem în vedere faptul că, la aceeaşi dată, în localitate se mai creşteau
2070 de oi, 271 capre, 1213 miei, 142 boi, 435 vaci, 291 de juninci, etc.69 , apare
evident că numărul de porci depăşea nevoile gospodăriilor. Conform tradiţiei, fiecare
gospodărie taie un porc pentru sărbătorile de iarnă, după cum adesea şi pentru perioada
sărbătorilor şi muncilor agricole de primăvară.
Miere şi ceară multă s-a produs în Ţara Bârsei, ca pe întreg teritoriu al
Transilvaniei, unde existau condiţii favorabile apiculturii şi unde satele româneşti
au dat dijmă din stupi70. În câteva documente din secolele al XIII-lea şi al XIV-lea,
Muntele Lempeş de lângă Hărman, din Ţara Bârsei, apare sub numele de M ons
M elli s ( m unt ele de m i ere) , datorită pădurii de tei ce oferea hrană din belşug roiurilor
de albine. De asemenea, Prejmerul, renumit pentru negoţul cu ceară şi miere, este
menţionat ca sat de fericiţi şi ogaţi stupari71. De altfel, în apropierea oraşului Braşov,
în Ţara Bârsei, se aflau mai multe localităţi cu numele Stupini- Stupinii Braşovului,
Stupinii Prejmerului etc., în socotelile cărora, în prima parte a secolului al XVIII-lea,
sunt menţionaţi şi câţiva stupari români. Datul sau dijma albinelor nu constituia totuşi
un venit feudal prea mare72. Braşovul a desfăşurat un intens comerţ cu ceară atât cu
Orientul, cât şi cu Viena73.
Documentele de la Arhivele Naţionale Direcţia Judeţeană Braşov, cuprind
numeroase referinţe la asupra practicării albinăritului în Ţara Bârsei. În prima jumătate
a secolului al XVIII-lea, numai în Zărneşti s-au înregistrat 87 de stupi.
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AN DJ Mureş, M anus c ri s .., p.506.
AN DJ Braşov, ecensământ 1746 pach. I, F. 45.
D.Prodan, Io ăgia p.18.
Nicolae Dunăre şi colaboratorii, ara ârsei, p. 278, Podea I., Monografia udeţului raşo Braşov, 1937, p.153.
D. Prodan, Io ăgia p. 289.
N. Dunăre, ara ârsei Podea I., p. 154.

71
https://biblioteca-digitala.ro

Creşterea animalelor şi păstoritul în ransil ania de Sud-Est
în secolul al
III-lea şi prima umătate a secolului I

ilip iculina

Viehzucht und Beweidung im Südosten Siebenbürgens
in der zweiten Hälfte des XVIII -ten Jahrhunderts und in der ersten
Hälfte des XIX -ten Jahrhunderts
(Zusammenfassung)
Rinder und Pferde waren, für die einheimische Bevölkerung sowie für die Siebenbürger
Sachsen seit ihrer Ansiedlung, die wertvollsten Arbeitstiere.
In dem Großteil der Gehöfte, wurde das Vieh für mehrere zwecke: zu der Ernährung der
Familie (Milch und Fleisch), als Rohstoffquelle – ihr Leder wurde für die Herstellung einiger im
Haushalt und Wirtschaft benötigten Teile (Geschirr, Riemen usw.) welche für den Transport nötig
waren verwendet, für einige oft gebrauchte Kleidungsstücke (gewöhnliche Gurte, oder solche die bei
den Landwirtschafts- oder Waldarbeiten, beim Bergbau, genutzt wurden, Beinkleider usw.), aber auch
als Zugtiere gebraucht.
In den meisten Gebieten wurde der Schwerpunkt auf die Schafzucht gelegt, denn einerseits
war die Nachfrage auf dem Markt für Lämmer oder Schafsmilch-Folgeprodukte höher als die von
Produkten der Bearbeitung von Kuhmilch, und anderseits düngten Schafe durch ihre Wanderung auch
den Ackerboden.
Schafe hatten auch den Vorteil, dass sie im Herbst und Winter bis zu dem ersten Schneefall auf
der Weide blieben und im Frühjahr auch sofort nach der Schneeschmelze wieder in die Berge zogen.
Darüber hinaus konnten die Schafe mit dem schlechtesten Heu gefüttert werden oder auch sogar mit
Blätter oder Maisschale.
Seit ältesten Zeiten, beschäftigte sich die einheimische Bevölkerung im Südosten Siebenbürgens
auch mit der Schweinehaltung, um die Bedürfnisse der Familie zu sichern, die Steuern zu zahlen, und
um später auch Handel zu betreiben.
Diese Tätigkeit wurde stark durch das Vorhandensein von riesigen Eichenwäldern, wo für die
Schweineherden Eicheln in Hülle und Fülle vorhanden war, erleichtert.
Cuvinte cheie: Creşterea vitelor, păşunat, saşii transilvăneni, agricultură, secolele XVII – XIX.
Stichwörter: Viehzucht, Beweidung, Siebenbürger Sachsen, Landwirtschaft, achtzehntes bis neunzehntes Jahrhundert.
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- DIN PRESA VREMII UN PAMFLET REFERITOR LA STAREA NAŢIUNII SĂSEŞTI ÎN
CEA DE A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI XIX
Virgil C. Jitariuc
În anii 60-70 ai secolului XIX şi în Transilvania au avut loc importante
schimbări la nivel politic şi social. Viaţa agitată a acestui deceniu a cauzat luări de
poziţie din partea naţionalităţilor cu privire la viitorul monarhiei, iar elita intelectuală
se va grupa în diverse partide, prin intermediul cărora va acţiona într-un sens sau altul.
Şi la saşii ardeleni, această perioadă a determinat apariţia grupărilor politice.
Viaţa politică a saşilor în această perioadă, era caracterizată prin lipsa de unitate în
privinţa programului naţional, a modalităţilor de realizare a năzuinţelor naţionale.
Diferenţele de opinie se vor manifesta plenar după instaurarea dualismului, când la
nivel politic se vor evidenţia două grupări şi anume t i neri i şi ătrânii saşi 1
Această evoluţie social-politică din Transilvania, a favorizat şi dezvoltarea
vertiginoasă a presei, marcând astfel evoluţia societăţii ardelene în general, şi a
comunităţii săseşti, ziarele având un rol determinant în circulaţia ideilor, în exprimarea
opiniilor în legătură cu problemele cu care se confrunta societatea. Publicistica
săsească devine unul din stindardele mişcării naţionale a saşilor ardeleni, fiind un
reper, la care tot mai mulţi cetăţeni se vor raporta şi vor acţiona în consonanţă cu ceea
ce se comunica prin presă. Rolul ei devine tot mai angrenat în slujba naţiunii căreia
trebuie să-i servească, devenind o portavoce a grupărilor politice, mediul favorit prin
care programele, opiniile politice sunt comunicate.2
Ziarul sibian „Siebenbürgisch-Deutsches Wochenblatt” al cărui prim număr
a apărut la 3 iunie 1868, era organul de presă a grupării „bătrânilor saşi”, condusă
de episcopul Georg Daniel Teutsch. Foaia avea să apară săptămânal, în fiecare zi de
miercuri, având 16 pagini.3
Conţinutul bogat al ziarului era bine structurat, printre rubricile sale
numărându-se de exemplu W oc he ns c hau – jurnalul principalelor evenimente politice
ale săptămânii, C orres ponde nz , cu numeroase relatări din diverse localităţi săseşti
ardelene, Arc hi v , care conţinea o serie de articole cu caracter istoric, mai ales cu
privire la istoria saşilor ardeleni.4
Pamfletul a cărui traducere o redăm mai jos, a apărut la rubrica Anregunge n.
Faptul că a apărut la această rubrică (Anregun ge n – motivaţii – impulsuri – subiecte
pentru meditaţie), sugerează scopul acestui articol, autorul dorind să prezinte în stil
pamfletar starea prezentă a naţiunii săseşti, incitându-l totodată pe cititor la meditaţie
asupra acesteia, cât şi asupra viitorului ei incert.
Redăm în continuare textul pamfletului apărut în ziarul sibian „Siebenbuergisch-Deutsches Wochenblatt” Nr.11 din 12 August 1868, pag. 168-169, tipărit la
1
8
2
3
4

Konrad Gündisch Si ebe nbür ge n und de Si ebe nbür ge n Sac hs en, Studienbuchereihe der Stiftung Ostdeutschen Kulturrat . Band
Langen Müller, München , 1998, pp.145-147.
Nicolae Teşculă, resa social politică din ransil ania 185 -1876 Presa Universitară Clujeană, 2010, p. 9.
I idem p. 56.
I idem p. 57.
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editura Joseph Dortleff sen:

Observaţii asupra fiziologiei saşilor transilvăneni
u mă pot a ţine de a pri i mândra naţie săsească ca fiind un animal Ea
este în ochii mei un organism un indi id pe care prefer să îl numesc mai degra ă
animal decât om doar pentru faptul că noţiunea animal ocupă un loc mai înalt
în scara mea de alori iar în denumirea aceasta îl su -includ şi pe om În ce măsură
sunt îndreptăţit să fac aceasta se a arăta în cele ce urmează însă pentru că îmi
arog a priori acest drept nimeni nu îmi a putea lua dreptul de a face asupra acestui
animal specific şi unele consideraţiuni specifice rin acti ităţi fiziologice se înţeleg
manifestările unui organism perfect sănătos dar oare unde e de găsit unul ca acesta
- iecare are pro lemele sale unii fiind cu ade ărat gra olna i aşa cum este şi
ra a naţie săsească e aceea în cazul meu specific a tre ui să fac a stracţie de
ideea de naţiune săsească ideală perfect sănătoasă - şi de dragul corectitudinii - să
iau în considerare şi manifestările patologice sau olnă icioase ale acestui animal 5
Înainte de toate tre uie să a ăm dacă a em de a face cu un ăieţel sau cu o
fetiţă şa că tre uie să ridic cu îndrăzneală această cortină rapid ia uite Este
o muiere şi - acum poţi iar să co ori cortina mea - nu încape îndoială pentru că
această fire capricioasă (launa altarum ungferarum)6 lândă şi molcomă această
insta ilitate in idie cochetărie etc le putem găsi numai la o muiere 7
O ser de a acum că acest animal trăieşte în ustria unii spun că în ngaria
alţii în ransil ania alţii în acia superioară unii spun că pe propriul pământ alţii
că pe pământul altora poate că unii spun chiar că nici nu mai trăieşte şi că e entual
a fost de a împuşcat Însă eu l-am ăzut şi l-am cunoscut - aşa că nu doresc să mai
polemizez Este un animal de uscat trăieşte pe uscat înoată doar când este ne oit îşi
construieşte cui urile din material dur şi îşi caută singur hrana - (nu este întreţinut)
Este un animal de casă foarte lând şi datorită a ilităţilor şi a ună oinţei sale este
folosit mereu pentru toate muncile posi ile parţine genului om 8
5
Un pamflet interesant prin care autorul necunoscut compară naţiunea săsească cu un organism uman, care acţionează după
anumite reguli, dispune de virtuţi şi vicii, care determină evoluţia viitoare a organismului. Vedem aici o interpretare romantică de
influenţă herderiană a naţiunii văzută ca un element organic, care acţionează unitar şi are la bază elemente specifice, ca limbă,
religie, origini, teritoriu.
6
launa altarum jungferarum – „latnizare” din germană „Launen alter Junfrauen” capriciile fecioarelor bătrâne.
7
Autorul se dovedeşte a fi puţin misogin, deoarece compară activitatea unei naţiuni cu capriciile unei domnişoare, care nu are
un obiectiv clar şi este foarte confuză în viaţă.
8
Face referire la istoria naţională săsească şi la statutul lor în Transilvania pe Pământul Crăiesc şi exprimă foarte bine statutul
viitor incert al saşilor, care dintr-o naţiune privilegiată devin acum o minoritate într-un stat unitar maghiar.
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I. Neurofiziologia. u fac parte din acei credincioşi care cred că este posi il
ca dintr-un nimic să se nască forţe şi sunt foarte con ins că e istă o materie (ner i
şi su stanţă cenuşie) a cărei acti itate se manifestă prin acti itate spirituală din
care moti nu e istă nici spirite olna e ci doar oli ale creierului cu simptome
ale demenţei ceasta se poate o ser a şi la animalul nostru foarte clar pentru că
dacă ce a merge prost pentru naţiunea săsească soluţiile care-i sunt la-ndemână
sunt întotdeauna cele mai proaste cti itatea ner oasă se propagă cu iteză limitată
însă deseori cu iteză infinit de mică dacă ne gândim la cât timp se scurge până ce
naţiunea săsească îşi pune dorinţele în practică er ii frontali ai coloanei erte rale
sunt motrici iar cei din spate senziti i cest lucru este e perimentat cu âte oficiale
şi se poate spune că traumele pro ocate de mi locul stimulati animalului nostru
sunt mult mai adânci ca la ecinii noştri cu e cepţia noilor ţărani entru că ner ii
senziti i hrănesc su etul creierul prelucrând senzaţiile captate de aceştia îi om
analiza în mod special 9
Văzul. curateţea izuală a naţiunii săseşti depinde în totalitate de agerimea
su etului ei Ea cochetează cu oricine fie că acesta îi apare în opinci sau în cizme
neori e mioapă iar câteodată i se întunecă sau ede fulgere în faţa ochilor însă
aceasta doar în stare de agitaţie elaţiile strânse între ner i şi spirit sunt e idente
dacă-i pri im ochii acă i se aşează naţiunii săseşti în faţa ochiului drept o sticlă
gal enă iar în acelaşi timp o sticla al astră în faţa ochiului stâng atunci ea ede
totul erde şi această performanţă o reuşeşte chiar fiecare sas în parte şa că cele
două culori se amestecă în su et şi astfel este posi il să-i oferi naţiei săseşti ca fiind
al ce a care de fapt este cenuşiu 1
Auzul. uzul este cam sla de aceea nu nimereşte niciodată tonul corect dar
păstrează cele mai di erse ritmuri în special când diri ează şefi de orchestră străini
chiar dacă fac aceasta până la pragul lipsei de tact În general îi place muzica eselă
dar se pricepe mult mai ine să cânte melodii mai serioase în special salmi - un
rezultat al deselor repetiţii u apare niciodată ca prim iolonistă ci întotdeauna ca
cea de a doua eşi este sla auzul ei poate separa cu claritate fiecare din sunetele
unice dintr-o mare orchestră fie că ele sunt ale ioarei ieneză autului din esta
sau ale uierului de la la 11
Mirosul şi gustul Cu aceste două simţuri nu dorim să ne pierdem timpul prea
mult rimul dispare de o icei cu prima in amaţie a nasului şi pentru că animalul
nostru în special primeşte adesea duşuri reci de cum s-a încălzit un pic la el
in amaţia de ine gripă cronică i gustul ne este indiferent Multe din su stanţele pe
care noi le considerăm fiind gustoase nu sunt egaţi-l pe cine a la ochi astupaţi-i
nasul şi puneţi-i ceapă în gură - cu siguranţă că nu a recunoaşte ceapa Ochii
9
Vorbeşte despre aceleaşi nelinişti din cadrul naţiunii cu privire la viitor, disputele interne dintre grupări, care în multe cazuri au
şi tendinţe violente în unele oraşe.
10
O comparaţie foarte interesantă legată de culori: galben specific casei imperiale Habsburgice, de albastru, una dintre culorile
săseşti, care prin comasare formează un verde, culoare atribuită naţiunii maghiare şi deci arată ambivalenţa saşilor între ideea
unui imperiu federativ centralizat austriac şi cel de stat unitar maghiar unitar prin unirea Transilvaniei cu Ungaria, ceea ce explică
şi viaţa politică complicată între inerii saşi adepţi ai uniunii şi conservatorii ătrânii saşi adepţi ai Austriei ca entitate unitară.
Săptămânalul sibian este unul fidel bătrânilor saşi şi practic arată că în urma disputelor saşilor cu casa de Habsburg va avea de
câştigat elita maghiară.
11
Se referă la statutul saşilor din Transilvania aflaţi între două mari naţiuni, maghiarii şi românii, iar in disputa naţională dintre
cele două naţiuni s-ar putea să existe temerea după care sa saşii să nu fie ascultaţi si opiniile lor să nu fie luate în considerare.
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animalului nostru nu sunt deschişi prea tare şi nici de o respiraţie prea li eră nu se
poat e buc ura. 1
Pipăitul. upă cum am mai spus e istă ner i ce simt şi ner i ce mişcă cei
care mişcă sunt în cazul nostru prezenţi în număr semnificati mai mic Iar în creier
e istă unele organe calmante ale ner ilor şi anume inhi atori foarte puternici care
e ercită presiuni asupra e primării er ală şi mai mult asupra raţionamentului
care şi fără acestea este de a presat puternic Să se eli ereze de acestea este e ident
dificil 13
E istă simpatii şi antipatii ntipatia faţă de alte naţii este e trem de mică
prezentă doar când naţiunea săsească este afectată de celelalte sau când nu are
contacte dese cu acestea - deci din neştiinţă re irtuţi şi icii ca orice alt animal
cele dintâi sunt însă preponderente pentru că dacă nu ar fi aşa ar domina celelalte
iar atunci unul ei renume ar dispărea de tot Cât pri eşte percepţiile economice
e istă la ea o orientare olnă icioasă eşi a renunţat într-o anume măsură la
atracţia infantilă spre pocale de aur curele şi agrafe înclinaţia ei olnă icioasă
spre posesii aproape opulente do edeşte că conştiinţa ei încă nu a e oluat în aşa
măsură încât poate să fie de acord cu cu intele lui
uc le14 cum că ade ărata
ogăţie constă doar în aloarea pe care îndemnarea şi munca o pot adăuga materiei
prime - Cuprinsă de pre udecăţi aristocrate ea or eşte deseori despre ar orele
ei genealogic de mai ine de 7 ani accentuând predilect predicatul acesteia din
Germania Când ner ii o osesc spiritul se duce la culcare şi îi lasă pe umnezeu şi
pe miniştrii săi să lucreze eseori doarme foarte mult aşa cum dorm copii mici dar
la ea creierul nu se dez oltă în timpul somnului ca la cei din urmă Suportă foarte
ine călătoria cu trenul - dar nu posedă o reţea proprie de căi ferate 15
Fiziologia organelor sufletului. espre creierul naţiunii săseşti nu se poate
spune că cele două umătăţi ale sale aşezate simetric funcţionează independent
ca la alte animale pentru că ceea ce i se inoculează pe de-o parte de organe laice
dependente pe de altă parte de cele isericeşti este preluat în mod unitar fapt pentru
care creierul ei mic nu poate acţiona ca şi un regularizator de mişcare independent
urghez er us S mpaticus nu este su ordonat doar oinţei iar în stare de e citare
sentimentală acest ner este capa il să predomine decisi acesteia
Ea îşi dez oltă spiritul doar în cadrul instituţiilor pri ate alegând şi plătinduşi proprii dascălii eşi este mult um lată la şcoală cunoştinţele ei nu depăşesc cu
mult cititul şi scrisul chiar dacă este în stare să citească calendare tim rate or eşte
mai multe lim i străine în special româna şi maghiara iecare a doua duminică
Într-o formă foarte plastică este exprimată neputinţa saşilor de a se exprima plenar şi pericolul deznaţionalizării în cazul în care
nu se va veghea cu străşnicie la apărarea „ mirosului şi gustului” , deci a fiinţei naţionale.
Pentru apărarea fiinţei naţionale este nevoie de atenţie deosebită, deoarece sunt foarte mulţi factori care amăgesc naţiunea. Se
referă la liberalismul maghiar, care în spatele idealurilor democratice doresc crearea unui stat naţional în care saşii îşi vor pierde
drepturile şi privilegiile seculare.
14
Henry Thomas Buckle 1921 – 1862, istoric britanic, autorul lucrării neterminată „Istoria a civilizaţiei în Anglia”.
15
Critică lipsa de reacţie a saşilor la agresiunile venite din exterior şi că reacţionează doar punctual la nişte provocări mărunte.
De multe ori se bate cu pumnul în piept şi îşi arogă o identitate germană, o apartenenţă la Germania lui Otto von Bismarck, însă
uită să îşi facă ordine în propria ţară, unde atât maghiarii cât şi românii atentează la integritatea lor naţională, mai mult decât
atât, nu se preocupă de propria dezvoltare economică, văzută în epocă ca o soluţie pentru salvarea naţională şi nu are un proiect
comun pentru ca noua cucerire în domeniul comunicaţiilor, văzută ca un factor de progres, şi anume, căile ferate să treacă prin
localităţile săseşti. Sibiul şi Braşovul au o ceartă sterilă cu privire la traseul căii ferate ardelene prin pasul Turnul Roşu sau prin
Pasul Timiş, ceea ce dăunează profund naţiunii.
12

13
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poate asculta lim a germană pură
re în edere în ăţarea lim ii ruse Se poate o ser a foarte clar la animalul
nostru că firea sa nu poate deose i gândirea sănătoasă de cea olna ă socierea de
idei este deseori corectă şi la olna ii mintali numai că premizele lor sunt greşite
acă naţia săsească este legată de premize corecte atunci indiferent că este olna ă
sau sănătoasă ea a ela ora şi a şti să e ecute cu succes un program cumsecade
acă de e emplu i-am pune pro lema cetăţenească asupra comportamentului ei în
cazul unor şcoli une impozite suporta ile şi ustiţie competentă precis i-ar găsi
răspunsul
Ea diferenţiază foarte fin între acţiunile sale une sau rele e cele une le
dez ate cu mare plăcere cu ecinii săi comparând totodată cu plăcere irtuţile ei cu
iciile acestora din urmă
Ea e ită iciile mai ales din teama suportării ruşinii unei pedepse dezonorante
Îi place să se a e într-o înaltă societate şi îi este ruşine în compania claselor
inferioare sau chiar a persoanelor rău famate dar cu toată suspiciunea ei faţă de
străini a fost deseori înşelată deoarece este prea comodă Întrunirile pu lice cum
ar fi la cârciumă şezători iarmaroace sau plim ările su clar de lună îi sunt foarte
dragi Spiritul ei răz oinic de odinioară s-a estompat datorită progresului ci ilizaţiei
îi plac acum mai mult artele păcii şi a înţelegerii chiar şi în relaţia cu armata atât de
mult încât renunţă de o icei la a-şi impune propriile păreri
Coordonarea mişcării adică posi ilitatea de a se îndrepta spre dreapta când
alte animale merg spre stânga este doar un nea uns al spiritului său Întotdeauna a
militat pentru o ustrie unită dar datorită ideilor speculati e cu care a fost îndoctrinată
nu mai acţionează demult în acest sens Înainte credea în ala ilitatea uni ersală a
e presiei matematice unu ori unu este egal cu unu oua artă a socotitului o în aţă
că şi doi ori unu ar face tot unu e ce nu
acă chiar şi în ăţătura sfintei treime
arată că 3 1 ceea ce doar necredincioşii nu or să accepte
a alte animale oinţa nu se manifestă doar prin acti ităţi fizice la al nostru
începe de asemenea acum să se mişte şi pe tărâmul inteligenţei
neori această oinţă doarme tunci începe isarea unde mersul ideilor şi
marşul gândirii de in de cele mai multe ori foarte a surde - înfricoşătoare chiar
când se dez oltă până la somnam ulism În cazul în care un factor al organului
oinţei de ine aria il prin ruperea ârfului său sau se schim ă însoţitorul (comes)
acestuia atunci animalul nostru se în ârteşte în urul propriei a e şi nu se ştie cu
siguranţă care a fi în definiti capul şi care coada 16
III.Fiziologia reproducerii şi a hrănirii. P as i uni le s exuale s unt de obi c ei
inhi ate în mod artificial El este interesat doar de decenţa e terioară e aceasta
încearcă să o păstreze cu mare sfială i nesă uinţa naturală este disimulată într-o
anume măsură de câtre un temperament egmatic În secret răspunde sărutărilor şi
strângerilor de mână însă fără prea mare entuziasm poate doar pentru că aşa se
16
Aduce critică elitei naţionale săseşti, care este prea intelectuală şi prea apropiată de mediile clericale, ceea ce face ca întreaga
mişcare naţională să aibă o tendinţă legalistă cu discursuri mobilizatoare. Nu este o elită economică care să impună prin forţă şi
respect. Se complace în discuţii populiste şi în ultimul timp este dezbinată politic între grupări. A militat pentru păstrarea vechilor
privilegii medievale, din care a făcut un adevărat cult, însă acest lucru face să fie departe de noile realităţi politice şi sociale,
lucru care în opina pamfletarului se vede a fi extrem de dăunător, pentru că va pierde autonomia şi instituţia supremă a saşilor
Universitatea naţională şi comitele dacă nu de va alia cu Austria şi cu împăratul.
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o işnuieşte Se gândeşte la căsătorie de a la 14 ani însă nu îşi doreşte mai mult de
doi copii tracţia între se e apare rareori datorită aspectului e terior sau a altor
irtuţi personale depinzând adesea doar de a ere o ade ărată simpatie între ţări
Câteodată cred eu ar a ea sentimente personale dar nu le stăpâneşte pe deplin 17
entru că tocmai or eam despre secreţii aş dori să mai pomenesc trecând
peste multa transpiraţie irosită - despre păr oartă părul lond legat într-o coadă
groasă lungă şi tare şi îl unge cu unt din a undenţă ceastă frizură nu a schim at-o
din copilărie În general se lasă încă foarte puţin in uenţată de modă18. Î n t i m pul
deselor sale se ururi la ţară poartă un o en fără oruri iar su gulerul său de
lană este cusută o toacă 19
rana lui este relati simplă şi neprelucrată Stomacul său digeră totul Chiar
recent a fost hrănit cu cele mai indigera ile alimente cu diplome şi patente şi nimic
dintre acestea nu i-a căzut greu la stomac upă sistarea acestei alimentaţii înfulecă
din găluştele reîncălzite de la 48 şi ea in roşu ca sângele din 48 chiar dacă înainte
refuza această hrană a asemenea ospeţe mai mari este in itată doar ocazional aşa
că încearcă să îşi procure singură hrana
re şi dreptate în această pri inţă rodusele din ucătăria proprie sunt mai
spornice decât pesmeţii aruncaţi de sus 1
ar tu animalul meu fiind şi ăutor de ere ei înţelege ce înseamnă dacă
te oi saluta deocamdată cu
Sla ă ţie naţiune săsească eau în cinstea ta - restul spuma

O comparaţie interesantă între ambivalenţa politică a saşilor între naţiunile ardelene şi casa de Habsburg, care este dăunătoare,
iar pe de altă parte avem un atac sublim la politica demografică promovată la nivel naţional prin care ritmul naşterilor la saşi era
unul mult mai mic decât al celorlalte naţiuni ardelene, ceea ce în viitor va duce la stingerea naţiei.
18
Aluzie la conservatorismul saşilor transilvăneni
19
Autorul critică populismul elitei săseşti
20
Se hrăneşte din amintirile unor vremuri trecute, opiniile sale nemaifiind atât de importante la luarea marilor decizii 21
Este un semnal de alarmă dat elitei intelectuale cu privire la ceea ce acceptă pentru viitorul naţional al saşilor în Transilvania.
Arată că diplomele şi patentele istorice nu au mare importanţă şi la fel şi lupta saşilor la 1848, care în multe cazuri s-a dovedit a
fi fără rost, cere pragmatism şi o activitate politică plină de consistenţă.
22
Fiind o naţiune germană autorul pamfletului compară elita cu berea, cere separarea în cadrul elitei politice a elementelor
dăunătoare pentru naţiune care să se elimine prin consumarea berii şi să rămână doar spuma elitei, care să ajute la dezvoltarea
naţiunii.
17
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- AUS DER ZEITGENÖSSISCHEN PRESSE –
EIN PAMPHLET IN BEZUG AUF DIE LAGE DER SIEBENBÜRGER
SACHSEN IN DER ZWEITEN HÄLFTE DES NEUNZEHNTEN
JAHRHUNDERTS
(Zusammenfassung)
Wir stellen hier in rumänischer Übersetzung ein Pamphlet vor, welches in der Hermannstädter
Wochenschrift „Siebenbuergisch-Deutsches Wochenblatt” Nr.11 vom 12. August 1868, S.168-169, im
Joseph Dortleff sen. Verlag erschien.
Der anonyme Verfasser beschreibt in pamphletarischem Stil die damalige Lage des sächsischen
Volkes, und regt zugleich die Leser zum nachdenken über diese und über ihre ungewisse Zukunft an.
Cuvinte cheie: Saşii transilvăneni, pamflet, Siebenbuergisch-Deutsches Wochenblatt, presa, grupări
politice.
Stichwörter: Siebenbürger Sachsen, Pamphlet, Siebenbuergisch-Deutsches Wochenblatt, Presse,
politische Richtungen.
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DOUĂ REGULAMENTE ALE ORAŞULUI SIGHIŞOARA
DIN PERIOADA INTERBELICĂ
Adonis P. Mihai
Oraşul Sighişoara a fost atras şi el în marele proces de modernizare economică
de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. Modernizarea i-a
fost impusă de evoluţia generală a societăţii europene din acea perioadă istorică. În
cazul societăţii sighişorene modernizarea a ţinut seama de o serie de factori interni,
printre care variabilele sociale, care au avut un rol deosebit în transformarea şi
dezvoltarea localităţii tradiţionale şi conservatoare.
În perioada interbelică Sighişoara era capitala judeţului Târnava Mare. Pe lângă
instituţiile specifice ale administraţiei judeţene în oraş erau concentrate şi organele
administraţiei locale, respectiv Primăria cu serviciile sale. Oraşul era condus de un
primar şi de un ajutor de primar (puterea executivă) şi administrat de un consiliu
local (organ deliberativ). Sighişoara a avut 28 membri în consiliul comunal, din
care făceau parte consilieri aleşi şi consilieri de drept. Membrii de drept în consiliul
comunal erau unii reprezentanţi ai serviciilor publice sau întreprinderilor, care aveau
legătură cu administraţia oraşului, aceştia fiind consideraţi „organe t ehni c e c he m at e
să completeze prin specialitatea lor competenţa consilierilor aleşi 1 Primarul era
numit de către consiliul comunal, dintre consilierii aleşi.2 La Sighişoara în perioada
interbelică consiliul local a ales următorii primari: dr. August Leonhardt, care şi-a
continuat primariatul din timpul Imperiului Austro-Ungar (din 1910) şi în România
Mare (până în 1931); dr. Wilhelm Seiwerth (1932 – 1933); Aurel Mosora (1934 –
1937);3 Nicolae Alduleanu (1937 – 1938); Ioan Ioanovici (1939 – 1940).4
Alegerile locale din 3 iunie 1934 de la Sighişoara au fost câştigate de lista nr.
1, cea liberalo-maghiară. Aceasta a adunat 1.537 de voturi valabile exprimate, faţă de
lista nr. 2, săsească, care a avut 1.474 de voturi.5 În urma rezultatelor alegerilor atât
lista germană, cât şi cea româno-maghiară aveau fiecare câte 14 consilieri aleşi în
consiliul oraşului Sighişoara. Potrivit presei germane din epocă, legea administraţiei,
modificată de guvernul liberal, a mai prevăzut alegerea de către Ministerul de Interne
a încă 9 consilieri de drept în consiliul oraşului. Prin intervenţia Ministerului erau
stabiliţi 8 consilieri de drept români şi doar unu german. Acesta din urmă era preotul
evanghelic din Sighişoara.6 În acest fel, rezultatul final al alegerilor s-a modificat în
favoarea românilor.
De pe lista nr. 1 au fost declaraţi aleşi în consiliul oraşului Aurel M os ora,
tefan Ga s ictor arna Iosif Csula tefan Colceriu azăr Chiorean icolae
oneriu Mihail Moldo an tefan ontea Iosif ernetz
asile ohan etre
adu Ioan ămian. Deşi ar fi trebuit să fie 14 consilieri, sursele consultate de noi au
Enciclopedia omâniei, vol. I, Bucureşti, 1938, p. 306.
I idem p. 307.
3
Sch
urg ild einer sie en rgischen Stadt. Herausgegeben von Heinz Brandsch, Heinz Heltmann und Walter Lingner,
Rautenberg Verlag, 1998, p. 119.
4
Traian Bosoancă, Mureşenii şi Marea nire, Târgu Mureş, Ed. Ardealul, 2000, p. 124.
5
Gro - o ler ote, nr. 2893, den 10 Juni 1934, 56.Jahrgang, p. 1.
6
I idem.
1
2
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indicat doar 13. De pe lista saşilor au fost incluşi în consiliu lfred eonhardt eintz
randsch ulius dleff Georg ingner aniel immermann l ert einhardt
udo ic
raham
ermann Matza
ulius aedt riedrich reihofer Martin
lusch Os ald ang Gusta Schuller Erich eiss opf.
La 15 iunie 1934 a avut loc şedinţa de constituire a noului consiliu al oraşului
Sighişoara. Cu această ocazie s-au luat în primire diferite funcţii de către consilierii
aleşi. Partea săsească s-a aşteptat la alegerea unui primar sas, având în vedere şi
majoritatea relativă a saşilor în populaţia aşezării. Prefectul judeţului, dr. Victor
Ştirbeţiu, a respins cererea saşilor şi având sprijinul reprezentanţilor maghiari din
consiliu alături de cei 8 consilieri de drept numiţi de Ministerul de Interne, a hotărât
majoritatea în consiliul local. Saşii au cerut două posturi de viceprimari, care însă au
fost refuzate. A urmat alegerea primarului, din partea româno-maghiară a fost propus
deputatul liberal Aurel Mosora, iar din partea germană dr. W. Seiverth. Aurel Mosora a
obţinut 22 de voturi, iar W. Seiverth 15. Deoarece candidatul ales la funcţia de primar,
Aurel Mosora, a întrunit doar 22 de voturi din cele trei sferturi necesare, numirea s-a
în funcţie a fost făcută de ministrul de interne7 de atunci, liberalul Ion Inculeţ.
Cele două regulamente ale oraşului Sighişoara pe care le-am analizat au fost
aprobate în anii 1936-1937, ultimii ani ai primei administraţii româneşti asupra
oraşului, condusă de liberalul Aurel Mosora. Primul regulament se referă la organizarea
hornăritului,8 iar cel de al doilea la curăţarea străzilor şi transportul gunoaielor de pe
stradă şi de la casele cetăţenilor.9
Consiliul local al oraşului Sighişoara a aprobat în 13 octombrie 1936
egulamentul pentru organizarea hornăritului Regulamentul a fost deosebit de
important pentru siguranţa şi protejarea oraşului împotriva incendiilor, având în
vedere faptul că alături gazul metan recent introdus, încă se mai foloseau lemnele,
păcura sau cărbunii în industria locală, respectiv pentru uz casnic.
Regulamentul pentru organizarea coşeritului în oraşul Sighişoara cuprindea
22 de articole. Încă din primele rânduri ale acestuia ni se specifica faptul că „pe nt ru
comuna ur ană Sighişoara” era „o ligatorie curăţarea coşurilor (hoarnelor) şi
oricăror conducte de fum de orice natură”, iar „această o ligati itate se declară de
interes pu lic şi se a e ecuta prin hornari calificaţi”.10
Sighişoara era împărţită în 5 sectoare de coşărit în funcţie de dispunerea
străzilor din principalele zone de locuit ale oraşului. Sectorul I (zona centrală) avea
în componenţa sa Cetatea, P-ţa Unirii (astăzi P-ţa Hermann Oberth), străzile A.
Mureşanu (astăzi str. Morii şi P-ţa Octavian Goga), Gen. Dragalina (astăzi str. N.
Bălcescu), M. Eisenburger (str. Justiţiei) până la Tribunal inclusiv, străzile Azilului (str.
Ilarie Chendi), Anton Pann. În al doilea sector (estul aşezării) erau cuprinse străzile
Regele Ferdinand (astăzi str. 1 Decembrie 1918 şi str. H. Teculescu), Gen. Grigorescu,
Galtberg (străzile G. Coşbuc, Axente Sever, Zugravilor, Negoiului), Dealul Eminescu
(str. Izvorului), La Hulă (str. Alexandru cel Bun), Avram Iancu (str. Consiliul Europei
Gro - o ler ote, nr. 2894, den 17 Juni 1934, 56.Jahrgang, p. 1.
egulament pentru organizarea hornăritului în oraşul Sighişoara în uletinul Oficial al udeţului ârna a Mare, nr.2,
Sighişoara, 1936, pp. 2-4. Mai de parte abreviat egulament pentru organizarea hornăritului
9
egulament pentru curăţarea străzilor şi pentru transportul gunoaielor de stradă şi de casă pe teritoriul oraşului Sighişoara
în uletinul Oficial al udeţului ârna a Mare nr. 10, Sighişoara, 13 aprilie 1937, pp. 1-3.
10
egulament pentru organizarea hornăritului p. 2.
7
8

82
https://biblioteca-digitala.ro

ouă regulamente ale oraşului Sighişoara din perioada inter elică

Adoni s P . M

i h ai

– zona aflată la est de actualul pod de beton), str. Cânepii, Sub Monument (str.
Mihai Viteazu – zona Detaşamentului de pompieri), cătunul Aurel Vlaicu şi Şesul
Albeştiului (str. Mihai Viteazu de la unitatea de pompieri către Albeşti) până la linia
C. F. R. De sectorul al III-lea (sud-vest) aparţineau străzile Ilarie Chendi, Mihai
Eminescu, Păstorilor, Lunca Poştei, Română, Zaharia Boiu (astăzi str. Ana Ipătescu),
La Groape (str. V. Lucaci) şi tot hotarul cătunului Angofa până la marginea oraşului
spre sud-vest. În a patra zonă (nord-vest) erau grupate străzile Mihail Albert (astăzi
str. Zaharia Boiu), Grădinii (str. Mărăşeşti), A. Şaguna (str. Ecaterina Varga), Horea,
Cloşca, Delniţa (str. Crişan), str. P-ţa Lemnelor (str. Ecaterina Teodoroiu), Simion
Bărnuţiu, Târnavei, Florilor, Abatorului, Corneşti, Podei, La Chip şi tot hotarul pe
malul stâng al Târnavei cu cătunele Rora, Bendorf (Stejăreni) şi Venchi. În ultimul
sector (nord-est) intrau străzile Prinţul Carol (astăzi str. Mitropolit Andrei Şaguna),
Funarilor (str. Gh. Lazăr), Târgul Vitelor (zona actualei Săli Polivalente), Gh. Lazăr,
Libertăţii, Mihai Viteazul (str. Gării), Dealul şi str. Siechhof (str. Ştefan cel Mare), Str.
Wallbaum (str. N. Titulescu), Tăbăcarilor, apoi cătunele Viilor, Rusu, Soromiclea şi
Seşul Albeştiului până la linia C. F. R., învecinat cu sectorul al doilea.11
Pentru fiecare sector era desemnat un singur coşar cu dreptul de a exercita
meseria de hornar, numai în sectorul specificat de inscripţia de pe insigna din metal
(6cm)
ornarul Sectorului r
”12 Acesta trebuia să aibă, în mod obligatoriu,
domiciliul în Sighişoara.
Brevetul de exercitare a meseriei de coşar se acorda doar persoanelor calificate în
această meserie şi care nu au fost condamnate „pentru să ârşirea de crime incendiare
nu sunt eţi i şi au purtare morală ireproşa ilă.”13 Ocuparea posturilor de hornari ai
oraşului Sighişoara se desfăşura „prin concurs sau prin licitaţie pu lică iar angajarea
era făcută de primar ţinând seama de respectarea tuturor formelor legale 14
Condiţiile înscrierii la concursul pentru ocuparea postului de hornar al oraşului
Sighişoara erau următoarele: cetăţenia română şi vârsta de 25 ani împliniţi; pregătirea
profesională în domeniu; absolvirea „cel puţin a cursului primar; serviciul militar
satisfăcut; „o ună conduită morală şi e erciţiul deplin al drepturilor ci ile şi
pol i t i c e;” Totodată candidatul trebuia să fie sănătos, să cunoască limba oficială a
statului şi să nu fie alcoolic.
În articolul 8 al Regulamentului se preciza faptul că meşterii hornari îşi vor
angaja şi plăti personal necesar pentru efectuarea lucrărilor de curăţare a hornurilor, iar
„ucenicul su durata uceniciei nu poate lucra decât su supra egherea şi în prezenţa
patronului 15 Hornarul care era angajat în mod definitiv nu putea refuza prestarea
serviciului sau să părăsească oraşul fără acordul prealabil al autorităţii locale. În caz
de incendiu era obligat să se deplaseze la locul unde a izbucnit focul.
Conform acestui Regulament la Sighişoara îşi desfăşura activitatea o comisie
pentru prevenirea incendiilor, din care făceau parte ajutorul de primar, comandantul
pompierilor, şeful poliţiei, cei 5 hornari şi şeful serviciului tehnic din primărie. Comisia
I
I
13
I
14
I
15
I
11

12

idem.
idem.
idem.
idem, p. 3.
idem.
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„controla toate locuinţele şi situaţia edificiilor economice apropiate de hornuri din
punct de edere al pericolului de incendiu luând toate măsurile pentru pre enirea
i nc endi i lor.” Era întocmită şi o listă cu numărul exact al hornurilor din oraş.
Regulamentul impunea obligativitatea ca hornarii şi angajaţii lor să se poarte
„cu iincioşi faţă de proprietarii şi chiriaşii edificiilor” respectiv să lucreze „cu multă
gri ă pentru a nu le cauza stricăciuni 16 Evidenţa lucrărilor efectuate era consemnată
într-un registru, iar executarea lor era certificată de către beneficiari prin semnătură.
Coşurile care erau defecte şi susceptibile a provoca incendii erau înscrise într-un raport
al hornarului care îl înainta primăriei. Aceasta constata cele semnalate şi „punea în
edere proprietarului să repare hornul.” Refuzul reparării sau curăţării coşurilor era
dovedit printr-un proces verbal semnat de hornar şi de către un delegat al primăriei.
Mai apoi urma procedura contravenţională.
Articolul 14 din Regulament indica taxele încasate direct de către coşar pentru
curăţatul hornurilor. Ele se împărţeau în două categorii. În prima categorie era inclusă
curăţarea propriu-zisă a hornurilor. Pentru stabilirea cuantumului taxei (între 4 şi 6
lei) se ţinea seama de numărul de etaje prin care trecea hornul. În a doua categorie
erau incluse taxele pentru curăţarea maşinilor de gătit, a sobelor de fier, a sobelor
de teracotă şi a celor de porţelan, a sobelor de baie (între 3,50 şi 5 lei).17 Chiar dacă
proprietarii caselor îşi curăţau coşurile cu alţi hornari, tot aveau obligativitatea achitării
taxelor către hornarul de sector, deoarece numai acesta era responsabil în mod direct
de curăţarea şi controlul lor.
În perioada octombrie-aprilie coşurile erau curăţate în fiecare lună, iar între
lunile mai-septembrie erau curăţate doar hornurile care erau folosite. Hornurile
utilizate atât ziua cât şi noaptea erau curăţate de două ori pe lună. Coşurile locuinţelor
şi birourilor care foloseau gazul metan erau verificate o singură data pe an, iar cele
industriale erau controlate şi verificate după necesitate, dar de cel puţin 2 ori pe an.
În finalul său egulament pentru organizarea hornăritului în oraşul Sighişoara
arăta pedepsele la care erau supuşi cei care nu respectau aceste reglementări, amendă
de la 100 la 10.000 lei18 sau închisoare în caz de insolvabilitate.
Al doilea regulament pe care dorim să îl prezentăm se intitulează R egul am ent
pentru curăţarea străzilor şi pentru transportul gunoaielor de stradă şi de casă pe
teritoriul oraşului Sighişoara 19 Reglementările cuprinse în 5 părţi şi 15 articole au
fost votate în şedinţa consiliului local din 24 februarie 1937.
Primăria oraşului Sighişoara era responsabilă de menţinerea curăţeniei străzilor
şi a pieţelor publice, de deszăpezirea acestora şi de transportarea gunoaielor menajere
şi a celor de pe străzile oraşului. Serviciul economic sau antreprenorul angajat executa
măturarea străzilor şi pieţelor, transportul gunoaielor, stropirea străzilor cu apă şi
deszăpezirea.
Articolul 3 al Regulamentului menţiona obligaţia proprietarului sau a chiriaşului
care folosea partea imobilului situată spre stradă, la parter, de a curăţa zilnic trotuarul
I idem.
I idem, p. 4
18
I idem. Cuantumul amenzii era calculat la nivelul leului din anul 1936.
19
egulament pentru curăţarea străzilor şi pentru transportul gunoaielor de stradă şi de casă pe teritoriul oraşului Sighişoara
în uletinul Oficial al udeţului ârna a Mare nr. 10, Sighişoara, 13 aprilie 1937, pp. 1-3. Mai departe abreviat R egul am ent
pentru curăţarea străzilor şi pentru transportul gunoaielor
16
17
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din faţa casei, vara până cel mai târziu la ora 7 (dimineaţa!), iar iarna până la 7.30.
Vara trotuarele erau stropite zilnic cu apă înainte de măturare.20 Iarna curăţarea zăpezii
şi a gheţii era tot în sarcina proprietarilor imobilelor în faţa cărora se aflau trotuarele.
A treia parte a reglementărilor viza transportul gunoaielor menajere casnice,
care pentru centru oraşului era asigurat în mod obligatoriu de către întreprinderea
oraşului. Zonele limitrofe au fost incluse şi ele mai apoi, printr-o hotărâre a consiliului
local. Transportul obligatoriu al gunoiului era executat pe toate străzile din Cetate,
din P-ţa Unirii şi de pe străzile: Cetăţii, Turnului, A. Mureşanu, Regele Ferdinand,
Podului, Hayn, Galtberg, Gen. Grigorescu, Gen. Dragalina, Eisenburger, St. O. Iosif,
Azilului, Mică, Ilarie Chendi. Pe celelalte străzi ale oraşului transportul gunoiului
era „f ac ult at i v ”.21 Prin această reglementare, în categoria „gunoiului de casă” erau
incluse gunoaiele provenite de la curăţarea locuinţelor, pivniţelor, curţilor, birourilor
şi prăvăliilor. Erau excluse de la transport molozul şi zăpada din curţi, gunoaiele din
grajduri şi grădini, animalele moarte şi deşeurile industriale. Gunoiul era colectat şi
transportat cu ajutorul căruţelor antreprenorului. Cel care transporta gunoiul avea
obligaţia de a merge „din poartă în poartă şi de a-şi anunţa prezenţa în faţa casei prin
sunetul unui clopoţel. Aştepta timp de trei minute pentru a putea veni omul cu gunoiul
la poartă, iar dacă nu apărea nimeni îşi continua drumul mai departe.
La articolul 12 se arăta că „în părţile de cartier unde nu este introdus transportul
gunoaielor de casă de către oraş depozitarea gunoaielor se poate face în gropi de
gunoi ce se or construi numai după planurile şi autorizaţia ela orată de ser iciul
tehnic şi sanitar al oraşului ”22
Regulamentul avea şi o parte interesantă de interdicţii. Printre acestea se numărau: scoaterea şi depozitarea pe străzi şi trotuare a diverselor materiale şi mărfuri, a
meselor, grătarelor, butoaielor şi atârnarea pe ziduri a mărfurilor; aruncarea sau depozitarea pe străzi, trotuare sau guri de canale a resturilor din gospodărie şi a gunoaielor
de orice fel; nu era permis nimănui a-şi satisface necesităţile fiziologice pe străzi şi în
pieţe publice; era interzisă scuturarea în stradă sau pe ferestre şi balcoane a obiectelor
casnice, a covoarelor; era interzis „a se deshăma şi a da hrană itelor de la căruţe pe
străzile şi în pieţele oraşului decât în locurile anume sta ilite pentru aceasta ”23
Ultima parte a egulamentului pentru curăţarea străzilor şi pentru transportul
gunoaielor de stradă şi de casă pe teritoriul oraşului Sighişoara includea sancţiunile
pentru cei care nu respectau dispoziţiile din regulament. Contravenienţilor li se aplica o
amendă cuprinsă între 100 şi 1000 de lei,24 constatarea contravenţiei fiind făcută de către
agenţii poliţiei sau de funcţionarii administraţiei locale. Se mai specifica la articolul 15
că „în caz de insol a ilitate amenda se a transforma în prestaţiune în muncă iar în caz
de refuz de e ecutare în închisoare care nu poate fi mai mare de 15 zile ”25
egulament pentru curăţarea străzilor şi pentru transportul gunoaielor p. 1.
I idem.
22
I idem p. 2.
23
I idem
24
Dorim să precizăm că de-a lungul perioadei interbelice leul s-a devalorizat foarte mult. Conform lucrării semnate de Victor
Axenciuc, E oluţia economică a omâniei Cercetări statistico-istorice 1859-1947, Vol. III, Monedă-Credit-Comerţ- inanţe
publ i c e, Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2000, pp. 18-19, leul a avut următorul coeficient de depreciere faţă de anul 1913
(etalonul leu aur): 1918-depreciere de 3,56%; 1920-10,58%; 1921-17,15%; 1922-28,52%; 1923-40,14%; 1925-40,24%; 192732,26%; 1928-31,58%. Legea monetară din anul 1929 a stabilit oficial deprecierea pe care o suferise leul la 32,22%. După criza
economică 1929-1933, leul a continuat să se devalorizeze, ajungând în 1936 la o devalorizare de 38%.
25
egulament pentru curăţarea străzilor şi pentru transportul gunoaielor p. 2.
20
21
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Cele două regulamente din perioada interbelică pot constitui pentru Sighişoara
două elemente definitorii pentru consolidarea profilului urban al aşezării. Oraşul a
fost racordat la reţeaua de gaz metan abia în data de 11 august 1936.26 Gazul a fost
distribuit prin intermediul Societăţii aţionale de Gaz Metan (SO ME
) şi a fost
întrebuinţat atât în industria oraşului cât şi de consumatorii casnici pentru iluminat,
încălzit sau gătit. Randamentul noului combustibil folosit a fost mai mare; 1m³ de gaz
a înlocuit 1kg de păcură sau 1,70kg de cărbuni de Petroşani sau 6kg de lemne.27
Datorită diversificării folosirii combustibililor în industrie şi pentru uzul casnic,
un regulament precum cel pentru organizarea coşăritului în oraş a fost indispensabil
pentru siguranţa vieţii cetăţenilor şi pentru prevenirea incendiilor. Precizarea
obligativităţii curăţării hornurilor şi declararea acesteia din urmă ca fiind de interes
public a sporit şi mai mult însemnătatea unui astfel de regulament pentru evoluţia
oraşului Sighişoara.
Cel de al doilea regulament, aflat în analiza noastră, privind curăţarea străzilor
şi transportul gunoiului stradal şi menajer s-a înscris într-o serie de măsuri care au
vizat sănătatea locuitorilor, respectiv păstrarea imaginii unui oraş curat şi îngrijit în
perioada interbelică.
Prin cele două regulamente din anii 1936-1937 am putut identifica câteva
componente valoroase ale vieţii urbane, ilustrată atât de pregnant de realitatea
cotidiană interbelică.
TWO REGULATIONS FROM INTERWAR SIGHIŞOARA
(Summary)
The author of this article presents and examines two regulations from interwar Sighişoara.
These were approved by the local council, between 1936-1937, during the first Romanian administration
of the town. Sighişoara was led and managed from its foundation (13th Century) until 1934 by the
Saxons. The first regulation referred to chimney cleaning and the second to streets cleaning and garbage
transport from the streets and from the houses of the inhabitants of the city.
The regulation for chimney cleaning from 1936 had 22 articles and it was very important
for the safety and protection of the city against fire. The second regulation had 15 articles, in which
we could find that the City Hall was responsible for maintaining streets and squares clean, for snow
removal of these and for transporting the household waste and from the streets.
It could identify valuable components of urban life in the two regulations from 1936-1937.
Sighişoara, like others towns from interwar Transylvania, has undergone through an irreversible
process of transformation and change of social structures with long-term consequences.
Cuvinte cheie: regulament, Sighişoara, Transilvania, oraş, perioada interbelică.
Keywords: regulation, Sighişoara, Transylvania, town, interwar period.

26
27

Lucian Giura, Contri uţii la istoria gazului metan din omânia, Sibiu, Ed. Universităţii „Lucian Blaga”, 1998, p. 113.
Monografia udeţului ârna a Mare, Sighişoara, Tipografia Miron Neagu, 1943, p. 313.
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COMUNITATEA EVREIASCĂ DIN SIGHIŞOARA – ASPECTE
ISTORICE CU ACCENT PE ANII 1940-1942
Ion Eugen Sârbu
Comunitatea evreiască din Sighişoara nu are o vechime foarte mare. După
unele informaţii, datând de la începutul sec. al XVIII-lea, se pare că în zonă exista o
familie de evrei Blau, care se ocupa cu producerea alcoolului medicinal, cel mai folosit
dezinfectant al timpului său1. Rencensământul de la jumătatea secolului al XIX-lea
consemnează doar un număr de 6 evrei la Sighişoara2. În următoarele trei decenii
numărul evreilor a crescut considerabil, în 1880 fiind consemnaţi 70 de locuitori
„izraeliţi”3. Fără a avea o tradiţie în zonă, comunitatea evreiască s-a dezvoltat într-un
timp relativ scurt, după 1900 a fost construită sinagoga, iar numărul membrilor s-a
dublat până în perioada interbelică. Totuşi numărul evrerilor era destul de mic raportat
la numărul total al populaţiei şi comparativ cu alte oraşe, mai ales din Moldova.
În tabelul de mai jos poate fi observată structura etnică a oraşului Sighişoara şi
numărul total al populaţiei4.
Tabel nr.1. Recensământul din 1930 şi 1941.
Nr. ctr.
1
2

Anul
1930
1941

Români
4366
7315

Germani
5236
5037

Unguri
2896
2018

Evrei
146
151

Alţii
389
420

Total
13033
14941

Se poate observa că în anul 1930 evreii reprezentau 1,12%, iar în 1941 1,01%
din totalul populaţiei. Comunitatea evreiască din Sighişoara era mult mai mică
comparativ cu Mediaşul (cel mai mare oraş din judeţ), unde în 1941 dintr-o populaţie
de 19.907 locuitori 788 erau evrei, adică 3,9% din totalul populaţiei5.
Nu am reuşit să intrăm în posesia unor informaţii particulare sau a unor
informaţii persoanele, mărturii ale comunităţii. La Comunitatea Evreiască din
Tg.Mureş se pare că nu există documente strict legate de viaţa evreilor din Sighişoara,
regăsindu-se doar un singur registru al înmormântărilor în cimitirul evreiesc (de la
Chip), pentru perioada 1950 – 1988.
Unul dintre evreii care a locuit şi a făcut liceul în Sighişoara a fost Leopold
Schobel. Numit de către prieteni „Lazăr”, Leopold Schobel s-a născut în Daneş,
judeţul Târnava Mare (în prezent – jud. Mureş), la 8 octombrie 1918. În 1938 s-a
mutat cu familia la Sfântu Gheorghe, oraş aflat în teritoriul cedat Ungariei în 1940.
El a fost unul dintre puţinii supravieţuitori evrei ai deportărilor din Ardealul de Nord
la Birkenau-Auschwitz, în mai 1944. Din familia sa au mai fost deportate mama,
cumnata şi nepoţica în varsta de 7 ani. Acolo, la Birkenau, în urma selecţiei, toate trei
au fost duse, de pe peron, direct în camerele de gazare. Leopold Schobel nu a putut
uita toată viaţa tragicul sfârşit al mamei sale şi al neamului sau. A dispărut dintre noi în
1
2
3
4
5

David Blum, Sinagoga din Sighişoara O perspecti ă americană.
ecensământul din 185
ransil ania, în Studia Censualia Transsilvanica, Ed. Staff, 1996.
ecensământul din 188
ransil ania, în Studia Censualia Transsilvanica, Ed. Staff, 1997.
Monografia udeţului ârna a Mare, Tipografia Miron Neagu, Sighişoara, 1943, p.96.
I idem.
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decembrie 2003; împlinise 85 de ani. A fost înhumat la Piteşti, în Cimitirul Evreiesc6.
Mărturiile sale despre adolescenţă surprind perioada de sfârşit a anilor 30
ai secolului trecut când “Legiunea” avea tot mai mulţi adepţi. Am reţinut câteva dintre
mărturiile sale legate de viaţa de licean:
În ultimul an am simţit că am profesori legionari În 1937 erau legionari
de a m a ut profesori legionari
irectorul liceului oria eculescu care ne-a
predat în clasa a III-a lim a româna era legionar
Iar mulţi ele i colegii mei
erau şi ei legionari pentru că a eau a anta e li se dădeau note din oficiu Eu tre uia
să în aţ Eu ca să iau nota şase tre uia să ştiu ca cel român de zece Eram cel mai
un latinist m fost un ele un dar a eam note mici
În clasa a III-a de liceu
ne-a enit un profesor nou de latină eodorescu nu ştiu de unde a apărut fire de
om rău Ce mi-a făcut mie omul ăla
egionar mare dar nu am ştiut că-i legionar şi
dacă ştiam ce-i faceam ot nimic
.
.
Mă rog n-am putut să fac nimic e-am fotografiat pentru ta loul de sfârşit de an
(ultimul an de liceu) aşa cum era atunci o iceiul m cântat împreuna Gaudeamus
de-a lungul oraşului
i s-a sta ilit anchetul In seara anchetului eu nu am mai
f os t i nv i t at .
i tot în seara anchetului m-au ătut colegii de clasă
tunci a început prigoana pe care am simţit-o pentru că sunt e reu
entru că dacă mă ateau pentru că am furat accept
ar pentru că sunt e reu 7.
Am considerat că prezentarea acestor amintiri, chiar dacă are o puternică
componentă subiectivă, emoţională, poate reda într-o anumită măsură starea de spirit
din acea vreme.
Acestea au fost persecuţii neoficiale, însă începând cu anul şcolar 1939/1940
elevii evrei au dispărut cu totul din datele statistice. Dacă la iceul de ăieţi rincipele
icolae în anul şcolar 1936/1937 erau 8 elevi evrei, în următorii doi ani apare doar
câte unul, apoi nici unul8. La iceul de fete întâlnim o situaţie asemănătoare, apoi după
anul 1940 şi până în 1944 nu mai întâlnim evrei în statisticile oficiale.
După cedarea Ardealului de Nord, Sighişoara a rămas în graniţele României,
fapt ce a limitat suferinţa evreilor de aici comparativ cu acelora din teritoriile ajunse
în Ungaria.
Încă din toamna anului 1940 se observă creşterea tensiunilor şi a ameninţărilor
la adresa evreilor. Spre exemplu în 13 decembrie dl. Morar, seful de cabinet al
ministrului de interne, cere lămuriri cu privire la situaţia fraţilor Fried din Sighişoara
care sunt ameninţaţi cu moartea, fiind obligaţi să semneze un act de vânzare a
imobilului lor din Sighişoara şi arestaţi drept comunişti şi ţinuţi în arest 10 zile9.
Răspunsul autorităţilor locale a urmat prompt, în aceeaşi zi, susţinându-se că fraţii
Iosif şi Max Fried, ambii comercianţi de profesie, cu domiciliul în Sighişoara, în urma
unui denunţ „pentru faptul de colportare de ştiri alarmiste” în ziua de 4 decembrie
6
7
8
9

Am fost la usch itz prizonier cu numărul -13 1, situl www.auschwitz.ro.
IIdem
Monografia udeţului ârna a Mare, Tipografia Miron Neagu, Sighişoara, 1943, p.338.
Idem, dosar nr.9/1940, fila 240.
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au fost supuşi cercetării10. Poliţia din Sighişoara mai susţine că pe baza unui raport al
Comisariatului de Poliţie Mediaş, există dovezi că fraţii Fried au legături cu nucleul
comunist care s-a descoperit în Mediaş.
Este bine ştiut faptul că deşi nu era o comunitate foarte numeroasă, comunitatea
evreiască era formată în general din familii înstărite şi educate. După anul 1940 evreii
au avut de suferit pierzându-şi în mare parte averile şi fiind obligaţi la muncă în folosul
comunităţii11.
Ca urmare a legilor antievreieşti din anul 1941, care au dus la confiscarea
bunurilor evreilor şi la obligarea acestorea de a presta muncă în folosul comunităţii
s-a trecut şi în Sighişoara la punerea în aplicare a acestor măsuri.
Din informaţii orale ştim că a fost organizat ca un fel de ghetou în zona unde
se află sinagoga, evreii fiind duşi la muncă forţată, desfăşurându-şi activitatea în
apropierea gării din Sighişoara12. Aceste informaţii sunt confirmate într-o anumită
masură de documentele de arhivă.
Pentru perioada 1941-1942, avem de-a face cu o situaţie specială pentru, că
evreii din comunele rurale ale judeţului au fost obligaţi să-şi părăsească domiciliul,
stabilindu-se în Sighişoara sau Mediaş ca apoi să fie repartizaţi în taberele de muncă.
În anul 1941 un număr de 16 imobile din oraşul Sighişoara au fost expropriate
de la evrei şi au intrat în proprietatea Centrului Naţional de Românizare13. Imobile
erau situate pe străzile Ilarie Chendi, O. Goga, Regele Ferdinand, I.C. Brătianu, M.
Eminescu, 6 Septembrie, T. Ionescu, St. O. Iosif, General Dragalina şi La Chip (străzi
aflate în mare parte în zona centrală a oraşului). Administrator girant al bunurilor
urbane de la evreii din Sighişoara şi Mediaş a fost numit avocatul Ioan Fedorca din
Mediaş.
Unele imobilele naţionalizate ale evreilor urmau să devină sediul unor instituţii.
Spre exemplu, în luna februarie 1942 prefectul Traian Antohi îi trimite comandantului
Batalionului de Grăniceri „Ordinul Ministrului Afacerilor Interne” în legătură cu
mutarea Poliţiei oraşului în clădirea batalionului. Pentru o cât mai bună soluţionare a
acestei chestiuni urma să fie găsit un alt imobil evreiesc corespunzător unde să se mute
Batalionul de Grăniceri14. Totodată, Staţia Meteorologică din Sighişoara solicită şi ea
atribuirea unui imobil evreiesc pentru nevoile sale15.
O altă măsură luată împotriva evreilor de Regimul antonescian a fost evacuarea
lor din comunele rurale. Cel puţin 50 de familii de evrei au ajuns în oraş în urma
evacuării lor din comune. Acest fapt reiese dintr-un borderou ce datează din 1 aprilie
1942, având ca obiect cererile depuse de evreii evacuaţi în Sighişoara, prin care solicitau
autorizaţie de călătorie şi reîntoarcere în comunele rurale de evacuare,16. Bunurile
imobile din unele comune erau şi ele vizate de autorităţile locale din comune. Spre
exemplu primăria comunei Grânari cere forurilor superioare ca proprietatea evreicei
I idem, fila 248.
Serviciul Judeţean al Arhivelor Statului Mureş, Fond: Prefectura Jud. Târnava Mare, Dosar nr.37/1942.
12
Inter iu din 1 9 1 cu oris elicu 83 ani.
13
Idem, dosar nr.37/1942, fila 55.
14
I idem, fila 94.
15
I dem, fila 96.
16
I idem, fila 189.
10
11
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Polatschek Eleonora, domiciliată în Sighişoara să fie lăsată la dispoziţia comunei17. În
solicitarea amintită se specifică faptul că „ac es t i m obi l es t e pot ri v i t pe nt ru i ns t alarea
localului primăriei
fiind aşezată în centrul comunei ”.
Se pare că în momentul evacuării din comunele rurale evreii au luat cu ei
strictul necesar, bunurile lor fiind sechestrate de primării. Pe lângă faptul că şi-au
pierdut averile, everii nu aveau dreptul de liberă circulaţie. În acest sens, în data de
4 mai 1942 printr-un ordin al ministrului afaceilor interne se aprobă eliberarea de
autorizaţii, pentru o singură călătorie, evreilor din oraşul de reşedinţă spre a se deplasa
în comunele de unde au fost evacuaţi, pentru a-şi lichida averea mobilă ce a rămas
acolo cu ocazia evacuării18. În documentul înaintat de minister tuturor prefecturilor
se menţionează că „autorizaţiile se or da timp limitat patru zile numai în raza
udeţului şi numai acelor e eri care nu sunt periculoşi ordinei şi siguranţei statului
utorităţile comunale or proceda la ridicarea sigiliilor în asistenţa agentului fiscal
care a îngri i să încaseze imediat impozitele restante ce e entual ar datora unii dintre
e rei E reii îşi pot ridica transporta sau inde unurile mo ile ce posedă”19.
Orice evreu care dorea să se deplaseze din oraşul de reşedinţă în alt oraş sau
orice altă localitate, avea nevoie de autorizaţie de călătorie. Cererea pentru autorizaţie
de călătorie trebuia să fie bine motivată ( deces în familie, procese în justiţie, probleme
administrative sau legate de activitatea şcolară). Mulţi copii evrei din Sighişoara
studiau la Şcoala Primară Evreiască din Mediaş, iar pentru a se deplasa acolo cu părinţii
era nevoie de autorizaţie de călătorie. Una din cererile pentru eliberea autorizaţiei de
călătorie a fost făcută chiar de către preşedintele comunităţii evreieşti din Sighişoara,
Eugen Mendel, pentru deplasarea la Bucureşti timp de 8 zile în luna martie 194220.
În caz de boală ce necesita internarea într-o clinică, cererea trebuia să fie însoţită
de un certificat eliberat de un medic primar21. Un asemenea certificat medical conţinea
următorul text: „Su semnatul medic san ur
r rederic Mar us certific prin
prezentul în mod oficios că -na ăd Min a adimetz domiciliată în Sighişoara
[...] suferind de rterioscleroză cu ipertensiune ameţeli etc are a solută ne oie de a
c ons ult a un m edi c s p ec i ali s t i nt erni s t la Si bi u”22. Nu toate cererile erau însă aprobate.
Spre exemplu, cererea evreului Koble Nicolae, coproprietarului firmei „G. Folberth
&. Co.” din Mediaş, a fost respinsă pe motiv că „ministrul nu apro ă deplasarea fără
însoţitor român etnic”23.
În luna iulie 1942 se dă un ordin al Ministerului Afacerilor Interne prin care
se face cunoscut că ministerul nu mai aprobă sub nici un motiv deplasarea evreilor
în staţiuni balneare sau climaterice. În consecinţă prefecturile nu mai puteau elibera
autorizaţii de călătorie pentru motivele mai sus amintite, iar „în cazuri gra e şi
e cepţionale a decide numai Ministerul pe aza cererilor însoţite de certificate
medicale eli erate în conformitate cu instrucţiunile în igoare ”24.
I
I
19
I
20
I
21
I
22
I
23
I
24
I
17
18

idem, fila 142.
idem, fila 249.
idem.
idem, fila 169.
idem, fila 250.
idem, fila 405.
idem, fila 666.
idem fila 429.
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Pe lângă restrângerea unor drepturi evreii aveau obligaţia să presteze muncă
în folosul comunităţii. Prin Decretul-lege nr.1003 din 15 noiembrie 1941 a luat fiinţă
la Ministerul Muncii, Inspectoratul General al Taberelor şi Coloanelor de Muncă25.
În decretul amintit se stabileau condiţiile în care trebuia organizată munca. Astfel toţi
evreii între 18-50 de ani trebuiau să se prezinte pentru recrutare la autorităţile unde se
găseau la 20 decembrie 1941.
Dintr-un proces-verbal încheat în urma unei şedinţe a Consiliului Prefecturii
Jud. Târnava Mare, din 25 August 1941, reiese faptul că exista deja la Sighişoara un
detaşament de muncă format din evrei, ce era cazat la Scoala Primară de Stat ce se
afla în construcţie26. D-nul maior Maxim Vasile, comandantul Legiunii de Jandarmi,
comunică consiliului că acest detaşament de evrei nu este deloc disciplinat, trecătorii
văzâd evrei dezbrăcaţi toată ziua, făcând „ba i e de s oare”, unii dintre ei neducânduse la muncă şi atârnându-şi hainele la soare. Un alt aspect amintit era faptul că evreii
trimit pe copiii altor evrei din oraş să le cumpere alimente, pe care le plătesc cu preţ
dublu faţă de restul populaţiei, iar piaţa este foarte scumpă din cauza lor. Din răspunsul
prefectului la această problemă aflăm faptul că detaşamentul se află sub comanda
colonelului Ciorogaru, care stă la Hotelul Steaua, iar evreii lucrează la C.F.R. şi pentru
masa lor răspunde primarul oraşului care dă dispoziţie ce alimente li se pot cumpăra.
Ca urmare a Ordinului Mareşalului Ion Antonescu de a fi scoşi evreii 10 zile
la curăţirea străzilor, Prefectura Jud. Târnava Mare răspunde prompt raportând la 14
aprilie 1942 că „în oraşul nostru un număr de 56 de e rei lucrează în continuu la
curăţitul şi amena area străzilor”27. În consecinţă prefecturile trebuiau să întocmească
un plan de întrebuinţare a evreilor „la munca de folos o ştesc” pe anul 1942.
În tabelul de mai jos prezentăm situaţia cu privire la nevoia de mână de lucru
în Judeţului Târnava Mare din 11 mai 194228.
Nr.
Instituţia
ctr

Nr.
evreilor

Timp

Natura muncii

1

Serviciul Tehnic
Judeţean

100

15.V-15X
1942

Săparea de şanţuri şi acostamente pe drumurile
judeţene. Extras şi ciuruit de pietriş pe
drumurile judeţene.

2

Minele de granit
din Racoşul de Jos

150

15.V-15X
1942

Încărcatul şi transportul pietrei de bazalt pentru
drumurile militare şi judeţene.

3

Primăria Caţa

200

15.V-15X
1942

Săparea Văii Homorodului şi executarea unui
dig de apărare a comunei contra apelor.

În 9 iulie 1942, Ministerul Afacerilor Interne dă un ordin prin care se cere ca
instituţile care au evrei la muncă să execute un control riguros, iar toţi cei care se
constată că se sustrag de la muncă şi stau zilnic în cafenele vor fi cercetaţi şi se va cere
aprobarea pentru internarea lor într-un lagăr de muncă29.
I idem, fila 333.
Idem, dosar nr. 328/1941, fila 16.
27
Idem, dosar nr.37/1942, fila 205.
28
I idem, fila 239.
29
I idem fila 476.
25
26
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Dintr-un ordin al Marelui Stat Major al Armatei din 13.V.1942, se poate vedea
cum era organizată repartiţia evreilor la muncă, în ce condiţii se muncea şi ce drepturi
aveau. Am reţinut câteva paragrafe din ordinul mai sus amintit (Nr. 83.550 din
13.V.1924): „Î n c onf ormitate cu Ordinul omnului Mareşal ntonescu am onoarea
de a face cunoscute următoarele
I Cercurile de ecrutare or organiza în fiecare comună ur ană echipe de
meseriaşi e rei pe categorii cu care să se înceapă reparaţiile şi terminarea localurilor
proprietate sau închiriate de autorităţi precum şi şcolile de toate categoriile
II În acest scop Cercurile de ecrutare au în sarcină următoarele atri uţii
1
Să ia imediat legătura cu refecturile
pentru a sta ili ne oile de
mână de lucru şi ordinea de urgenţă
Să se constituie echipe speciale de 1 meseriaşi
În componenţa
echipelor or intra meseriaşii e rei înscrişi (între 18-5 ani) precum şi numărul strict
de s alahor i .
III Ceilalţi meseriaşi care nu intră în categoria celor între uinţaţi la lucrările
pre ăzute la puncul I (croitori cismari frizeri etc ) or fi deasemenea organizaţi
în echipe omogene de câte 1 inşi
Echipele din această categorie or fi repartizate la muncă în folosul o ştesc
în primul rând pentru ne oile armatei şi apoi pentru celelalte instituţii de Stat sau
par t i c ulare [ . .] .
I
Echipele
or a ea câte un număr de ordine şi un şef dintre e rei
asupra căruia se a găsi un ta el nominal cu toţi meseriaşii e rei a ând totodată
răspunderea prezenţei la lucru a acestora
[..
]
I
nităţiile şi instituţiile cărora li se or repartiza meseriaşi e rei au
o ligaţiunea de a-i folosi numai în cadrul specialităţii lor acolo unde se a do edi că
meseriaşii sunt între uinţaţi pentru di erite cor ezi se a ridica dreptul de folosinţă
[ .]
II
rănirea echipelor este în sarcina instituţiilor care le foloseşte în
cadrul muncii de interes o ştesc cunoscând că e reii au drepturile de hrană şi soldă
echi alente cu ale soldaţilor
În cazul când echipele se or deplasa în alte garnizoane cazarea echipelor a
fi tot în gri a instituţiei care-i foloseşte
”30.
În septembrie 1942 au fost evacuaţi evreii care până atunci au mai continuat să
locuiască în fostele lor proprietăţi, trecute în proprietatea statului. Prefectul, lt. colonel
Cornel Traian Antohi, îi trimite comandantului de poliţie adresă prin care îl anunţă că
„e reii urmează să e acueze imo ilele foste proprietate a lor în care au locuit până
în prezent ”31. Potrivit aceluiaşi document, aceşti evrei urmau să se stabilească atât în
Sighişoara, cât şi în Mediaş, în alte locuinţe pe care urmau să le închirieze de la alţi
proprietari.
Un motiv de îngrijorare al autorităţilor centrale, dar şi judeţene era faptul că
„laptele deri atele lui precum şi o parte din carne şi păsări se duc de către ţărani
direct acasă la e rei întrucât aceştia sunt singurii care plătesc orice preţ.”32. Aceste
I idem, file 333,
I idem, fila 613,
32
I idem, fila 407,
30
31
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aspecte fac obiectul unui ordin al Ministerului Afacetilor Interne, din 15 iulie 1942,
timis prefecturilor, care la rândul lor îl transmit mai departe în teritoriu. Prin ordinul
mai sus amintit se cerea autorităţilor locale „a lua măsuri să se egheze necontenit
asupra apro izionării populaţiei şi să împiedice su orice formă pe ţărani să ândă
produsele lor e reilor în detrimentul popolaţiei creştine luându-se cele mai se ere
măsuri contra acestora ...”33.
În toamna anului 1942 problema aprovizionării evreilor cu alimente devine tot
mai acută. Portivit unui Ordin al Guvernului din 05.11.1942, Prefectura Jud. Târnava
Mare anunţă „ rimăriile oraşelor şi oliţiile de stat” ca aprovizionarea populaţiei
evreieşti cu alimente să se facă de primării, numai prin comunităţile respective, în
raport cu numărul persoanelor fiecărei familii34. Evreii nu mai aveau voie să cumpere
nimic de la ţărani, iar dacă încălcau aceste dispoziţii evreii urmau să fie „trimişi în
ransnistria iar ţăranii internaţi în lagăre”35. Aceste măsuri au creat unele confuzii în
localităţile unde primarii au acţionat cu exces de zel. Drept urmare, Prefectul judeţului
se vede nevoit, în 12 decembrie 1942, să ceară ministrului o lămurire în legătură
cu modalitatea cum se pot aproviziona evreii din Sighişoara şi Mediaş, deoarece
„primăriile respecti e au interpretat ordinul
în sensul că e reii nu pot intra în
pră ălii până la ora 1 dim ori prin ordinul s s-a urmărit doar ca e reii să nu ia
contact cu ţăranii”36.
Pentru următorii ani, până la terminarea războiului, nu am întâlnit informaţii
cu trimitere directă la măsurile luate în legătură cu evreii.
După război comunitatea evreilor din Sighişoara s-a mărit, probabil şi din
cauza evacuării lor din mediul rural. În 1948 trăiau în oraş 286 evrei37, dar numărul
lor a început să scadă ca urmare a emigraţiei în special în Israel: în 1956 mai erau 217
evrei, 35 în 1966, 10 în 1977 şi doar 2 în 199238. Ultimul evreu, Erich Raducan avocat,
a decedat în 2009 la vârsta de 98 de ani. Singurul monument care mai aminteşte de
faptul că a existat cândva o comunitate de evrei aici este sinagoga căreia i se adaugă
cele două cimitire evreieşti.
Sinagoga din Sighişoara cu o vechime de 100 de ani este situată pe strada
Tache Ionescu la nr. 13, aproape de centrul oraşului inferior, într-o zonă care a fost
odată într-o anumită măsură cartier evreiesc. Clădirea principală a acestei proprietăţi
multă vreme inactivă (ultimul serviciu religios s-a tinut în 1984) a fost în întregime
restaurată de către Fundaţia ARIEL, cu fonduri private39. Pe termen lung, fundaţia şi-a
propus să achiziţioneze proprietatea din partea dreaptă a sinagogii care cuprindea
odată o „mikvah” (o baie pentru ritualuri) şi o „shul” (o şcoală religioasă).
Se spune că nu mai trăiesc evrei în Sighişoara, însă urmaşi de-ai lor cu siguranţă
mai sunt, dar provin din familii mixte fără să se mai identifice cu trecutul şi tradiţiile
bunicilor lor evrei. Cu siguranţă însă, amintirea evreilor sighişoreni dăinuie.
Ibidem, fila 408,
I idem fila 594,
35
I idem
36
Ibidem, fila 753,
37
Varga E Arpad, Erdel etni ai es fele ezeti statiszi a a I o aszna
199 , Budapest, 1998.
38
I idem.
39
David Blum, Sinagoga din Sighişoara O perspecti ă americană
33
34

argita es Marosmeg e

93
https://biblioteca-digitala.ro

epszamlalasi adato 185 -

Comunitatea e reiască din Sighişoara - specte istorice cu accent pe anii 194 -194

Ion Eugen Sâr u

Jewish Community in Sighisoara-Historical Aspects with Emphasis
on 1940-1942
Jewish Community of Sighisoara was not very large. In 1930 Jews represented 1.12% and in
1941 they represented 1.01% of the total population
During the period 1941-1942, we are dealing with a special situation because the Jews from
the villages in the county of Târnava Mare were forced to leave their home, settling in Sighisoara and
Medias, then they were divided into labour camps. Jews were confiscated some goods. In 1941, a
total of 16 buildings in the city of Sighisoara were expropriated from Jews and entered the property of
National Centre of Românizare. At least 50 Jews families came to town after their eviction from the
villages. This follows from a detailed statement of claims submitted by the Jews deported to Sighisoara,
dating from April 1, 1942; they asked for travel authorization and return to the rural communities.
Any Jew who wanted to move from their city residence to another city or any other place needed
travel authorization. Besides some restrictions of their rights Jews were required to perform community
service.
After the war, the Jewish community of Sighisoara has increased, probably due to their rural
evacuations (in 1948, 286 Jews lived in the town).
Cuvinte cheie: Sighişoara, evrei, expropriere, muncă forţată, persecuţii.
Keywords: Sighisoara, Jews, expropriation, forced labour, persecutions.
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BIOGRAFIILE PERSOANELOR REFUGIATE DIN
SÂNGEORGIU DE MUREŞ
ÎN PERIOADA SEPTEMBRIE 1940-SEPTEMBRIE 1944
Constantin Bogoşel
IOAN TABARCEA
S-a născut la 5 mai 1905. A absolvit Școala de Învăţători din Roman. De la data
de 1 decembrie 1946 obţine gradul I ca învăţător1.
În 1946 este preşedintele Cercului zonal al învăţătorilor. În anul 1932 a fost
repartizat la Şcoala Primară de Stat din Sângeorgiu de Mureş.
Activează pe linie şcolară şi culturală. La data de 18 decembrie 1938 este ales
director al Căminului cultural din Sângeorgiu de Mureş.
În septembrie 1940 a fost obligat să părăsească comuna împreună cu familia.
Din septembrie 1945 se reîntoarce şi este numit director al şcolii, unde funcţionează
până în anul 1950, când este mutat ca învăţător al şcolii din Nazna. A fost deosebit de
activ pe linie de învăţământ şi cultură. A decedat la 25 august 1989.
TABARCEA AURORA
Aurora Tabarcea (Matei) s-a născut în ziua de 13 august 1909, în satul Corunca.
Tatăl Partenie Matei preot protopop ortodox în satul Corunca, mama Silvia, preoteasă,
s-au ocupat cu creşterea şi educarea celor şapte copii. Toţi s-au realizat: Coreolan,
profesor, Emil a urmat dreptul, Leontin, student la Academia militară, Cornel,
silvicultor, Cornelia şi Aurora, învăţătoare2.
Aurora a urmat cursurile primare în satul Corunca, învăţător fiind preotul
Partenie Matei. Clasele următoare le face la Liceul Reformat „Bolyai” din TârguMureş în limba maghiară. În anul 1931 a absolvit Şcoala Normală de Învăţători
din Cluj. Din anul 1931 până în anul 1933 este învăţătoare în satul Corunca, iar din
septembrie 1933 până în septembrie 1934 predă la Şcoala Primară de Stat din Topliţa.
Din septembrie 1934 este învăţătoare la Şcoala Primară de Stat din Sângeorgiu de
Mureş, până în luna octombrie 1940, când este obligată să se refugieze în oraşul
Dumbrăveni, datorită ocupaţiei maghiare din Transilvania. Aici îşi continuă menirea
de dascăl fiind învăţătoare împreună cu soţul Ioan la Şcoala Primară de Stat. Predă ca
suplinitoare şi la clasele de limbă maghiară.
De la 1 octombrie 1945 se reîntoarce la Şcoala Primară de Stat din Sângeorgiu
de Mureş ca învăţătoare unde predă la clasele I-IV până în anul 1951. Este mutată
la şcoala din Nazna, apoi la şcoala din Ernei. Din septembrie 1953 revine la Şcoala
Generală din Sângeorgiu de Mureş, până la pensionare, în septembrie 1958.
În perioada interbelică şi după anul 1945 a fost foarte activă pe tărâm cultural.
A condus formaţiile corale ale şcolii şi apoi ale Căminului Cultural din Sângeorgiu
1
Ilarie Gh. Opriş, Constantin Bogoşel, Sângeorgiu de Mureş Septem rie 194 -Septem rie 1944 Consemnări Editura Nico,
Târgu-Mureş, 2013, p. 26.
2
Ilarie Gh. Opriş, Constantin Bogoşel, opc i t ., p.28.
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de Mureş. A învăţat copiii jocuri şi cântece populare. A condus formaţia de teatru în
limba română a căminului cultural până în anul 1978.
A avut trei copii: Lucia Maria şi Sabina au absolvit liceul comercial, iar Ioan,
maistru tâmplar. A decedat în ziua de 4 iunie 1979.
IOAN ALEXANDRU
S-a născut la 22 mai 1888 în satul Ciufud, judeţul Târnava Mică, tatăl Ioan
Alexandru şi mama Maria, născută Bărbat. Şcoala primară o urmează în satul natal.
A absolvit Liceul în anul 1908 la Blaj, iar Seminarul Teologic greco-catolic în anul
1911. Se căsătoreşte la data de 23 octombrie 1911 cu Hortenzia Crainic, fiica preotului
Iuliu Crainic şi soţia Victoria, născută Laslo din satul Urisiul de Jos.
A fost hirotonit la Blaj în ziua de 26 octombrie 1911. Este numit preot paroh la
Biserica greco-catolică din satul Sângeorgiu de Mureş, la data de 8 noiembrie 1911.
În acel an primcurator al parohiei era Gheorghe Borda. În anul 1912 se construieşte
casa parohială3.
De la venirea în sat tânărul preot s-a integrat în viaţa comunităţii sângeorzene
sprijinind activitatea culturală şi şcolară. A fost prezent alături de învăţătorul Nicolae
Suciu la activităţile corului bisericii şi al copiilor din şcoala confesională românească,
de asemenea a sprijinit activităţile folclorice şi a formaţiei de teatru.
Din toamna anului 1911 a predat în Şcoala Confesională Română. S-a preocupat
în primul rând pentru integrarea copiilor la şcoală şi îmbunătăţirea frecvenţei. Cu
ocazia sărbătorilor religioase a prezentat în faţa credincioşilor programe de cântece
religioase şi populare pe care le-au învăţat copiii la şcoală.
A colaborat în interesul sătenilor cu preotul ortodox Nicolae Motora, care era
şi învăţător, organizând împreună şezători unde le vorbea oamenilor despre istoria
românilor.
În toamna anului 1915 datorită evenimentelor prilejuite de Primul Război
Mondial este nevoit să plece din sat. Din ziua de 2 noiembrie 1915 este numit preot
paroh la Biserica grecocatolică, distinsul dascăl George Târnăveanu, care slujeşte
până în noiembrie 1920, când se întoarce în parohie Ioan Alexandru.
În noiembrie 1918 este ales ca preşedinte al Consiliului Naţional Român din
satul Chiheru de Jos, unde era preot paroh.
Va colabora şi sprijini pe învăţătorul Victor Bucşa, care era director al şcolii şi
care va deveni şi cantor al bisericii grecocatolice.
Ca preot va preda religia în şcoală şi va convinge sătenii să-şi trimită copiii la
şcoală. Cursurile se ţineau în Şcoala Confesională Română construită în anul 1893 în
curtea casei parohiale a bisericii greco-catolice.
La 1 august 1921 la adunarea convocată de preotul Ioan Alexandru şi învăţătorul
Victor Bucşa în localul şcolii s-a discutat înfiinţarea unei şcoli primare de stat în satul
Sângeorgiu de Mureş, hotărâre susţinută şi aprobată şi în cadrul Comitetului Comunal,
în prezenţa revizorului şcolar Ieronim Puia, a deputaţilor Nicolae Suciu şi Teodor
Muica. S-a făcut propunerea pentru construirea unei şcoli noi în centrul comunei. De
la data de 1 aprilie 1922, Şcoala confesională română, se transformă în Şcoala Primară
3

Ilarie Gh. Opriş, Constantin Bogoşel, opc i t ., p.29.
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de Stat. Noua Şcoală Primară de Stat, este inaugurată la data de 23 septembrie 1928,
în prezenţa ministrului educaţiei şi cultelor Constantin Angelescu.
Alături de învăţătorii Victor Bucşa, Ioan Tabarcea şi Aurora Tabarcea, preotul
Ioan Alexandru a fost cel care a sprijinit permanent activitatea culturală a adulţilor şi
a copiilor creştinilor greco-catolici şi ortodocşi.
Preotul Ioan Alexandru în septembrie 1940 este obligat să părăsească comuna
împreună cu familia, datorită condiţiilor impuse de autorităţile instalate în urma
Diktatului de la Viena.
A decedat în anul 1975 fi ind înmormântat în cimitirul fostei Biserici grecocatolice din Sângeorgiu de Mureş.
VICENŢIU VESCAN
S-a născut la data de 11.02.1908 în comuna Viişoara, judeţul Cluj. Părinţii:
Iacob şi Ana. Şcoala primară a făcut-o în comuna Viişoara. Absolvă Liceul Regele
Ferdinand din Turda cu diplomă de bacalaureat în anul 1928. Absolvent al Academiei
Teologice Ortodoxe Române din Cluj în anul 1931. Licenţiat în teologie la Universitatea
din Cernăuţi cu lucrarea „Atitudinea pastorului de suflete în scaunul mărturisirii” în
anul 19344.
Hirotonit la data de 1 decembrie 1935 ca preot. S-a căsătorit la data de 7
noiembrie 1935 cu Bálint Hortensia absolventă a Şcolii Normale „Sf. Teresa” în
anul 1935. Născută la data de 5.08.1914 în comuna Mărtineşti judeţul Cluj. A avut
trei copii: Vladimir-Ioan (n.2.09.1936), profesor, Cluj, Sonia-Maria (n.24.11.1937)
profesoară, Cluj, Mariana (n.3.07.1942), la Viişoara, Cluj, asistentă medicală.
Vincenţiu Vescan a început activitatea ca profesor de religie la Şcoala medie
nr.2 din Cluj (1933-1934), Şcoala Normală de băieţi (1934-1940).
Preot paroh la biserica ortodoxă din Sângeorgiu de Mureş între 1 aprilie 1940
şi 9 septembrie 1940, când a fost obligat să plece din localitate datorită Dictatului de
la Viena.
Preot ajutător în comuna Viişoara între 14.11.1940 - 25.03.1942.
Preot paroh în comuna Tritenii de Sus între 25.03.1942 - 18.03.1945.
Preot paroh în comuna Viişoara între 10.03.1945 - 31.10.1968, în Biserica
ortodoxă construită de dr. Ioan Vescan cunoscut om politic din Târgu-Mureş, prefect
şi parlamentar, fruntaş al Partidului Naţional Ţărănesc condus de Iuliu Maniu.
În iunie 1998 a fost dezvelit un bust al ctitorului bisericii, dr. Ioan Vescan,
în faţa bisericii din Viişoara. Preotul Vescan Vincenţiu-Emil a decedat la data de
1.04.1969 la Abrud.
VASILE VICTOR BUCŞA
S-a născut la 12 septembrie 1886, în Lăureni, judeţul Mureş. A absolvit Şcoala
Normală la Blaj. După absolvire a lucrat la şcolile din satele Solovăstru şi Cristeşti.
Din 1919, a fost numit învăţător şi director la Şcoala Confesională Română din
Sângeorgiu de Mureş5.
4
5

Ilarie Gh. Opriş, Constantin Bogoşel, opc i t ., p.31.
Ilarie Gh. Opriş, Constantin Bogoşel, opc i t ., p.32.
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Din data de 1 aprilie 1922, este directorul Şcolii Primare de Stat Române din
Sângeorgiu de Mureş. Conduce formaţiile corale şi de teatru ale copiilor şi tinerilor
din comună. Îşi aduce o contribuţie deosebită la construirea Scolii Primare de Stat
cu patru săli de clasă şi apartament pentru învăţători. Şcoala a fost inaugurată la 23
septembrie 1928. După septembrie 1940, părăseşte comuna şi se stabileşte la Aiud.
În anul 1946 se reîntoarce la Târgu-Mureş. După pensionare, în anul 1956, se mută la
Timişoara. A decedat la 17 iulie 1973.
PÖTYÖ MARGARETA
Pötyö Margareta6 (născută Dumitrescu) s-a născut la data de 25 septembrie
1909, în satul Borgani - Putna. Şcoala primară o face în satul natal. Este absolventă a
Şcolii Normale de educatoare.
În urma Deciziei Ministerului Instrucţiei Publice nr. 138.334/1936 de înfiinţare,
la data de 1 septembrie 1936, a unei grădiniţe în Sângeorgiu de Mureş, se aprobă
transferul (cu data de 10 octombrie 1937) educatoarei Pötyö Margareta la grădiniţa
din satul Sângeorgiu de Mureş. Grădiniţa funcţiona în localul Şcolii Primare de Stat
româneşti sub denumirea de „Şcoala de copii mici”.
Predă până în toamna anului 1940, când este obligată de evenimentele istorice
să plece din comună. Se întoarce în comună în anul 1945 şi predă la grădiniţă până în
1950.
Flüchtlinge Sângeorgiu de Mures zwischen September 1940-September 1944
(Zusammenffasung)
Eines der schwärzesten Seiten aus dem großartigem Buch der Geschichte des rumänischen
Volkes, insbesondere die Geschichte der Rumänen aus Transsylvanien, bildet das hassenswerte
Wiener-Diktat vom 30. August 1940, anhand dessen das transsylvanische Gebiet vom horthystischen
Ungarn verstümmelt wurde. In der gleich darauffolgenden Zeit wurden die Rumänen aus diesem
verstümmelten Gebiet brutalen Verfolgungen unterstellt, sie wurden missbraucht, aus ihren Häusern
verjagt und in vielen Fällen ermordet nur weil sie Rumänen waren. Die Geschichteliebenden aus der
Ortschaft Sangeorgiu de Mures werden zwischen den Umschlägen dieses Bandes einen wichtigen
Zeitraum des Lebens ihrer Eltern oder Großeltern wiederfinden, ein Zeitraum der Ortschaft Sangeorgiu
de Mures der nicht ausgelöscht werden kann und der sich perfekt in die heutige transsylvanische und
nationale Geschichte eingliedert.
Cuvinte-cheie:Dictatul de la Viena, Refugiaţi, Ocupaţia maghiară, Transilvania, Persecuţie.
Stichwörte: Die Wiener Diktat, Flüchtlinge, Ungarische Besatzung, Siebenbürgen, Verfolgung.

6
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DE CE AU PLECAT SAŞII?
Claudiu Pop
Colindând sudul Transilvaniei nu poţi să nu rămâi surprins de frumuseţea
satelor săseşti sau de măreţia bisericilor săseşti fortificate. Însă urmaşii creatorilor
acestor monumente nu mai sunt. În majoritatea satelor săseşti numărul acestora este
foarte mic, Mălâncravul se mândreşte cu cea mai mare comunitate rurală săsească,
aproximativ 167 de etnici germani, conform recensământului din 2002.
Ca urmare, se naşte intrebarea: ”De ce au plecat saşii?”
În perioada interbelică, comunitatea germană reprezenta 40% din totalul populaţiei judeţului Târnava Mare. De pe această poziţie, ei controlau întreaga activitate economică a judeţului. Astfel în industrie ei deţineau 97 de intreprinderi, de aproape 11 ori
mai mult decât românii. Ilustrativ in acest sens este simpla enumerare a acestora:
a) industria textilă : deţine la apogeul ei 10 fabrici şi ateliere : Fabrica de postav
“Fraţii Zimmermann”, atelierul lui Gross Iosef şi Elisabeta, atelierul lui
Gross Fritz, fabrica lui Hayn Iosif, cea a lui Ligner Albert, a lui Essigman
Ottmar, atelierul lui Gottfried Hain şi fabricile “Astoria” S.A. şi Ţesătoria
mecanică de mătase “Sighişoara”. La acestea se mai adaugă fabrica lui
Matzak M. şi atelierul de pălării a lui Schneider şi Barner.
b) Industria pielăriei compusă din fabricile şi atelierele aparţinând lui : Adleff
Carol, Krauss Edmund, Moara de scoarţă a asociaţiei tăbăcarilor şi fabrica
lui I. B. Zimmermann.
c) Industria lemnului a cărei fabrici şi ateliere sunt deţinute de : Letz fraţii,
Graeff Ernest, Wagner Paul, Leonhardt fraţii şi Nagel Alois.
d) Industria materialelor de construcţii compusă din : Fabrica de cărămizi şi
ţigle “Sighişoara” S.A., Fabrica de cărămizi “Leonhardt fraţii” şi Fabrica
de cărămizi “Letz fraţii”.
e) Industria alimentară din cadrul căreia enumerăm doar :moara fraţilor Letz,
moara lui Ligner Albert şi fabrica de spirt aparţinând lui Brosser Ioan.
f) Industria tipografică compusă din tipografia lui Miron Neagu, tipografia
Markus şi tipografia Roman Robu.1
Agricultura cunoaşte aceeaşi situaţie. La începutul secolului XX, judeţul
era dominat de marea proprietate agricolă. Sub aspect etnic, aceste proprietăţi erau
deţinute, în proporţie covârşitoare, de minorităţile etnice, românii reprezentând doar
7,5% din total. Reforma agrară din 1921 încearcă să schimbe acest raport, astfel,
proprietăţile germane reprezentau după reformă 32,60%, din totalul proprietăţilor din
judeţ, restul fiind româneţti, maghiare şi a altor naţionalităţi.
Cu toate eforturile autoritatilor române de a impune economic elementul
românesc, saşii îşi păstrează poziţia dominantă, care însoţită de trecutul istoric al
acestei etnii, aflată încă de la începuturile sale pe aceste plaiuri, într-o permanentă
poziţie de superioritate, a creat o mentalitate aparte, de superioritate a saşilor, în
special faţă de români.2
Monografia udetului ârna a Mare , Tipografia Miron Neagu , Sighişoara , 1943, pag. 285-296.
Konrad Gündisch, Sie en rgen und die Sie en rger Sachsen ( rans l ania and the rans l anian Sa ons), with the
collaboration of Matthias Beer (Bonn: Langen Müller, 1998), p. 89-91.
1
2
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Această mentalitate denotă de fapt criză identitară a saşilor care nu reuşesc să
se identifice ca români sau cu România. Această criză împinge comunitatea germană la
începutul anilor `30 spre Germania nazistă. Statutul Germaniei, acela de superputere,
corespundea la nivel psihologic cu imaginea de sine a etnicului sas transilvănean:
hărnicia, disciplina, dar mai ales superioritatea. De aici, valul de simpatie de care
Germania se bucură în anii `30 în rândurile saşilor. Legătura cu Germania va deveni în
timp din ce în ce mai strânsă, exacerbând ideea de superioritate a saşilor şi declanşând
în mentalul colectiv săsesc două procese, care vor constitui pentru ei începutul
sfârşitului prezenţei lor pe aceste meleaguri:
- construirea mitului Germaniei (Vaterland) in care Germania devine ”Ţaramamă”. Un rol important în consolidarea cestui mit l-au avut avantajele economice
precum alocări de bani, îndeosebi în domeniul bisericii şi şcolilor, dar şi de percepţie,
respectul crescut de care se bucurau saşii în România, adică o viaţă de egal îndreptăţit,
nu ca ”minoritar”.3
- debutul naţionalismului german cu tentă nazistă, surprins în memoria
colectivă a saşilor prin idei precum: ” itler i-a chemat în împărăţia germană iar
ei au rez onat c u ac es t m es aj ”.4
Sfârşitul crizei identitare are loc odată cu aderarea saşilor la GEG şi înrolarea
voluntară în SS. Reacţia lor, naţionalistă, manifestată prin aderarea la GEG sau
înscrierea voluntară în trupele SS reprezintă în primul rând o asumare de către saşi a
unei noi identităţi –cea germană, iar apoi o manifestare a naţionalismului. Documentele
oficiale, arată că dintr-un total de 43.998 de etnici germani, la 1940, 6.744 făceau
parte efectiv din Grupul Etnic German (6.533 membrii şi 211 conducători) , iar până
la 23 august 1944, judeţul a furnizat maşinii de război germane un număr de 7.944
voluntari. La aceştia se vor adăuga şi cei luaţi forţat de trupele germane în retragere:
1.933.5
Răsturnarea de situaţie de la 23 august 1944, este percepută de comunitatea
germană ca o lovitură la adresa identităţii lor. Actul produce, la nivel sentimental o
ruptură între România (mai precis Transilvania) şi conceptul de patrie. Dacă până de
curând cele două noţiuni, erau sinonime, de acum noţiunea de patrie este asimilată
Germaniei. Acesta este şi motivul pentru care tinerii saşi continuă să lupte alături de
armata germană până la sfârşit.
Opţiunea saşilor de a fi alături de Germania, oferă noilor stăpâni pretextul
declanşării unei ofensive împotriva acestei minorităţi. Motivul ofensivei nu trebuie
înţeles greşit. În Transilvania, comunitatea germană era liderul incontestabil al vieţii
economice. Pe de altă parte poziţia noului lider în ţară -comuniştii- era precară, bazată
pe susţinerea Armatei Roşii. Ori această susţinere nu putea să dureze la infinit. Astfel
Rusia decide ajutarea comuniştilor autohtoni printr-o campanie de popularizare care
s-a desfăşurat pe spatele saşilor.
În acest context, prăbuşirea acestei minorităţi a fost rapidă. Baza acestui declin
a fost reprezentată de Convenţia de Armistiţiu din 12 septembrie 1944, completată de
Loránd Mádly, „ Mentalităţi şi percepţii politice reflectate în poezii, cântece şi pamflete ale saşilor ardeleni în perioada 18491860”, în nuarul Institutului de Istorie G ariţiu din Clu - apoca, tom. XLVI, 2007p. 159–181.
4
Interviu cu Crista Richter, ghid turistic la biserica din Biertan, etnie germană, Biertan.
5
G S filiala Mureş, fond egiunea de andarmi ârna a Mare iroul oliţiei, dosar nr. 30/1946, fila 6.
3
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note circulare emise de URSS prin intermediul Comisiei Aliate de Control. Din acest
moment, soarta etnicilor germani a fost marcată de două evenimente: internarea în
detaşamente de muncă şi lagăre de internare (Târgu Jiu, Caracal, etc) a saşilor suspecţi
din punctul de vedere al Convenţiei de Armistiţiu (foşti membri ai SS, ai grupărilor
germane din România, ş.a.m.d.)6, acţiune dublată de: marea deportare în Donbass-ul
sovietic din ianuarie 1945.
Cei rămaşi în ţară, prea tineri sau prea bătrâni să se opună, sunt afectaţi de o
serie de ”reforme” ale regimului comunist precum crearea CASBI, reforma agrară,
naţionalizarea şi colectivizarea care împreună reuşesc să pună capăt supremaţiei
economice germane.
În cadrul reformei agrare din 1945 a avut loc exproprierea totală a etnicilor
germani care au fost membrii ai Grupului Etnic German, fără nici un criteriu. De
asemenea, membrilor Grupului Etnic German li s-au luat drepturile civile, printre care
dreptul de a alege şi a fi ales. Desfiinţarea presei în limba germană şi a instituţiilor
culturale proprii, marchează comunitatea germană. În sânul populaţiei germane apar
atitudini de neîncredere şi sentimente de nesiguranţă şi în parte chiar de ostilitate, faţă
de regimul comunist. Din acest moment mitul Germaniei, atinge proporţii epice în
comunitatea săsească. Legaţi sentimental de Germania, fără proprietăţi în ţară, ideea
emigrării în Germania devine din ce în ce mai pregnantă. Ca urmare, emigrarea legală
şi în special ilegală va ajunge la proporţii nemaiîntâlnite.
Emigrarea atinge punctul culminant după 1978, anul încheierii înţelegerii
secrete între Germania şi România. În ciuda înţelegerii, emigrarea legală este supusă
vexaţiunilor regimului comunist, astfel după depunerea dosarelor putea să treacă ani
de zile până la obţinerea vizei de plecare. În consecinţă, emigrarea legală este însoţită
de cea ilegală. Ea arată hotărârea etnicului german de a părăsi România cu orice preţ.
Totodată ea pune în evidenţă sfârşitul unui proces mental care a început la saşi în
timpul războiului: detaşarea faţă de România (Transilvania) ca patrie şi asocierea
acestei noţiuni cu Germania.
Revoluţia din 1989 a reprezentat pentru germani, în acest context o oportunitate,
nu pentru a începe o nouă viaţă într-o ţară liberă, ci pentru a pleca în ceea ce ei credeau
că e de acum încolo ţara lor, Germania.
În emigrarea saşilor un rol foarte important l-a avut şi statul german, care
paradoxal prin măsurile legislative împotriva emigrării a determinat accentuarea
emigrării saşilor pe fondul temerii că emigrarea lor va fi în final interzisă.
Ajunşi în Germania ei se confruntă cu experienţa confirmării sau, dimpotrivă,
a infirmării aşteptărilor lor. După primul contact cu societatea germană el devine
pesimist întrucât aşteptările sale erau mari. Se aştepta să fie considerat egal în drepturi
cu nativul german. Astfel el se vede confruntat cu greutăţile procesului de integrare.
Se simte marginalizat şi izolat.7
Ca urmare, asistăm la apariţia unui sentiment de simpatie, faţă de fosta lor
patrie, sentiment care se manifestă prin întoarceri regulate în ţară cu prilejul zilelor
oraşului sau prin susţinerea financiară a unor activităţi culturale. Acest sentiment de
6
7

Fond nr. 2, refectura udeţului M osar Măsuri pentru internarea infractorilor în lagăr 1944-1945, Inv. nr. 200, p.4
Poledna, Rudolf, Transformări sociale la saşii ardeleni după 1945, Presa Universitară Clujeană, 2001, passim.
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simpatie este specific persoanelor în vârstă, iar pe măsura trecerii timpului sentimentul
este împărtăşit de tot mai puţini oameni.
In concluzie, emigrarea masivă a saşilor după revoluţia din 1989 este rezultatul
unei schimbări produse la nivel mental care debutează în perioada premergătoare celui
de-al doilea război mondial când saşii pe fondul unei crize identitare, fraternizează cu
Germania nazistă. Momentul decisiv al acestei schimbări este reprezentat de actul de
la 23 august 1944 când Germania şi saşii transilvăneni deopotrivă sunt consideraţi
inamici şi trataţi ca atare de regimul comunist. Rezultatul este emigrarea, legală sau
ilegală a saşilor care atinge proporţiile unui adevărat exod după revoluţia din 1989.
Why the Saxons left?
(Summary)
The massive emigration of Transylvanian Saxons after 1989 is the result of a mental changes
starting in the period preceding the Second World War, when the Germans due to an identity crisis,
teem with Nazi Germany. The decisive moment of this change is the act of 23 August 1944, when
Germany and Transylvanian Saxons enemies alike are considered and treated as such by the communist
regime. The result is immigration, legal or illegal Saxons proportions reaching an exodus after 1989.
Cuvinte cheie: Saşi, emigrare, Transilvania, identitate, Germania
Key words: Saxons, emigration, Transylvania, identity, Germany
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OTTO LURTZ – O VIAŢĂ DE OM1
Florina Ştefan
Otto Lurtz s-a născut în anul 1936, 12 Februarie, în Sighişoara. Tatăl său,
Mihai Lurtz era de origine germană, era sas. Mama lui, Rozalia, născută Kovacs era
de origine maghiară. Otto era cel mai mare dintre cei trei copii ai familiei Lurtz. Îi
urmează Magda, sora lui născută în 1938, apoi Maria născută în 1944. Maria a avut
un fiu, Udo, care trăieşte astăzi în Germania. Maria a murit la 27 de ani, în anul 1970,
la 11 luni după ce a murit şi tatăl lor. Otto Lurtz a urmat grădiniţa şi şcoala în limba
germană până la clasa a VII-a (aşa era sistemul atunci). La 16 ani fără o săptămână
s-a angajat lăcătuş mecanic la fabrica ˝Nicovala˝. A făcut 3 ani armata, după care s-a
reangajat tot la ˝Nicovala˝ ca frezor în secţia strungărie, unde a lucrat în 3 schimburi.
Otto Lurtz îşi aminteşte de copilăria sa cu mare drag dar şi cu o urmă de
amărăciune: ˝Am răbdat foametea în timpul războiului. În pauza mare, venea mama
la şcoală şi-mi aducea o gustare. Era greu, eram 5 persoane în casă şi numai tatăl meu
singur avea serviciu. Am răbdat şi foametea de după război. Noi, copiii, mâncam
sfeclă de zahăr coaptă în jar şi era foarte, foarte bună şi ne săturam bine de la ea.
Spre sfârşitul războiului asupra oraşului au fost aruncate trei bombe. Una pe clădirea
J. Fritsch în strada 1 Decembrie 1918 (astăzi), unde se afla un depozit de grâu, alta
în curtea fostei brutării Schmidt, strada 1 Decembrie 1918 (astăzi) şi una în faţa
clădirii Băii Comunale (Sauna) care a distrus postamentul şi bustul fostului director
al liceului ˝Principele Nicolae˝ ( Colegiul Naţional Mircea Eliade, astăzi). Mă jucam
mult în Şercheş, de acolo am amintiri de neuitat, atât din perioada războiului cât şi de
după război. Îmi amintesc că triunghiul a fost amenajat înainte de război. Evreii au
construit terasamentul, era un lucru foarte greu. Au lucrat şi în anii 1942-1943. Miaduc aminte că nu aveau roabe şi cărau piatra cu tărgile. riunghiul s-a construit în
Şercheş pentru a exista un loc unde să întoarcă locomotivele. Înainte, în gară era un
disc mare unde se întorcea locomotiva cu faţa înspre direcţia în care trebuia să plece
trenul. Se punea locomotiva pe el şi opt oameni o împingeau până ajungea cu faţa în
direcţia de plecare. Amintirile foarte vii, din mintea mea, sunt legate de soldaţii ruşi
ajunşi la Sighişoara după 23 August 1944. Îmi amintesc că au intrat în Sighişoara, pe
strada Clujului şi căutau Berlinul. Cereau oamenilor de pe această stradă cazare. Un
ofiţer care conducea batalionul ştia nemţeşte şi a vorbit cu tatăl meu să-i ofere o cameră.
Tatăl meu a fost de acord, oricum nu avea altă variantă. Era toamna târziu şi nu era
nimic de mâncare. Ofiţerul s-a dus cu soldaţii lui pe sate, la Daneş, la Ţigmandru şi a
venit cu 2 purcei şi un butoi de vin. Mi-amintesc şi acum, cum au împuşcat ei purcelul
şi au pus-o pe mama să îl gătească. Toată lumea ştia că soldaţii ruşi erau periculoşi,
căutau fete. Un vecin de al meu şi-a ţinut o săptămână fata în pod să nu o găsească
ruşii. Soldaţii ruşi se îmbătau şi căutau băutură. Cum aceasta nu se prea găsea, ei beau
şi spirt medicinal, chiar şi parfum. În curtea noastră de pe strada Clujului, ofiţerul rus
a depozitat o gramadă de butoaie cu benzină. Tata era foarte îngrijorat, să nu vina
Interviu acordat de dl. Otto Lurtz în data de 17 octombrie 2012, în cadrul programului de educaţie muzeală M agaz i nul de
ostalgie, organizat de Muzeul de Istorie Sighişoara prin d-na Florina Ştefan, specialist in ştiinţele comunicării, având parteneri
elevii clasei a X-a C (secţia germană) a Liceului Teoretic ˝Joseph Haltrich˝ Sighişoara.
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soldaţii beţi, să fumeze şi să ia foc benzina cu casă cu tot. De aceea l-a rugat pe ofiţer
să pună la poartă un planton. Soldaţii ruşi erau o adevărată teroare, veneau cu pistolul
şi dacă nu le dădea lumea tot ceea ce cereau: vite, cai, porci, trăgeau pentru avertizare
în aer, apoi lumea le dădea tot ce cereau. Unui vecin i-au furat vaca şi au mâncat-o.
În Şercheş era un tren, bou- v agon, unde erau ţinuţi soldaţi nemţi luaţi prizonieri.
Copiii se apropiau şi prizonierii le făceau semne, rugând să le aducă ceva de mâncare.
Ascunşi în tufe, copiii vedeau dimineaţa când se deschideau vagoanele şi se făcea
curăţenie. Era o epidemie de scarlatină şi zilnic se scoteau 2-3 morţi şi se îngropau
acolo în triunghi. Era aşternut talaş în vagoane pe jos. Au stat o săptămână în Triunghi,
în Şercheş. După ce au plecat, am găsit o bombă. Deşi ştiam ca nu e bine să umblăm
cu ea, noi copiii am luat-o totuşi, am legat-o cu o funie, ne-am urcat într-o salcie şi am
aruncat-o în Târnavă. Am avut mare noroc pentru că bomba a căzut în nămol şi nu a
explodat. Dacă ar fi explodat s-ar fi distrus tot cartierul. Un prieten de-al meu nu a fost
atât de prevăzător şi când a dat peste o grenadă, a umblat la ea, aceasta a explodat şi
i-a tăiat mâna. Ne anunţau la şcoală tot mereu să nu ne atingem de obiecte găsite pe
stradă, ele puteau să conţină exploziv. Un băiat, Nelu Iacob, a găsit o sticlă în care era
fosfor, însă el nu ştia asta. A trântit-o de o piatră şi substanţa a sărit în toate părţile,
stropindu-l şi pe el. L-a ars atât de tare încât a sărit în apă, în Târnavă, dar efectul a fost
şi mai puternic atunci, rănile îl ardeau şi mai tare. Toată viaţa lui a rămas cu semne de
la acea arsură.˝
Alte amintiri ale domnului Otto sunt legate de perioada de după război (al
doilea război mondial). Era elev şi îşi aminteşte că în Piaţa Mitică (Piaţa Mică) veneau
oamenii din Albeşti cu desaga, cu zarzavaturi, lapte, miere din sfeclă de zahăr (o
minune) şi alte alimente. De multe ori, pe drumul care vine din Albeşti (astăzi strada
Mihai Viteazu), unde erau câteva case, locuitorii ieşeau la porţi, îi opreau pe albeşteni
şi le cumpărau produsele. Aceştia, când ajungeau în piaţă, de multe ori nu mai prea
aveau multă marfă de vânzare.
Pe străduţa care astăzi se numeşte Nicolae Bălcescu ( străduţa cu fostul
Notariat) se organiza Târgul de Toamnă ( Oktoberfest ). Acolo evreii îşi vindeau toate
produsele şi aveau de toate. De asemenea, oamenii cumpărau cartofii pentru iarnă, tot
în acest loc.
Pe locul unde este astăzi Autogara, era Gara mică. De acolo pleca ţugul
˝Ţugul era încărcat în Gară cu buşteni şi pleca spre Agnita. Pe la Poşta Veche, în zona
parcului de astăzi, era o pantă şi nu putea să urce. Nu rezista şi tot dădea înapoi, lua
viteză şi repeta acest lucru până reuşea să treacă panta. Un bătrân a luat un ştiulete de
porumb, s-a aşezat în faţa locomotivei şi striga în gluma ca unui purcel: * ai ţuguţugu hai ţugu-ţugu Mecanicul locomotivei era foarte nervos din această cauză. Aşa
i-a rămas trenuleţului care traversa Sighişoara spre Agnita numele de ţugu.˝
Una dintre cele mai puternice amintiri de imediat după război, ale lui Otto este
cea legată de deportarea saşilor în Rusia. Asta pentru că şi familia sa era gata, gata să
trăiască această dramă, dar să-l lăsăm pe dânsul să-şi amintească:
˝Încă de la 17 ani împliniţi, saşii erau luaţi, îmbarcaţi în vagoane pentru animale
şi duşi în Rusia. Într-o zi, au bătut la poarta noastră soldaţii ruşi şi l-au luat pe tata cu
ei. L-au dus şi l-au ţinut în lagăr la Şcoala Germană de Fete ( M.I.U. vechi). Urma
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să fie dus şi el în Rusia. După amiază, mama m-a luat de mână şi ne-am dus în Gară
să ne luam rămas bun de la tata. Era o atmosferă plină de durere, foarte multe familii
erau adunate în Gară, încercând să-şi găsească rudele îmbarcate în vagoane şi să le
adreseze un ultim rămas bun. Oamenii plângeau, aveau în mâini pachete cu alimente,
haine, dar cu greu reuşeau să se găsească unii pe alţii. Mai era puţin şi trenul urma să
se pună în mişcare. Atunci a apărut un ofiţer rus şi cu voce puternică a dat comanda să
se deschidă vagonul. A citit de pe o listă numele tatălui meu şi al unei femei şi le-a dat
ordin să iasă afară. Le-a spus cu voce răstită să plece acasă. Nu ne venea să credem
când am plecat spre casa noastră de pe strada Clujului cu tata de mână. Ne-am gândit
mult timp, toata familia, de ce s-a întâmplat acest miracol. Familia mea a crezut că
proprietarul Ţesătoriei de Bumbac, domnul Löw a fost îngerul păzitor al tatei, atunci.
Tata lucra la ţesătoria domnului Löw. Puţin înainte se cumpărase aici o maşina cu abur
foarte importantă pentru ţesătorie. Tata conducea acea maşina Şi nimeni altcineva
nu mai ştia să lucreze la ea. Probabil domnul Löw a plătit bani grei să-l păstreze pe
tata la lucru şi astfel l-a salvat de la deportare. Acest lucru nu l-am aflat cu siguranţă
niciodată.
În anul 1951, toamna, domnul Otto Lurtz a terminat clasa a VII-a şi îşi
aminteşte că a mers cu învăţătorul în Munţii Harghitei, într-o excursie pe care nu a
uitat-o niciodată. În alte vacanţe, elev fiind, a lucrat la curăţat calea ferată cu ajutorul
unei lopeţi şi a câştigat, astfel, nişte bănuţi. Cu câţiva din aceşti bănuţi îşi permitea
să-şi cumpere minunatele bomboane care se găseau numai la chioşcul lui Meller, de
sub salcia uriaşă, peste drum de cinematograf.(astăzi club Aristocrat). În alte vacanţe
a lucrat pe lângă calea ferată la Aţel, unde a adunat şi a balotat fânul. Tot în anul 1951
după ce a terminat şcoala, până la Crăciun, a săpat fundaţia Clubului CFR. Iarna aceea
a stat acasă până în februarie când a intrat ucenic la Nicovala.
De la tatăl său a moştenit pasiunea pentru bărci. Adolescent fiind, îşi aminteşte
că tatăl său i-a dăruit o barcă cu care mergea la plimbare, la pescuit, trecea vecinii la
spital, la moară, la piaţă pentru că era mai aproape cu barca decât să înconjoare pe
drum până la pod. Asta a fost distracţia lui. Împreuna cu prieteni, colegi şi-a construit
propria barca. Barca construită rezista doar 5 ani, după care trebuia construită alta.
Pasiunea şi antrenamentul l-au ajutat în 1970 să îşi salveze vecinii, oamenii care au
fost în pericol şi aveau urgentă nevoie de ajutor. În timpul inundaţiei s-a deplasat
cu barca şi a salvat oameni pe strada Gării şi Ştefan cel Mare. Antrenamentul l-a
ajutat enorm, pentru că apa venea foarte repede şi aducea buşteni, resturi de poduri
şi era foarte învolburată, de aceea nimeni nu avea curajul să se avânte în mijlocul ei.
Trebuia să ai şcoala bărcii, şcoala Târnavei. Şcoala asta a deprins-o el de mic copil.
Apoi şi-a construit şi singur o altă barcă cu ajutorul financiar al părinţilor. Până în
anul 1970 a avut 7 bărci. Cu una dintre ele a mers de la Sighişoara până la Lipova pe
traseul : Sighişoara pe Târnava Mare, Târnava Mică apoi pe Mureş până la Lipova.
Îşi aminteşte ca până la Deva a făcut 4 zile şi apoi încă 4 zile până la Lipova. Era
foarte ataşat de apă, încă de mic copil. Legat de apă ne spune că şi-a văzut moartea cu
ochii de trei ori: odată pe Târnavă, copil fiind, apoi când era militar la Basarab - Valea
Seacă, vara la munci agricole, lângă Dunăre şi ultima dată la mare. Domnul Otto Lurtz
a învăţat exact cum trebuie construită o barcă şi din ce materiale. Veneau căruţaşii cu
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căruţele încărcate cu lemn de la Odorhei. De la ei a cumpărat lemn pentru construirea
bărcii. A ales cu grijă un lemn de brad neted fără noduri pentru că marginile bărcii
trebuiau îndoite, curbate, de aceea era nevoie de scânduri fără noduri, netede.
Despre zilele de 13-14 mai 1970 îşi aminteşte cu emoţie şi ne povesteşte cu
glas tremurat:
˝13 mai era o zi de miercuri, ploua continuu încă de duminica. Auzisem că în
munţi, pe lângă Odorhei a fost rupere de nori, au fost şi 200 l/mp. Lucram în schimbul
doi la Nicovala, dar miercurea aceea portarul ne-a anunţat pe cei care locuiam pe
malul Târnavei să mergem acasă. Nu se ştia ce putea să vină. Eu locuiam cu tata şi
mama pe str. Clujului nr. 9. La noi acasă mai era nepotul meu Udo care avea 4 ani.
Era fiul surorii mele mai mici, Maria, şi mama avea grija de el când erau părinţii lui
la serviciu. O iubea foarte mult pe mama şi era foarte ataşat de ea. În ziua de 13 mai
1970 ceilalţi bunici ai lui Udo au sunat şi au spus că vin să ia copilul să-l ducă la ei pe
strada Ilarie Chendi pentru că se auzea că vine apa mare pe Târnavă. Tata a condus-o
pe mama împreună cu nepotul până la Podul de Ciment (Unde este astăzi pasarela
peste Târnavă de la catedrală). Dar Udo nu a vrut să se despartă de mama şi să meargă
numai el la ceilalţi bunici. Ca să îl liniştească, mama a mers cu el la cuscrii ei. Eu mă
întorceam de la fabrică după ce portarul m-a trimis acasă şi m-am întâlnit cu tata lângă
maternitate. Târnava deja ieşise şi apa ne ajungea până la gleznele cizmelor. Ne-am
dus la alimentara de la gară să cumpărăm o pâine. Apoi ne-am dus acasă şi am urcat
în pod cele 12 găini. Aveam o barcă nouă, n-o mai folosisem niciodată, am rodat-o
atunci, cu ocazia tragicelor inundaţii. Am urcat un purcel în barcă împreuna cu vecinul
Müller să-l salvăm. Apa creştea din ce în ce mai mult şi continua să plouă. Primul om
salvat a fost un vecin, de care m-am rugat să iasă din casă pentru că acesta refuza.
Apa intrase deja în casa lui, dar încăpăţânarea şi-a spus cuvântul, astfel am fost nevoit
să-l scot aproape cu forţa. L-am lăsat pe calea ferată iar vecinul mi-a mulţumit că
i-am salvat viaţa. După nici 30 de minute apa i-a măturat casa de pe faţa pământului.
În acele momente, după ce am salvat primul om, am înţeles foarte clar un lucru:
CALMUL ESTE UN MEDICAMENT ÎN SITUAŢII DE CRIZĂ! Eram tânăr, aveam
doar 34 de ani!
În timpul inundaţiei am salvat fetiţa familiei Lucaci, în vârstă de un an,
împreună cu bunica ei . În ziua de azi, părinţii acesteia, ori de câte ori ne întâlnim pe
strada, se fac că nu mă cunosc, deşi eu mi-aş dori din toata inima să văd cum a crescut
fetiţa cu care m-am ˝plimbat˝ în timpul inundaţiei.
Ne-am întors acasă cu tata să ne schimbăm cu haine uscate pentru că începea
să se întunece. La ora 21 s-a întrerupt curentul în tot oraşul pentru că un stâlp de înaltă
tensiune, înalt de 25m a căzut în apă şi astfel totul a intrat în beznă. Curtea casei,
strada erau pline de apă. În acel moment am intrat cu tata în casă şi am auzit la scurt
timp un zgomot. Mi-am dat seama că s-a rupt lanţul cu care era legată barca şi am
sărit în apă după ea. Am reuşit să o prind dar barca s-a umplut cu apă şi tata a mers
să ia o găleată să scoatem apa afară din barcă. Când să ne urcăm în ea o noua viitură
a luat barca, eu m-am aruncat în apă după ea dar n-o mai puteam controla. Barca m-a
coborât spre linia ferată iar tata a rămas pe treptele casei.
Cartierul Siechhof, Ştefan cel Mare, a fost izolat de Sighişoara. Nu mai
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funcţionau telefoanele, nu era curent electric şi nici apă potabilă. Acolo, pe calea
ferată, unde am ajuns cu barca, era întuneric beznă, m-am rugat de un CFR-ist să vină
cu o locomotivă să-mi lumineze drumul să pot ajunge la casa noastră, să-l iau pe tata
de acolo, dar nu a venit nimeni. Am stat toată noaptea pe calea ferată, era întuneric
beznă şi apa venea din ce în ce mai mare. Pe la ora două noaptea s-a auzit o pocnitură
puternică, casa mea de pe str. Clujului s-a prăbuşit ruptă în apele negre, tatăl meu era
în pod.... A fost luat de ape, eu nu ştiam unde a ajuns şi ce s-a ales de el. Speram ca
a înotat şi a reuşit să se salveze. Casa de pe strada Clujului era proprietatea noastră,
personală. O cumpăraseră părinţii mei de la o soră de-a mamei. Am plătit-o în rate şi
îmi amintesc că abia în luna martie, adică înainte cu două luni de evenimentele astea,
achitaserăm ultima rată, apucasem să plătim de tot casa. Încă nici nu apucasem să
luăm actele de la Notariat. Noaptea aceea a trecut cu greu, cu frig, teamă şi îndoiala
care mă măcina gândindu-mă la tata. Oare unde putea fi? Nu ştiam dacă mai trăieşte
sau nu, speram să fi înotat şi să fi scăpat. Atât de mult speram asta! A venit dimineaţa,
s-a luminat de zi şi-am văzut că pe locul unde a fost casa mea era acum o grămada de
ruine acoperite de apă. Am plecat cu barca şi am încercat să ajut în stânga şi în dreapta
vecinii, oamenii care aveau nevoie de mine. În durerea aceea mare, când pierzi pe
cineva din familie, n-am ştiut ce altceva să fac decât să mă bag să salvez oameni,
asumându-mi răspunderea pentru vieţile altora. Spun asta deoarece era un mare risc
ca barca să se răstoarne şi să pun în pericol vieţile celor pe care, de fapt, voiam să-i
salvez. În barcă nu puteam să urc mai mult de două persoane, ea fiind construită
pentru a suporta 3 persoane, dacă o barcă este prea grea nu se poate vâsli. Eram foarte
îndurerat de faptul că nu am putut să-mi salvez tatăl şi cu durerea aia mare m-am dus
şi i-am salvat pe ceilalţi oameni.
La ora 11, a doua zi pe 14 Mai 1970, a venit un elicopter de la Bucureşti
pilotat de ginerele domnului Farcaş, coleg cu mine la Nicovala. Elicopterul a luat de
pe un acoperiş trei persoane, le-a lăsat sus pe calea ferată, s-a rotit în aer şi a plecat
spre Mediaş. După ce a plecat elicopterul m-au strigat nişte vecini că au mai rămas doi
oameni căţăraţi într-un păr, casa le-o dusese apa, iar ei, într-un gest de disperare s-au
urcat în acel păr din curte, rămânând izolaţi acolo. Cei doi oameni din părul acela erau
domnul Dumitriu şi o nepoată de-a dânsului de 20 de ani. Am ajuns cu greu la ei, am
calculat cu alţi vecini, de pe mal, distanţa şi posibilităţile de a ajunge la ei. Întâi am
salvat-o pe fata şi apoi pe domnul Dumitriu.
Pe marginea apei stăteau, printre oameni, cei de la Miliţie şi de la Securitate,
toată lumea îi cunoştea. Stăteau şi se uitau la apă. Asta făceau: se uitau la apă! Atât.
M-am îndreptat apoi spre străzile Ştefan cel Mare, Libertăţii şi Gării. Pe
aceste străzi apa a trecut de tavane în case. Pe strada Libertăţii am găsit un om mort,
dezbrăcat, pe care l-am legat cu sârma de un copac ca să nu-l ducă apa. Mă gândesc
că omul făcea baie când l-a surprins apa, din acest motiv era dezbrăcat. Pe strada
Ştefan cel Mare şi Libertăţii am găsit 6 morţi, dintre care 3 femei ce s-au înecat în casă
deoarece nu au mai reuşit să iasă. Pe strada Libertăţii locuia şi sora mea cu familia.
M-am îndreptat spre casa lor pentru a încerca să-i aduc sus pe linia ferată. Pe la ora 17
m-am întâlnit cu mama care mă căuta spre strada Clujului.
Dacă ar fi să mă gândesc cât şi cum a crescut apa, a început să crească pe 13
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mai 1970 pe la ora 18 şi a scăzut în intensitate pe 14 mai 1970 pe la ora 17. Pot să vă
spun că, atunci, în 1970 nimeni NU VOIA SĂ CREADĂ că va fi ce a fost.
Unde este acum tunelul de cale ferată de la Venchi a mai fost încă un pod.
Acolo , sub pod, apa nu avea scurgere şi din cauza asta s-a produs inundaţia. Urmând
cronologia acelor zile, îmi amintesc că la un moment dat mă simţeam din ce în ce mai
rău şi am făcut o febră foarte mare în jur de 40 de grade. Eram ud, nu aveam haine de
schimb şi am fost internat în spital. Am dus barca cu mine la spital şi a stat barca acolo
o săptămână că mi-era frică să nu mi-o fure. Am stat în spital mai mult timp internat,
nu ştiam nimic de tatăl meu în acest timp. Apele se retrăgeau lăsând în urma lor nămol,
mizerie, şi nenorocire. Oamenii din oraş şi din împrejurimi, care nu suferiseră din
cauza inundaţiilor, mergeau pe malul Târnavei şi ˝pescuiau˝ tot ce adunase apa în cale:
maşini de spălat, biciclete, uneori în hainele aduse de apă mai găseau şi bani. Şi aşa,
nişte oameni din Corneşti, cum stăteau pe malul Târnavei au văzut un picior de om,
era tatăl meu . Asta se întâmpla după o săptămână, joia, undeva la tunel lângă Venchi.
La faţa locului s-a dus vărul meu Johann Lurtz, fost şofer la procuratură, a pus corpul
tatălui meu în barcă şi apoi într-un tractor şi l-a dus la morgă. Iată cum soarta a făcut
să mă reîntâlnesc cu tatăl meu la spital, unde eu eram internat într-o secţie dar el era la
morgă. Am intrat în morgă l-am privit şi am plâns. Am plâns mult. Omul care lucra la
morgă l-a spălat pe tatăl meu şi mi-a cerut să mă duc să-i aduc haine ca să-l îmbrace
să-l pună în sicriu. Atunci am realizat că nu aveam de unde să-i aduc absolut nimic
pentru că nu mai aveam absolut nimic. Totul plecase pe apă odată cu casa. Am ieşit în
curtea spitalului unde m-am întâlnit cu Plonşi Werner, fost coleg de şcoală cu mine,
care venise la spital să-mi aducă un costum de haine pentru mine, să am cu ce să mă
schimb. Cu aceste haine l-am îmbrăcat pe tatăl meu şi l-am pus în sicriu. A venit apoi
un alt vecin de-al meu şi mi-a mai adus un costum de haine, cu care m-am îmbrăcat
şi ne-am dus la înmormântarea tatălui meu în cimitirul din Siechhof. După zilele alea
grele, mulţi oameni din Vecinătatea noastră, Siechhof, Ştefan cel Mare, Clujului,
Libertăţii şi Şercheş, au venit şi mi-au mulţumit, o vecină mi-a dat chiar nişte bani
să-mi cumpăr un costum, am primit şi nişte ajutoare de la stat: două linguriţe şi două
furculiţe. Apoi, mi s-a spus să merg să îmi ridic o canapea, că eram două persoane,
eu şi mama şi avem dreptul să primim drept ajutor o canapea. M-am dus imediat dar
canapeaua nu mai era, o luaseră alţii, mie nu mi-a rămas decât o simplă dormeză şi am
primit-o şi pe aia. Se aduseseră şi corturi pentru noi, cei sinistraţi, rămaşi fără case,
dar şi corturile au dispărut, le-au luat alţii, eu nu am mai primit. În acele momente
m-am convins cine a fost OM şi cine nu. Am avut noroc că actele fostei noastre case,
de pe strada Clujului, au fost găsite la Notariat, s-a văzut că era proprietate personală,
astfel am primit de la stat un teren sus pe deal, pe strada Ştefan cel Mare, unde am
început cu mama să ne construim o nouă casă. Dar era greu, nu erau materiale şi ce ne
trebuia pentru asta. Sus la Parohie (Parohia Bisericii Evanghelice nn.) era un preot sas
care avea ceva relaţii în Germania. El a scris scrisori, adrese, a cerut ajutoare pentru
sinistraţi nominal, cu listă. Aşa am primit pachete cu haine, alimente şi alte lucruri pe
numele meu direct. Pe acest preot îl chema Eisenburger. Au venit apoi nişte tineri din
Germania cu gândul să meargă la mare, în vacanţă. Preotul acesta, Eisenburger, i-a
oprit pe tineri, le-a povestit de mine şi de nenorocire - şi aceştia au venit la mine şi au
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lucrat, m-au ajutat la casă, au săpat cu mâinile lor fundaţia. Din oraş, vecinii pe care
i-am salvat, au venit şi ei când era de lucru, veneau singuri, fără să-i chem, aşa de bun
simţ, şi m-au ajutat de am stins varul şi alte munci ce aveam de făcut. Îmi amintesc
că au venit cei de la Televiziunea Română şi cei de la Televiziunea Germană (din
Germania) şi m-au filmat atunci, la inundaţii, chiar şi la spital au venit unii şi mi-au
luat interviu. Am fost dat şi la ştiri la Europa Liberă şi la Vocea Americii, unde chiar
au difuzat un cântec în memoria tatălui meu. După inundaţii, cei de la televiziunea
din Germania mi-au trimis invitaţie să mă duc în Germania, dar nu m-am dus că o
aveam pe mama şi pe sora mea Maria bolnavă aici. Apoi, tot cei de la televiziunea
germană, echipa de filmare care a fost aici, a trimis nişte bani, valută, dar nu i-am
primit niciodată. Cei de la Televiziunea Română au trimis şi ei 2000 de lei de mi-am
cumpărat materiale pentru casă. Ziarul ˝Neuer Weg˝din 20 noiembrie 1970 a publicat
un articol despre mine: ˝24 de ore cu barca pe apă˝. Şi multe alte ziare şi reviste au
scris despre mine : ˝Flacăra˝ , ˝Cinema˝, ˝Steaua Roşie˝, etc., chiar într-un manual
pentru copiii de la şcoala germană este un text despre mine, Otto Lurtz.
Sora mea, Maria, era foarte bolnavă, tot mai bolnavă. Ea era învăţătoare în
Valchid şi copiii o iubeau foarte mult. La 11 luni după ce a murit atât de tragic tatăl
nostru, s-a stins şi Maria. A rămas băiatul ei, Udo care avea atunci 5 ani. Elevii ei, de
la Şcoala din Valchid, au venit la înmormântare şi i-au cântat un cântec foarte frumos.
Eu mai am şi acum barca aceea de la inundaţii şi vă invit pe toţi (elevii
care participă la acest proiect nn.) să veniţi la mine acasă să o vedeţi. Atunci, în 1970
cei de la muzeu mi-au propus să duc barca la muzeu să o vadă toată lumea, dar eu
am refuzat şi de aceea o mai am. Cei de la muzeu mi-au spus că o să-mi facă o barca
identică, pentru a le da originala, însă eu am refuzat spunându-le că este barca cu care
mi-am salvat viaţa şi care simbolizează ceva foarte important pentru mine.
Conducerea de atunci a ţării, comuniştii, m-au propus pentru Ordinul Muncii
clasa I. Dar ca să primesc ordinul ăsta trebuia să fiu membru de partid (PCR nn.).
Mi-a propus secretarul de partid Ilieşu să mă facă membru de partid , dar eu am refuzat
elegant, am căutat scuze. Totuşi, poate le-a fost ruşine şi comuniştii mi-au acordat
Ordinul Muncii clasa a III-a. Pentru că partidul ascundea nenorocirile întâmplate,
efectele calamităţilor de orice fel, pe Brevetul care însoţea Ordinul acesta, ei au scris:
pentru merite deose ite în opera de construire a socialismului cu prile ul ani ersării
a 5 de ani de la constituirea artidului Comunist omân Ciudat , eu nu am fost
niciodată membru de partid.... Mă chemau apoi să stau în tribune la defilarea de Ziua
Naţională, de 23 August. Mă duceam...
Mi-aduc aminte că, după inundaţii, încă mulţi ani, mă ruga Miliţia să ajut
cu barca să caute persoane dispărute, care se bănuia că sunt înecate pe undeva. Miamintesc de familia Boca căreia le-a fost răpită o fetiţă de 13 ani pe lângă Şcoala
generală 6. Răpitorul, un băiat, a aşteptat-o să iasă de la şcoala, apoi a dus-o la gară
şi s-au urcat într-un marfar care mergea spre Braşov. De acolo s-au întors iar spre
Sighişoara şi s-au oprit la Ghimbăşel lângă un pod unde acest băiat a omorât fetiţa şi
a aruncat-o în pârâul Ghimbăşel. Miliţia m-a rugat să mă duc la Braşov să caut fetiţa
că aşa avea informaţii de la acel băiat suspect. Am stat trei zile pe pârâul Ghimbăşel
pe care am parcurs cu barca 22 de km, dar şi pe Olt, până la Feldioara. Aici ne-a prins
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ploaia şi am fost nevoiţi să ne întoarcem acasă gândindu-ne că apa va creşte. Nu am
găsit fetiţa, băiatul ala minţise despre locul unde ar putea fi, niciodată nu a mai fost
găsită. M-am întors acasă şi comandatul Miliţiei mi-a mulţumit şi mi-a dat 500 lei.
Băiatul a fost trimis la casa de corecţie până la împlinirea vârstei de 18 ani, după care
a fost la închisoare 18 ani.
Am mai folosit apoi barca când mi-am căutat un coleg de 20 de ani de la
Nicovala, care, făcând baie sus la Gat, s-a înecat. Am mers în jos cu barca până la
Copşa Mică. L-am găsit după 11 zile în Venchi, sub răgălii.
Au trecut anii, am trecut prin multe şi eu. Moartea mamei, plecarea surorii
mele Magda în Germania. Tot timpul acesta am avut grijă de mama care era bolnavă,
de mine nu m-am ocupat. De aceea nu m-am căsătorit până târziu, după ce am trecut
de 60 de ani. Dar sunt bine acum, soţia mea este o persoană deosebită. Mă îngrijorez
doar de sora mea Magda care este în Germania şi este bolnavă acum, singură acolo,
nu are pe nimeni, doar pe nepotul nostru Udo care locuieşte departe de ea, în alt oraş.
În anul 2007, Municipiul Sighişoara mi-a acordat titlul de ˝Cetăţean de
Onoare˝al oraşului. Distincţia mi-a fost înmânată de domnul primar Ioan Dorin
Dăneşan, iar odată cu acest titlu am primit şi unele facilităţi: sunt scutit de impozite,
am asigurată gratuitatea pe autobuzele din Sighişoara, pot intra gratuit la manifestările
culturale şi sportive ce se organizează în oraş.˝
Aceasta a fost uimitoarea poveste a domnului Otto Lurtz, redată aşa cum
ne-a povestit-o dânsul la întâlnirea pe care am avut-o în cadrul programului de
educaţie muzeală ˝MAGAZINUL DE NOSTALGIE. Identitate sighişoreană˝, în
data de 17 octombrie 2012. A fost prima dată, după mulţi ani, când domnul Otto
Lurtz a vorbit în faţa unui public format din peste 60 de elevi despre tragicele
evenimente din 1970, despre copilăria şi viaţa dânsului. Pentru mărturiile acestea,
făcute cu tulburătoare emoţie, îi mulţumim!
Încă din anul 1948, Ministerul Afacerilor Interne de atunci iniţiază o acţiune de
sistematizare a unor oraşe din Republica Populară Română, printre care şi Sighişoara.
Proiectele acestea sunt preluate mai târziu de Institutul de Proiectare de specialitate,
nou înfiinţat, pentru a fi studiate în continuare. Pentru Sighişoara proiectul de
sistematizare a fost întocmit de un colectiv compus din arhitecţii: Richard Lieblich ca
responsabil, Adrian Gheorghiu si E. Rosenblum. Studiile spuneau încă de atunci că
existau zone inundabile şi casele nu trebuiau plasate în aceste zone, cum din păcate se
făcuse înainte. Pentru prevenirea inundaţiilor era nevoie, în primul rând, de amenajări
hidrotehnice regionale. În anii 1950 zona inundabilă a Sighişoarei atingea circa 100
hectare din suprafaţa oraşului, cuprinzând mai ales porţiunea dintre râul Târnava Mare
şi Dealul Gării, fapt care făcea ca 50% din casele oraşului să fie cuprinse de igrasie,
deşi erau bine construite. S-a insistat mult în acea vreme cu asanarea acestor cartiere
pentru a se permite un regim mai dens de construcţii. 2
După cum am văzut mai sus, în descrierea făcută de domnul Otto Lurtz, nici
aceste măsuri, nici altele propuse mai târziu nu au fost luate, oraşul a rămas extrem
de expus inundaţiilor. Chiar şi după marea inundaţie din 1970, descrisă aici, nu au
2

Erich Dubowy, Sighişoara

n oraş medie al Bucureşti, Ed. Tehnică, 1957, pp.180-181.
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fost luate măsuri de îndiguire şi amenajare a râului Târnava Mare, astfel că, o nouă
inundaţie, şi mai puternică, s-a abătut asupra oraşului nostru numai după 5 ani, în
anul 1975, când apa a depăşit cu 40 de cm. înălţimea atinsă în 1970. Abia după 1975
malurile Târnavei Mari au fost amenajate şi s-au luat măsuri serioase împotriva
inundaţiilor.
OTTO LURTZ – DAS LEBEN EINES MENSCHEN
(Zusammenfassung)
Vorliegender Beitrag enthält die Niederschrift eines Gespräches mit Herrn Otto Lurtz,
Ehrenbürger der Stadt Schäßburg, welches am 17.Oktober 2012 im Rahmen des von Florina Stefan
geleiteten Programms für Museumskunde „ ostalgieladen“ im Schäßburger Geschichtsmuseum
stattfand. Partner waren die Schüler der X. -C Klasse (Deutsche Abteilung) des „Joseph Haltrich“
Lyzeums.
Lurtz erzählt hochinteressante Ereignisse seines Lebens und von seinen Mutleistungen
während der großen Überschwemmung im Mai 1970, wo er vielen seiner Mitbürgern das Leben rettete.
Cuvinte cheie: Otto Lurtz, amintiri, Sighişoara, inundaţie,
Stichwörter: Otto Lurtz, Erinnerungen, Schäßburg, Überschwemmung,

Piaţa Octavian Goga (Piaţa Mitica)

111
https://biblioteca-digitala.ro

lorina tefan

Otto urtz - o iaţă de om

Centrul oraşului după ce apele au început să se retragă

Strada Clujului
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Otto Lurtz

Oameni acţionând voluntar

În mijlocul viiturii
113
https://biblioteca-digitala.ro

lorina tefan

Otto urtz - o iaţă de om

Ce a mai rămas din casa de pe strada Clujului

Casa cea nouă. Un nou început?
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TEZAURUL MONETAR „CASA DE PE STÂNCĂ”
DIN SIGHIŞOARA - RESTAURARE ŞI CONSERVARE
Sorina Parchirie
Moneda metalică constituie un document preţios, care oferă informaţii privind
realităţile economice, politice, culturale şi religioase ale perioadei în care a fost emisă.
Este o măsură a valorii, un instrument de schimb, un mijloc de a acţiona asupra unei
conjucturi economice, politice şi sociale a unui stat.
Reprezentările figurate pe avers şi revers oferă informaţii privind viaţa din
perioada în care au fost emise. Aversul monedei este faţa monedei, care are de obicei
o imagine, fie stema ţării emitente, fie capul sau bustul unui monarh şi denumirea sau
simbolul ţării emitente, iar reversul sau pajura reprezintă cealaltă faţă a monedei.
Numismatica este în legatură strânsă cu arheologia, deoarece aceasta din urmă
aduce la lumină monede aflate în tezaure sau în descoperiri izolate, obţinându-se
astfel informaţii pentru elucidarea complexului arheologic respectiv. La Sighişoara,
în Cetate, în urma unor săpături efectuate în anul 2000, în pivniţa casei nr. 8 din
P-ţa Cetăţii („Casa de pe Stâncă”), a fost descoperit un tezaur monetar compus din
monede de argint.
Pentru a putea fi valorificate din punct de vedere ştiinţific şi muzeal, monedele
au fost predate laboratorului de restaurare din cadrul Muzeului de Istorie, Sighişoara.
Datorită faptului că au stat un timp îndelungat în sol, monedele au prezentat un
grad de coroziune avansat, majoritatea monedelor fiind lipite unele de altele.
În vederea stabilirii fluxului tehnologic de restaurare şi conservare, s-a trecut
la examinarea lor. După îndepărtarea solului de pe monede, s-a efectuat identificarea
vizuală, iar apoi o analiză chimică a produşilor de coroziune. Produşii de coroziune ai
cuprului, de culoare verde, erau dispuşi uniform şi continuu la suprafaţa monedelor.
Monedele au fost curăţate printr-un procedeu chimic, în acid formic 10%,
apoi spălate sub jet de apă, neutralizate în apă distilată şi degresate cu diluant. Pentru
metoda de conservare finală, s-a executat protecţia cu lac Paraloid B 72.

Monedele înainte de restaurare

Monedele după restaurare
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În urma procesului de restaurare-conservare au rezultat 754 de monede şi o
jumătate de monedă, împărţite astfel:
- 654 m onede şi o umătate de monedă emise de Sigismund al III-lea asa 1
Moneda: triplu gros; material: argint; tehnică: ştanţare; greutate: 3,30 g.;
diametru: 21,83 mm; AV/RV: 12, cerc perlat exterior, muchie netedă.
Descriere avers: bustul regelui Sigismund al III- lea Vasa încoronat cu coroană
închisă, orientat spre dreapta cu barbă, purtând guler pliat şi scrobit, împarte legenda
în partea de sus stângă şi jos aproape de mijloc.
Descriere revers: legenda pe trei rânduri, deasupra, cifra romană III, dedesubt,
în stânga, stema Poloniei, la mijloc, stema casei Vasa, la dreapta, stema Lituaniei,
dedesubt, stema lui Jana Dulskiego împarte milesimul 1589 în două, iar deasupra
iniţialele I D.

Avers

Revers

- 79 monede emise de tefan
thor principe al ransil aniei şi rege al
2
P oloni ei .
Moneda: triplu gros; material: argint; tehnică: ştanţare; greutate: 3,00 g.;
diametru: 19,94 mm; AV/RV: 3, muchie netedă.
Descriere avers: bustul principelui Stefan Báthory, încoronat cu coroană
închisă, în armură, orientat spre dreapta, împarte legenda în partea de sus.
Descriere revers: legenda pe trei rânduri, deasupra, cifra romană III, rozetă,
în stânga, stema Poloniei, în mijloc, stema casei Vasa, în dreapta stemei Lituaniei,
rozetă.

Avers
- 13 emise de Ga riel

Revers
thor

principe al ransil aniei.3

1
Sigismund III a fost rege al Poloniei din dinastia Vasa (Wasa) între anii 1587-1632, mare duce al Lituaniei în 1587 şi rege al
Suediei, 1592-1599.
2
Ştefan Báthory a fost principe al Transilvaniei între anii 1571-1575 şi rege al Poloniei între 1575-1586.
3
Gabriel Báthori a fost principe al Transilvaniei între 1608-1613.
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Monedă: triplu gros; material: argint; tehnică: ştanţare; greutate: 2,67 g.;
diametru: 20,45 mm; AV/RV: 9, muchie netedă, cerc perlat exterior.
Descriere avers: bustul principelui Gabriel Báthory în armură, orientat spre
dreapta, împarte legenda în partea de sus.
Descriere revers: legenda în cinci rânduri, deasupra, cifra romană III, încadrată
de două steluţe, în părţi, milesimul 1597 despărţit în două de stema familiei Báthory,
la mijloc, stema familiei Báthory desparte în două, primul rând al legendei.

Avers

Revers

- 3 monede cu tefan oc sa principe al ransil aniei.4
- 1 monedă cu riedrich ettler duce de Courland şi Semigallia.5
Monedă: triplu gros; material: argint; tehnică: ştanţare; greutate: 2,36 g.;
diametru: 21,08 mm; AV/RV: 12, muchie netedă, cerc perlat exterior (probabil fals).
Descriere avers: bustul ducelui Friedrich Kettler purtând un guler pliat şi
scrobit, orientat spre dreapta, împarte legenda în partea de sus şi dreapta.
Descriere revers: legenda în cinci rânduri, deasupra, cifra romană III,
încadrată de două steluţe, în părţi, milesimul 1609 despărţit în două de stema familiei
Báthory.

Avers

Revers

- 1 monedă emisă de l ert de ohenzollern duce de rusia.6
- 3 monede cu Sigismund
thor principe al ransil aniei.7
Monedă: triplu gros; material: argint; tehnică: ştanţare; greutate: 2,25 g.;
diametru: 22,66 mm; AV/RV: 12, muchie netedă, cerc perlat exterior.
Descriere avers: bustul principelui Sigismund Báthory orientat spre dreapta în
armură, împarte legenda în partea de sus.
Între anii 1604-1606.
Friedrich Kettler a condus ducatul de Courland şi Semigallia între 1587-1642. Acest ducat se afla în zona baltică şi a fost stat
vasal Marelui Ducat al Lituaniei între 1561-1569. Din 1569 şi până în 1726 a fost parte a statului polono-lituanian.
6
Duce al Prusiei între anii 1525-1568.
7
Sigismund Báthori a fost principe al Transilvaniei de trei ori: 1581-1594, 1594-1598 şi 1598-1599.
4
5
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Descriere revers: legenda în cinci rânduri, deasupra, cifra romană III, încadrată
de două steluţe, în părţi, milesimul 1597 despărţit în două de stema familiei Báthory,
la mijloc stema familiei Báthory desparte în două, primul rând al legendei.

Avers

Revers

Tezaurul monetar „Casa de pe Stâncă” din Sighişoara cuprinde monede de
argint din a doua jumătate a secolului al XVI-lea şi prima jumătate a secolului al XVIIlea. Imobilul cu nr. 8 face parte dintr-o serie de case ridicate în Piaţa Cetăţii, unde
au locuit în trecut, câteva familii înstărite de patricieni (comercianţi şi meşteşugari
bogaţi). De altfel, Piaţa Cetăţii a fost şi un spaţiu comercial medieval deosebit de
important. Aici, în locuri indicate de către statutele breslelor, erau expuse spre vânzare
mărfurile produse în interiorul Cetăţii Sighişoara. În acest context, descoperirea unui
tezaur monetar în această zonă permite o mai bună înţelegere a istoriei oraşului şi
cetăţii Sighişoara din secolele XVI-XVII şi încadrarea acesteia în contextul mai larg
al istoriei Principatului Transilvaniei.
i liografie generală:
Baltag, Gheorghe, Sighişoara, Schässburg, Segesvár, Cluj-Napoca, 2004.
Edroiu, Nicolae, Introducere în ştiinţele auxiliare ale istoriei, Cluj-Napoca, 1992.
Niţu, Florentina, Ştiinţe auxiliare, geografie şi demografie istorică, numismatică şi
arheologie, Bucureşti, 2005.
Popa D. Marcel, Matei C. Horia, Mică enciclopedie de istorie universală. Statele
lumii contemporane, Bucureşti, 1993.
THE HOARD FROM SIGHIŞOARA, „CASA DE PE STÂNCĂ”
(HOUSE ON THE ROCK) – RESTORATION AND CONSERVATION
(Summary)
This article presents the hoard of 754 silver coins found in 2000 in Sighisoara Citadel, P-ţa
Cetăţii no. 8, House on The Rock. The restored and preserved coins allowed hoard dating in the second
half of the sixteenth century and the first half of the seventeenth century.
The hoard is very important for understanding the economic history of Sighisoara during the
the Principality of Transylvania. The coins were issued by Sigismund III Wasa, king of Poland in the
years 1587-1632 and by a number of princes of Transylvania like Ştefan Báthori (1571-1575), also
king of Poland in the years 1575-1586, Sigismund Báthori (1581-1594, 1594-1598, 1598-1599), Ştefan
Bocskay (1604-1606), Gabriel Báthory (1608-1613).
Cuvinte cheie: monede, argint, Sighişoara, Transilvania, restaurare.
Keywords: coins, silver, Sighişoara, Transylvania, restoration.
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BRESLELE SIGHIŞORENE REFLECTATE ÎN COLECŢIILE
MUZEULUI DE ISTORIE SIGHIŞOARA.
STEAGURILE DE BREASLĂ
Nicolae Teşculă
Pentru istoria oraşului Sighişoara, breslele au jucat un rol extrem de important
în Evul Mediu, fiind instituţiile care asigurau atât prosperitatea economică a oraşului
prin activităţile întreprinse în domeniul meşteşugului, cât siguranţa prin contribuţia
lor la apărarea oraşului, dovadă fiind construirea întregului sistem defensiv, care
aduce şi azi renume Sighişoarei.
Aceste bresle de-a lungul secolelor au avut un statut juridic bine definit,
după cum arată multitidinea de privilegii, acordate de regii maghiari şi principii
Transilvaniei, aflate până azi în arhive. Alături de acestea mai erau o serie de lucruri
care determinau un statut juridic bine definit al breslelor. Astfel, aceste asociaţii
deţineau o serie de obiecte cum ar fi: sigiliul, lada, tabla de convocare, steagul etc.
Pe lângă rolul practic de zi cu zi, aceste obiecte purtau şi un mesaj simbolic aparte
specific gândirii şi spiritualităţii medievale , recunoscute de autorităţi drept persoane
juridice, breslele atribuiau acestor obiecte calitatea de simbol al autorităţii atât faţă de
ei cât şi faţă de cei de afară.1
Breasla folosea sigiliul pentru autentificarea documentelor emise , lada
constituia locul în care erau depuse însemnele breslei şi documentele ei, cu timpul
devenind expresia colectivităţii, iar steagul era purtat la procesiuni în fruntea breslei,
tabla de convocare era folosită pentru înştiinţarea membrilor breslei validând mesajul
oficial adus.2
Steagul este un element de recunoaştere pe timp de pace şi război, un semn al
victoriei după bătălie. În iconografie Hristos poartă steagul în momentul Învierii, la fel
şi Sf. Mihail poartă un steag după victoria asupra diavolilor. Astfel, steagul pătrunde
în Biserica Creştină, fiind folosit cu ocazia procesiunilor. La fel se petrece şi cu steagul
de breaslă, care este folosit tot mai mult în procesiuni, ca semn de identificare a unei
corporaţii. Şi se păstra de obicei în biserică. 3
Muzeul de Istorie dispune de patru steaguri de breaslă. Din păcate, ele nu pot
fi expuse, starea lor de conservare la momentul intrării lor în muzeu nu era una bună.
Ele sunt conservate şi prin forma lor rămân surse documentare importante pentru
evoluţia breslelor sighişorene în secolele XVIII şi XIX.
Cel mai bine păstrat şi care ne oferă date cu privire la conducerea breslei este
steagul croitorilor. Aflăm că,
Conform inventarului muzeului avem următoarele steaguri:
1
2
3

reslele transil ănene (sec I - I ) , catalog de expoziţie , Cluj-Napoca, 1997p.7.
I idem
Ioan Dorin Rus, „Steaguri de breaslă din Agnitaˮ, în Gazeta ârti aciului nr. 68, ianuarie 2012, p. 3.
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1. Steagul breslei croitorilor
(fig. 1 şi 2)
Steagul breslei croitorilor din Sighişoara din mătase de culoare verde cu două
feţe pictate.4 De jur împrejurul pânzei sunt pictate stele şi motive vegetale în culorile
roşu, alb, verde şi auriu. Pe faţă stema Sighişoarei înconjurată de stema austriacă
(vulturul bicefal) şi emblema breslei croitorilor cu motive vegetale. Pe verso în plan
central zeiţa Fortuna, emblema croitorilor şi motive vegetale. Are două rânduri de
inscripţii în limba latină:
Pe faţă: CURA & INDUSTRIA/MARTINI SCHENKI SECUNDI
ANTECESSORUM SODALIS SARTORUM L R CIVITATIS SCHAESSBURGEN :
ANNO DOMINI 1712: MENSE MAIO.
Pe verso: REFULGENTE POST IMPOTENTIS SEVI & HONORENDI BELLI
CIVITIS FUROREM TRANSQVILLITATIS, SYDERE PROCURATUM EST SUB
INSPECTORE DN IOHANNS HETZELDORFER SENOIR DANIELIS IUNGLING
IUNIOR MAGISTROR CEHE DNO M:R: PA:& DA:WOL I:S:ASSESSORIUM
Dimensiuni: Lungime = 315 cm; Lăţime=160 cm.
2. Steagul breslei ţesătorilor
(fig. 3 şi 4)
Steagul breslei ţesătorilor din mătase,5 are forma unui scut simplu de culoare
crem decorat cu flori li dungi. La 25 cemtrimetri de lancea steagului a fost fixată o
bucată de mătase neagră pe care a fost inscripţionat într-un chenar mic de carton de
culare aurie WEBER ZUNFT. De lance este fixat steagul printr-o bandă neîntreruptă
de piele fixată cu ţinte.Lancea are un manşon de 16 cm şi în vârf un glob.
Dimensiuni: Lungime = 240 cm; Lăţime=230 cm, Lungime lancie= 245cm.
3. Steagul breslei cizmarilor
(fig.5 şi 6 )
Steagul breslei cismarilor din mătase de culoare crem,6 de forma unui scut cu
panglici galbene . Marginea steagului este cusută cu o panglică de care sunt prinse
ţintele . De aici la 20 de centimetri avem o altă panglică transversală. Între cele
două panglici o inscripţie în limba germană, cu majuscule în culorile negru şi roşu:
DEUTSCHE SCHUMACHER ZUNFT. Steagul este fixat pe o lance prin benzi de
piele.
Dimensiuni: Lungime = 163cm.

4
5
6

Muzeul de Istorie Sighişoara, nr. inv . 946.
Muzeul de Istorie Sighişoara, nr. inv . 2706.
Muzeul de Istorie Sighişoara, nr. inv . 2710.
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4. Steagul breslei cojocarilor
( fig.5 şi 6 )
Steagul breslei cojocarilor7 din două părţi din mătase de culoare crem cu un
desen din hârtie lipită de mătase. Pe această hârtie este reprezentată stema cojocarilor
flancată de doi lei care stau în două picioare şi deasupra o coroană, sub desen inscripţia
pe al doilea rând ziua luna anul ( literele sunt de culoare roşie şi neagră): KURSCHNER
ZUNFT den 30 Iuni 1852. Steagul mai are o bandă de culoare galben-negru şi ţinte
de metal din bronz turnat sub forma unei figuri.
Dimensiuni: Lungime = 160.cm.
DIE SCHÄßBURGER ZÜNFTE IN DEN SAMMLUNGEN DES
SCHÄßBURGER GESCHICHTSMUSEUMS. DIE ZUNFTFLAGEN
(Zusammenfassung)
In vorliegendem Artikel werden die in dem Patrimonium des Schäßburger Geschichtsmuseums
befindlichen Zunftflaggen vorgestellt. Diese Flaggen spielten auch im Leben der Schäßburger
Zunftmeister, eine wichtige rolle. Ihr Zweck war es die Zunft bei Aufmärschen zu repräsentieren und
in der Kirche die Bänke der jeweiligen Zunftmitglieder zu kennzeichnen. Die Sammlung besteht aus
vier Zunftflaggen, und zwar, jene der Schuhmacher-, der Schuster-, Weber- und der Kürschnerzunft.
Cuvinte cheie: Sighişoara, bresle, steaguri patrimoniu, Muzeul de Istorie Sighişoara
Schlüsselworte: Schäßburg, Zünfte, Flaggen, Patrimonium, Schäßburger Geschichtsmuseum.

Foto 1: Steagul breslei croitorilor, nr. inv. 946
7

Muzeul de Istorie Sighişoara, nr. inv . 2711
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Foto 2: Steagul breslei ţesătorilor, nr. inv. 2706

Foto 3: Steagul breslei cizmarilor, nr. inv. 2710

Foto 4: Steagul breslei cojocarilor, nr. inv. 2711
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MEDALII AUSTRIECE AFLATE ÎN PATRIMONIUL
MUZEULUI DE ISTORIE SIGHIŞOARA
Mircea Radu Iacob
Medalia în sens de suvenir, este de obicei monetiformă, comemorând un
individ sau un eveniment, dar neavând destinaţia de circulaţie la fel ca o monedă şi
neîmpărţind cu moneda caracterul ei legal, este în mod evident de factură modernă.
Pentru a înţelege mai bine definiţia cuvântului medalie, vom încerca să arătăm,
de unde provine acest cuvânt şi sensurile care le-a avut. În Latina Vulgară m edali a,
m edalea sau m edalla era folosită în două sensuri: primul sens care indică cea mai
mică monedă în circulaţie, în sens spiritual obolul, jumătate dintr-un dinar; cel de-al
doilea sens indică vechi monede care nu mai erau în circulaţie. Din această limbă
provine cuvântul italian m edagl i a, care a fost de asemenea folosit în cel de-al doilea
sens aplicat vechilor monede, care au devenit obiecte pentru colecţionarii interesaţi.
Când obiceiul de a colecţiona vechi monede se răspândeşte din Italia în Franţa,
cuvântul m daille intră în limba franceză, cel mai vechi scris cunoscut datează de la
sfârşitul secolului al XV- lea. Înţelesul cuvântului m daille a persistat pentru câteva
secole, şi a fost folosit de către scriitori numismaţi francezi pentru a desemna nonedele
greceşti şi romane.
Când în Italia ideea de a face piese comemorative după stilul monedelor
romane şi „medalioane” a fost concepută, aproximativ la jumătatea secolului al
XV- lea, şi medalia în sens modern a fost creată, m edagl i a a luat un nou înţeles, şi
într-o perioadă mai târzie, când medalia a devenit cunoscută în Franţa, m daille, de
unde derivă cuvântul medalie, asumându-şi de asemenea cel de-al doilea sens.De la
originea cuvântului şi absenţa medaliilor printre monumentele numismatice din Evul
Mediu, se pare că medalia a fost inventată în perioada modernă.1
Aceste definiţii explică medalia, ca o bucată de metal ale cărei funcţii sunt pur
comemorative şi nu posedă o valoare legală, care să-i dea posibilitatea de circulaţie
ca şi o monedă, într-o achitare a unor contracte. Medalia modernă este complet
independentă, faţă de standardele existente pentru moneda modernă în sensul de
amestec de metal şi greutate.
Medalia de aur şi de argint, este cel puţin în Austria mai fină decât moneda de
aur şi de argint, iar aşa numita medalie de bronz ca şi moneda mică realizată din cupru,
este obţinută prin metode chimice dându-i-se un aspect ca de bronz.2
Toate autorităţile numismatice au căzut de acord, că seriille de monede greceşti
aşa numitele „medalioane” ale Siracuzei, dodecadrahmele ale lui Ptolemeu din Egipt
şi bucăţile de aur de douăzeci de stateri ale lui Eucratid al Bactriei, sunt simple
denominări mari, multiplii ale drahmelor şi staterilor. Datorită valorii lor neobişnuit
de mari, ele au fost cumva scoase din circulaţia obişnuită, şi rămânând să posede doar
un caracter comemorativ şi o valoare artistică mare.3
1
2
3

Catalogue of the International E hi ition of Contemporar Medals The American Numismatic Society, New York 1911, p. Ix.
Alfred Lichtwark, D i e W i edererw ec k ung der M edai lle,Mit Abbildungen, Dresden, Verlag von Gerhard Kühtmann, 1897, p. 37.
Catalogue of the International E hi ition of Contemporar Medals The American Numismatic Society, New York 1911, p. xx.
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Dar când ele au fost bătute de monetăriile obişnuite, în calitate de circulaţie
numerară, ele nu au avut pur şi simplu personal şi ocazional caracterul unei medalii.
În producţia de monede, abia se reuşeşte intenţia de a se crea o operă de artă. În
manualele de istoria artei, se menţine încă ideea că medalia a fost una dintre cele mai
nobile şi mai populare dintre cele două ramuri ale sculpturii, însă natura şi semnificaţia
ei nu a fost suficient de apreciată. Medalia în Germania ca şi sculptura împărtăşeşte, în
secolul al XVIII- lea un tratament de indiferenţă şi superficialitate.4
În Austria, medalia a fost pentru o perioadă mai lungă de timp mai apreciată
decât în Germania şi indiferent de modelul ales al francezilor, Alexander Scharff a
reînnoit stilul medaliilor în această ţară. Munca lui este extraordinar de vastă, dând o
formă nouă medaliei şi anume cea în relief.
El a folosit de asemenea şi forma de plachetă mai mare, şi forma mai mică
şi a mai introdus vechile forme de oval, şi de diamant din nou. Chiar şi după forma
monedei de bronz perforată din China, sub formă de glumă a turnat o medalie. În
competiţia internaţională, pentru producerea unei medalii, cu ocazia jubileului reginei
Angliei el a terminat-o chiar a doua zi.5
Una dintre cele mai interesante medalii produse de el îl are ca model pe
scriitorul elveţian Gottfried Keller, dar pictorul Arnold Böcklin a modelat partea din
spate unde se află capul poetului, dându-i acetuia înfăţişarea lui Orfeu.6
Făcând cunoştinţă cu modelul medaliei franceze moderne, în Germania
gândurile s-au îndreptat spre o reînnoire a stilului medaliilor.7
La Berlin August Vogel produce mai multe medalii pentru împărat, dar şi pentru
oraş, printre acestea amintim: placheta centenară a Societăţii Academice Roiale de
Ştiinţe din Berlin, jubilelul Şcolii Tehnice din Berlin, jubilelul Academiei de Ştiinţă
din Berlin şi altele.
În Dresda se fac eforturi, pentru reînnoirea stilului medaliilor. La Munchen
Professor Adolf Hildebrant realizează una dintre cele mai frumoase medalii moderne,
cea dedicată lui Bismarck, iar în Nürenberg, s-a reorganizat stilul plachetelor care în
secolul al XVI – lea aveau în principal doar rolul, de plăcuţe funerare şi nu de medalii
propriu-zise.
Statul Hamburg şi-a păstrat tipul medaliei din antichitate, şi anume: într-o
parte capul suveranului ca formă a suveranităţii, iar pe cealaltă parte Zeiţa Hammonia
protectoarea oraşului,toate acestea încadrate de o coroană de flori.
De acum încolo aceasta va fi medalia oraşului Hamburg: într-o parte figura
primarului care îşi exercita funcţia, iar pe cealaltă parte Zeiţa Hammonia protectoarea
oraşului.8
În anul 1849 a fost proiectată de către Duyffcke o medalie pentru a comemora
a cincea aniversare a cuceririi Ritzebüttel-ului şi al Cuxhavenu-lui de către forţele
armate austriece, prin debarcarea acestora în Hamburg.
În 1897, apare pentru prima dată o medalie de stat executată de Cezar Scharff
4
5
6
7
8

Alfred Lichtwark, op. c
I idem p. 37.
I idem p. 38.
I idem p. 39.
I idem p. 40.

i t , p. 10.
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pentru a-i premia pe columbofilii din stat.
Muzeul de Istorie Sighişoara deţine, o bogată colecţie de numismatică şi
medalistică. Noi vom prezenta mai jos şase medalii, care ne-au atras atenţia prin
frumuseţea lor aparte.9
Österreichische Medaillen aus der Patrimonium der Geschichtemuseum
aus Schässburg
(Zusammenfassung)
Das Geschichtemuseum aus Schässburg besitzt eine reiche Sammlung von Münzen und
Medaillen. In den nachfolgenden Zeilen präsentieren wir sechs Medaillen die unsere Aufmerksamkeit
erregt haben, durch ihre aussergewöhnliche Schönheit.
Die erste Medaille wurde geprägt für das Gedenken an den österreichischen Feldmarschall Josef
Radetzky, Graf von Radetz, welcher die kaiserliche Truppen in den Jahren 1848-1849 kommandiert
hat, in den Italienfeldzug.
Die zweite Medaille wurde geprägt als Andenken an die Eröffnung der Suez-Kanal, in die
Gegenwart des Kaisers Franz Josef I., im Jahr 1869.
Die dritte Medaille wurde geprägt für das Gedenken an den Feldmarschall Fürst Carl von
Schwarzenberg, kommandierender General der verbündeten Armeen in den Kriegen von 1813-1814.
Die vierte Medaille wurde geprägt als Andenken an den Sieg der Österreicher über die Italiener
in die Schlacht von Novara, von 23. März 1849.
Die fünfte Medaille wurde geprägt für das Gedenken an den Admiral Wilhelm von Tegetthoff,
welcher den Sieg in eine Seeschlacht gegen die Dänen, bei Helgoland, am 9. Mai 1854, für die
Österreicher errungen hat, sowie auch gegen die Italiener bei Lissa, am 20. Juli 1866.
Die sechste Medaille wurde geprägt als Andenken an die Kaiserin Maria Theresia.
Cuvinte cheie: medalie, Austria, Muzeul de Istorie, Sighişoara, Francisc Iosif I
Schlüsselworte: Medaillen, Österreich, Geschichte Museum, Schässburg, Franz Joseph I.

9

I idem p. 41.
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Fig. 1
Această medalie a fost realizată pentru a îl comemora pe generalul austriac
Iosif Radetzky conte de Radetz care a condus armatele imperiale între anii 1848-1849
în campania din Italia.
Medalie Nr. Inv. 4682, Material: bronz; Greutate: 163,95 gr.; Diametru: 80,40
mm; Muchie: netedă.
Avers descriere: Efigia generlalului austriac Radetzky orientată spre stânga,
inscripţie circulară în cehă şi germnă „FELDMARSCHALL GRAF RADETZKY V
RADETZ ê POLNÍ MARSAL HRABĚ RADECKY Z RADČE” (Mareşal conte Radetzky de Radetz), inscripţie circulară scrisă mai mic în cehă şi germană dedesubt
„GEB. IN TREBNITZ IN BÖHMEN AM 2 NOV. 1766. GEST. IN MAILAND AM
5 JAN. 1858 · NARV TREBNICI V CECHACH DNE 2 LISTOP.1766.ZEMŘ.V MILANĚ DNE 5 LEDNA 1858” (Născut în Trebnitz în Boemia la 2 noiembrie 1766.
mort la Milano în 5 ianuarie 1858), sub gât „SEIDAN F” (F de la fecit- făcută de)
Revers descriere: Monumentul generalului Radetzky din Praga care ţine un
steag în mână şi este susţinut pe un scut rotund de către şase soldaţi ai armatei austriece, inscripţie circulară în cehă şi germană „RADETZKY – MONUMENT IN
PRAG ê PAMÁTNÍK RADECKÉHO V PRAZE” (Monumentul Radetzky în Praga),
o inscripţie circulară scrisă mai mic dedesubt în cehă şi germană dedesubt „ERRICHTET DURCH DEN KUNSVEREIN FÜR BÖHMEN ENTHULLT AM 15 NOV.
1858 POSTAVEN JEDNOTOU KRASOUMNOU V ČECHACH ODHALEN DNE
15 LISTOP. 1858” (Realizată de Asociaţia artistică a Boemiei şi inaugurată la 13
noiembrie 1859), inscripţie în câmp stânga şi dreapta în cehă şi germană „DEN MITGLIEDERN DES KUNSTVEREINES FÜR BÖHMEN IM JAHRE 1859 ČLENŮM
JEDNOTY KRASOUMNÉ V ČECHÁCH NA ROK 1859” (Membrilor asociaţiei ar128
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tistice a Boemiei în anul 1859), scis mai mic pe monument în germană „DEN FELDMARSCHALL JOSEF GRAFEN RADETZKY V. RADETZ DEM FÜHRER D.
TAPFERN K.K. ARMIE IN ITALIEN 1848-1849 DURCH DEN KUNSTVEREINS
FÜR BÖHMEN IM JAHRE 1859” (Mareşal Iosif conte Radetzky de Radetz comandantul vitejilor soldaţi din Italia 1848-1849 realizată de către Asociaţia artistică în
anul 1859), în exergă sub statuie scris mai mic în germană „PRAGE A. PITTNER IN
WIEN” (Praga A(nton) Pittner în Viena)

Fig. 2
Această medalie a fost realizată pentru a comemora deschiderea Canalului de
Suez în prezenţa împăratului Francisc Iosif I, în anul 1869.
Medalie Nr. Inv. 4683 Material: alamă; Greutate: 168,95 gr.; Diametru: 71,60
mm, Muchie: netedă.
Descriere Avers: Efigia împăratului Francisc Iosif I încoronat cu frunze de
laur, legate cu o panglică, cerc interior din liniuţe oblice, inscripţie circulară în latină SCVS·IOSEPHVS·I·D(ei)·G(ratia)·AVSTRIAE·IMPERATOR·ET·HVNGARIAE·REX·APOST·”, sub gât „J(osef) TAUTENHAYN”
Descriere Revers: O egipteancă care are mâna dreaptă întinsă, iar în mâna
stângă ţine un papirus aşezată pe un sfinx, în fundal o barcă cu pânze şi trei piramide,
în exergă inscripţie în latină „ADVENTVUS AVGVSTI IN AEGYPTVM OB
APERIVNDAM FOSSAM SVEZIANAM MDCCCLXIX”
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Fig. 3
Această medalie a fost realizată pentru a îl comemora, pe mareşalul principe
Carl de Scwarzenberg comandant de oşti ale aliaţilor în războaiele din 1813-1814
împotirva lui Napoleon Bonaparte.
Medalie Nr. Inv. 4686 Material: alamă; Greutate: 119,76 gr.; Diametru: 63,84
mm, Muchie: netedă.
Descriere Avers: Bustul mareşalului principe Carl de Schwarzenberg, orientat
spre dreapta, purtând o uniformă a armatei austriece, la gât poartă o medalie, inscripţie circulară în germană „FELDMARSCHALL FÜRST CARL ZU SCHWARZENBERG” (mareşal principe Carl de Schwarzenberg) dedesubt „J(osef) TAUTENHAYN”
Descriere Revers: Monumentul mareşalului principe Carl de Schwarzenberg
din Viena, este călare pe un cal având în mâna dreaptă o sabie, cu mâna stângă ţinând
hăţurile, purtând o manta lungă iar pe cap o pălărie cu boruri mari, inscripţie circulară în germană „*DEM SIEGREICHEN HEERFÜHRER DER VERBUNDETEN IN
DEN KRIEGEN VON 1813 UND 1814” (Gloriosului comandant de oşti al aliaţilor în
războaiele din 1813 şi 1814), în exergă scris mai mic în germană „ERRICHTET VON
KAISER FRANZ JOSEF I·1867” (Realizată de împăratul Francisc Iosif I 1867).
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Fig. 4
Această medalie a fost făcută pentru a o comemora pe predecesoarea împăratului Francisc Iosif I, împărăteasa Maria Tereza.
Medalie Nr. Inv. 4691 Material: alamă; Greutate: 127,47 gr.; Diametru: 64,45
mm, Muchie: netedă.
Descriere Avers: Bustul împărătesei Maria Tereza orientat spre dreapta, purtând o rochie, inscripţie circulară în germană „DER KAISERIN KÖNIGIN MARIA
THERESIA” (al împătătesei regine Maria Tereza”, sub bust „A.(nton) Scharff”.
Desriere Revers: Monumentul împărătesei Maria Tereza din Viena aşezată pe
un tron, avân mâna dreaptă întinsă, dedesubt doi bărbaţi aşezaţi pe un postament cu
coloane, dedesubt sub arcadă doi bărbaţi, în faţa lor un bărbat aşezat pe un postament,
înconjurat de doi bărbaţi călare pe cai pe pstament, dedesbut lanţurile care blochează accesul intercalate de scări, inscripţie circulară în germană „SEINER GROSSEN
VORGÄNGERIN ERRICHTET VON FRANZ JOSEPH I.” (Dedicată marii predecesoare, realizată de Francisc Iosif I), în exergă scris mai mic în germană „ENTHÜLLT AM 13 MAI 1888” (Dezvelită la 13 mai 1888).
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Fig. 5
Această medalie a fost făcută pentru a îl comemora pe amiralul Wilhelm de Tegetthoff care a condus marina austriacă împotriva danezilor în bătălia de la Helgoland
din 9 Mai 1864 şi împotriva italienilor la Lissa din 20 Iulie 1866.
Medalie Nr. Inv. 4693, Material: alamă; Greutate: 125,67 gr.; Diametru: 62,50
mm, Muchie: netedă.
Descriere Avers: Bustul amiralului Wilhelm de Tegetthoff orientat spre dreapta, purtând un costum cu epoleţi al marinei austriece, la gât poartă o medalie,inscripţie
circulară în germană „WILHELM VON TEGETTHOFF” (Wilhelm de Tegetthoff),
sub bust „J(osef) TAUTENHAYN”.
Descriere Revers: Victoria călare pe un hippocamp pe valuri, purtând în mâna
dreaptă cununa cu lauri iar în cea stângă o pană, în exergă inscripţia „HELGOLAND
9.MAI 1864 LISSA 20. JULI 1866”.
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Fig. 6
Această medalie a fost făcută pentru a comemora victoria austriecilor în bătălia
din 23 martie 1849 de la Novara.
Medalie Nr. Inv. 4696, Material: alamă; Greutate: 146,86 gr.; Diametru: 64,60
mm, Muchie: netedă.
Descriere Avers: Bustul împăratului Iosif Francisc I, orientat spre stânga, purtând o uniformă a armatei austriece, la gât purtînd o medalie şi în partea stângă lângă
nasture având o medalie prinsă de uniformă, inscripţie circulară în latină „FRANCISCVS·IOSEPHVS·I·AVSTRIAE·IMPERATOR”, sub bust „C. Lange F” (F de la
fecit – făcut de)
Descriere Revers: Victoria într-un car tras de patru cai, în mâna dreaptă ţine
coroana de lauri, cu mâna stângă ţine hăţurile, carul calcă pe un steag înfăşurat, inscripţie circulară în latină „DE · SARDIS · AD · NOVARAM, în exergă inscripţia
„DIE · XXIII ·MARTII· MDCCCXLIX”
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ILARIE CHENEDI-OMUL ŞI CRITICUL LITERAR
Lucia Ţarălungă
Ilarie Chendi, ,,cel mai deştept Târnăvean”1 cum îl denumeşte Horia Teculescu
în ,,Oameni şi locuri din Târnava Mare”, în scurta sa viaţă pe acest pământ, a fost o
personalitate fascinantă, trecând dincolo de graniţele operei sale, un participant activ
la viaţa culturală a vremii în care a trăit. Cel pe care Nicolae Manolescu îl numeşte,
primul critic literar profesionist din literatura română, a fost un om adânc ancorat în
realitatea complexă a momentului istoric trăit, care introduce în lumea literelor un
statut al pasiunii pentru muncă şi adevăr prin intoleranţă la incultură şi printr-o neobosită vervă polemică. A fost intransigent cu pseudovalorile, dar totodată a încurajat
cât a putut tinerele talente autentice. Octavian Goga, îi face un admirabil portret în
lucrarea P rec urs ori ,,Chendi înfige adânc cuţitul în inima prostiei îl în ârteşte cu o
sete demonică lo eşte la mir fără milă pe mandarinii poză marţială mari şi goi răscoleşte micile minciuni rupe cătuşele ipocriziei … rea lumină tot mai multă lumină
re o er ă drăcească or eşte cântă face teatru as ârle date statistice e ocă un
peisa din Gurarîului de lângă Si iu schiţează o teorie de ernard Sha aruncă o
ghicitoare din îrlos satul lui un cuplet nemţesc o amintire de la seminarul de teologie Strălucesc parcă roiuri de licurici din or ele lui ârfuri de orete ţâşnesc
f ulge re… 2”.
A fost rând pe rând ,,sămănătorist”, ,,impresionist”, ,,realist”, dar înainte de
toate a promovat cu toată puterea sa valorile autentice indiferent de unde ar fi venit.
Caracteristica sa principală a fost participarea acti ă, dorinţa de a fi mereu în mijlocul
faptelor, de a nu pierde nimic din actualitate. Dimensiunea esenţială a trăirilor sale
este prezentul, iar intensitatea temperamentului său polemic acordă scrierilor sale,
reduse ca dimensiune, pe lângă o doză de subiectivism o incontestabilă fervoare a
sincerităţii. Ochiul lui ager a deosebit pe imitator de scriitorul original, a urât ,,c orul
papagal
i lor”a simţit precis graniţa între artă şi banalitate3. A luptat fără cruţare ,,contra mercenarilor şi industriaşilor condeiului care vedeau în literatură o luptă sfântă
pentru un ciolan în neîntreruptele lupte purtate în arena literelor, argumentele lui
Chendi fiind răstignitoare”. Este adeptul fanatic aproape, al deplinei sincerităţi ,,M i s e
pare aşa de firesc să nu ascunzi nimic în cutele su etului şi să te arăţi lumii în lumina
ta ade ărată cu ceea ce poţi şi ceea ce eşti fără mască şi fără afectări” 4. Paznic neclintit la porţile literaturii, intransigenţa lui Ilarie Chendi faţă de cei lipsiţi de talent, de
semiliteraţi, vine se pare, din încrederea pe care o are în destinul neamului românesc
,, iteratura e ca şi pământul acestei ţări rumos pământ ogat pământ ar culti at
în pripă şi cu o îndemânare ce nu întrece pe cea primiti ă el nu produce decât o parte
din tezaurul de roade ce poartă în sân eni- a însă remea când dragostea pentru
pământ a creşte când fiecare colţ al întinselor câmpii a fi prefăcut în grădină când
munca se a să ârşi cu sistem şi unele însuşiri ale celor ce muncesc se or înmulţi
1
Teculescu, Horia, Oameni şi locuri din ârna a Mare în nuarul iceului rincipele icolae din Sighişoara pe anii 19 9 3 193 33 , Sighişoara, Tip.Miron Neagu, 1933 , pag.303.
2
Goga, Octavian , P rec urs ori , Bucureşti ,,Cultura Naţională”, 1930, p.140 .
3
Teculescu, Horia¸ op. c i t . pag.303
4
I idem p.304
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tunci om intra în rândul popoarelor apusene o ţară ogată c-o literatură ogată”5.
Ardelean, după naştere Ilarie Chendi este şi el unul din şirul neîntrerupt de soli pe care
această parte de pământ românesc îi trimite peste Carpaţi, precum Coşbuc, Bianu,
Goga şi mai târziu Rebreanu, care dispreţuind vechile graniţe, dau dovadă că acelaşi
ritm sufletesc pulsează în toate provinciile româneşti.
Originea familiei Chendi este străveche pierzându-se în negura istoriei Transilvaniei. Din Ţara Moţilor de origine, familia Kendi sau Chendi (probabil Cîndea la
începuturi) pentru vrednicia şi iscusinţa ei a fost înnobilată şi i-au fost dăruite privilegii pe timpul Mariei Tereza, ajungând cu timpul la o oarecare prosperitate. Membrii
acestei familii au iubit cartea, ocupând slujbe care presupuneau cunoaşterea cititului şi
a scrisului. Astfel, un străbunic, Alexandru Chendi a fost prieten, sfătuitor şi secretar
al lui Horea, ajutându-l să poarte încâlcita sa corespondenţă diplomatică6.
După înăbuşirea răscoalei Alexandru Chendi fuge în Ţara Românească de
unde se întoarce după câţiva ani stabilindu-se în comuna Şaroşul de pe Târnave unde
a fost ca învăţător şi preot. Se pare că el este acela care a deschis şirul lung al carierei
preoţeşti în familia Chendi, deoarece fiul său Vasile Chendi i-a continuat cariera. La
rândul lui acesta a avut 2 copii: pe Petru, preot în comuna Hoghila (lângă Sighişoara)
şi pe Ion Chendi (preot în comuna Şaroş).
De la acest Ion Chendi pleacă ramura familiei din care se trage scriitorul Ilarie
Chendi. El a avut 2 băieţi şi două fete. Cel mai mic băiat, Gheorghe, născut probabil
în 1828 a participat la Revoluţia de la 1848, intrând în oastea lui Avram Iancu, devenind ,,tribun” şi ,,maior al românilor”, el a fost omorât ,,tirăneşte”, la numai 22 de ani,
în satul Mucundorf (azi Grînari, jud Braşov), într-o confruntare cu ,,honvezi”, lupta
având loc la 25 martie 1850 în ziua de Buna Vestire, aşa cum glăsuieşte o inscripţie în
chirilică aplicată pe un portret al luptătorului, aflat în păstrarea familiei7. Celălalt băiat, Dionisie, născut la 18 mai 1820 în Şaroş, este bunicul scriitorului. Dionisie Chendi
urmează cariera preoţească, căsătorindu-se în 1843 cu Ana fiica protopresbiterului
Mediaşului şi paroh în Frîua, Vasiliu Androne8. Ocupă diverse funcţii eclesiastice,
ca apoi, după moartea socrului său să fie ales protopop al Mediaşului, dar din păcate
moare în acelaşi an la vârsta de 67 de ani. Spirit luminat şi mare iubitor de cultură, el
a depus mari eforturi pentru răspândirea învăţăturii la sate, în care scop a ajutat la înfiinţarea a numeroase şcoli rurale. A fost de asemenea iniţiatorul şi creatorul fondului
şcolar districtual al Reuniunii femeilor române din Mediaş şi al băncii Albina9.
Dionisie Chendi a avut se pare 5 copii: trei băieţi şi două fete. Băieţii au urmat
toţi cariera preoţească: Dionisie în Şaroş, Ioan-Gheorghe în Petnic lângă Caransebeş,
şi Bazil, sau Vasile în Dârlos lângă Mediaş. Fetele Ana şi Sofia au fost şi ele căsătorite
cu intelectuali: Ana cu Dumitru Perţea, asesor la sedria orfanală din Sighiţoara, Sofia
cu judecătorul Puşcariu din Abrud.
Tatăl viitorului scriitor este Vasile (Basil) Chendi care conform unei cronici a
parohiei din Dârlos (alcătuită de preotul Dionisie Filimon-succesorul său la condu5
6
7
8
9

I idem
Georgescu-Buzău, Gh., ăscoala de la 1784 a io agilor din ransil ania, Ed. Politică, Bucureşti, 1962, p.179.
Mircea Popa, Ilarie Chendi, Ed. Minerva, Bucureşti, 1973, p.9.
I idem p. 10
Cf. Vasile Netea, „Copilăria şi tinereţea lui Ilarie Chendi. Informaţii şi precizări biografice”, în uceafărul, I,1941, nr.1, p.20.
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cerea parohiei ) s-a născut prin 1848-1849 în comuna Şaroşul jud. Târnava Mare, iar
studiile gimnaziale le-a făcut la Dumbrăveni şi Cristur. Teologia ( 2 ani), o absolvă la
Sibiu în anul 1869, iar în anul următor în 1870 se căsătoreşte, pentru a putea fi hirotonit cu Eliza Hodoş, fiică de preot din Bandul de Câmpie şi nepoată a lui Al. Papiu-Ilarian. După nuntă, tânăra pereche se mută la Dîrlos, comună care îi este atribuită de
către forurile bisericeşti şi unde ca o dată certă, la 6 martie 1871, Vasile Chendi este
deja instalat ca preot paroh, aşa cum arată un document autograf al său aflat în aceeaşi
Cronică parohială citată mai sus m enitu în orlosu în 6 3 1871 asile Chendi
preot din care zi am începutu a funcţiona în această comună ca parohu gr or ”10.
Comuna era întinsă şi bogată, la aceea vreme număra peste 500 de case şi se
afla în apropiata vecinătate a Şaroşului unde era preot fratele său, Dionisie. Din nefericire viaţa liniştită i se sfârşeşte desul de repede. La un an de la căsătorie, în 1872
când micul Ilarie are doar 9 luni, moare preoteasa, iar tânărul preot, rămas văduv la
doar 23 de ani, se dedică enoriaşilor şi parohiei sale. Acum se ridică o şcoală la Dîrlos, se repară biserica, realizări deosebite pentru acele vremuri. Că era un om capabil
şi un foarte bun orator, ne-o dovedeşte o întâmplare rămasă mult timp în amintirea
sătenilor din Dîrlos. Cu ocazia unei vizite făcute de către episcopul G.D. Teutsch la
biserica evanghelică luterană din comună, au venit să îl întâmpine şi sătenii români în
frunte cu ,,popa Chendea”, care a ţinut cu acest prilej un discurs atât de straşnic, încât
episcopul l-a invitat imediat în trăsura sa vlădicească spre disperarea preotului sas al
comunei11.
Datorită meritelor sale Vasile Chendi ajunge şi el asemenea tatălui său protopop al Mediaşului. Din păcate, o boală necruţătoare îl răpune la doar 48 de ani (la 21
oct.1891), fiind înmormântat la Şaroş unde a fost dus mai înainte spre a primi îngrijiri
în familia fratelui său Dionisie, preot în această comună. Este deplâns de populaţia celor două comune deoarece fusese un preot bun, un prieten devotat şi un sincer şi dezinteresat sfătuitor al enoriaşilor, după cum reiese şi din panegiricul pe care i-l închină
preotul George Marian din comuna vecină Brătei, în elegraful român (XLII, 1894,
nr. 109, 8/20 oct.) şi în care preotul Vasile Chendi apare cu rare calităţi de duhovnic
şi îndrumător spiritual: ,,Cu ântul lui dulce era ca mierea de al ine Orice-ntristare
le-alina la toţi le făcea ine”12
Fiul său, scriitorul şi criticul Ilarie Chendi, s-a născut la Dîrlos în data de 14
noiembrie 1871. La naştere i s-a dat numele de Ilarian în cinstea marelui cărturar Al.
Papiu –Ilarian, bunicul mamei sale. A fost botezat la data de 21 noiembrie 1871 de
către preotul Zaharia Ioanoviciu din comuna Curciu şi a avut naşi o familie maghiară
şi una germană, ca dovadă a bunelor relaţii pe care tatăl său le avea cu populaţia locală
indiferent de naţionalitate şi confesiune13 .
Neplăcându-i numele acesta prea latinizat, criticul va semna şi îşi va spune toată viaţa Ilarie. Murindu-i mama când era doar un bebeluş, el a fost încredinţat bunicilor materni care l-au crescut împreună cu ceilalţi nepoţi ai familiei Hodoş la Bandul
de Câmpie. Tot aici urmează şi clasele primare.
Mircea Popa, op. c
I idem, p.11
12
I idem, p.15
13
I idem, p.12
10

i t . p.11.

11
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La terminarea şcolii elementare, tatăl său, din dorinţa de al vedea făcând şcoala germană îl înscrie la gimnaziul evanghelic (german) din Mediaş în anul şcolar
1883/1884, unde după perioada de acomodare din semestrul I când predomină notele
de ,,suficient” (la latină şi germană ,,bine”) pe al doilea semestru situaţia la învăţătură
este într-un real progres.
Elevul însă nu-şi continuă studiile aici, anul şcolar următor este mutat la liceul
Episcopul eutsch din Sighişoara14.
Este luat în grijă de către mătuşa sa Ana Perţea sora tatălui său în a cărui familie unită şi frumoasă cunoaşte cu adevărat căldura unui cămin. Aşa se face că Ilarie
Chendi urmează şcoala aici, la Sighişoara, din clasa a II-a până în clasa a VIII-a gimnazială, între anii 1884 până în anul 1891. Este foarte sârguincios şi obţine note bune
şi foarte bune la toate materiile în afară de gimnastică unde obţine doar ,,suficient”
fiind astfel printre primii din clasă. La absolvirea liceului i se acordă media generală
,,eminent” meritul său fiind cu atât mai mare cu cât este al treilea român care reuşea
să-şi încheie atât de strălucit studiile şi să-şi ia bacalaureatul la acest pretenţios şi sever liceu15. Se pare că primii doi au fost Zaharia Boiu jr. şi Ioan Popescu din Caţa. La
terminarea liceului întrunindu-se consiliul de familie, la insistenţele tatălui şi ale celor
doi unchi preoţi, lui Ilarie Chendi i se impune cariera preoţească, singurul Dumitru
Perţea, unchiul lui, susţinând, ca de altfel şi tânărul absolvent, alegerea unei alte cariere. Tradiţia familiei Chendi, nu putea însă fi aşa de uşor înfrântă, mai ales că tatăl
său, având sănătatea tot mai şubredă dorea cu tărie să îl aibă succesor la conducerea
parohiei din Dîrlos.
Se puneau de altfel şi probleme materiale, aşa că în toamna anului 1891 Ilarie
Chendi este înscris la Seminarul teologic andreian din Sibiu. Aici, la Sibiu, datorită
realelor înclinaţii filologice, este ales membru în comitetul Societăţii de lectură Andrei
aron de aguna al cărei preşedinte este cărturarul ardelean, prof.dr. Daniil Barcianu,
care îl va îndruma pe tânărul student în tot acest răstimp. După decesul tatălui său
(oct.1891), îşi găseşte alinarea în studiu şi muncă, organizează biblioteca Societăţii
de lectură şi donează personal câteva volume. Mai mult colaborează la revista M us a a
Societăţii de lectură unde îşi face debutul în nr. 4/1892 cu poezia rimul pas în lume
şi unde va mai publica câteva poezii. Din cauză că nu vădeşte un talent poetic deosebit, devine mai stăruitor în proză, se dedică nuvelei, pe linia ,,realismului popular”
inaugurat de Slavici. Ia parte activă la viaţa culturală a oraşului Sibiu, face parte din
corul seminarului, condus mai întâi de Gh. Cunşan, iar mai apoi de vestitul compozitor şi dirijor Gheorghe Dima, sub a căror conducere s-au susţinut numeroase spectacole în mai multe oraşe ale Transilvaniei: Braşov, Alba Iulia, Brad, Bistriţa, Haţeg,
Orăştie, Zlatna, Abrud, Sălişte, etc. În tot acest timp, este sârguincios şi la carte, unde
are numai rezultate bune, iar biblioteca Seminarului, deosebit de bogată , îi permite să
fie la curent cu ultimele noutăţi din mişcarea literară străină şi românească16. Din literatura română îl interesează în special Eminescu şi este deosebit de revoltat că la Blaj
s-a găsit un oarecare Grama să conteste talentul marelui poet, iar într-un articol din
M us a, îndeamnă ca studiul acestuia asupra marelui poet să fie respins ,,cu indignaţiuI idem, p.13
I idem, p.14
16
I idem, p.24
14
15
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ne”.17 În această perioadă este interesat de curentul la modă pe atunci, nat urali s m ul,
citind mult din literatura contemporană germană şi franceză. Biblioteca şi Societatea
de lectură aveau însă şi un rol educativ, stimulau creaţia proprie, dezvoltau dragostea
de muncă, dar şi sentimentul demnităţii naţionale. Grija pentru dezvoltarea culturii
şi literaturii române este materializată prin apariţia la Sibiu, în anul 1894, a revistei
literare ândunica. Printre primii colaboratori ai acestei reviste se numără şi studentul
Ilarie Chendi cu lucrarea ,,C eas uri gr ele” scrise la Şaroş în decembrie 1893.
În anul 1894 se înscrie la Universitatea din Budapesta, la Facultatea de Filozofie, dar studiază în paralel şi Facultatea de Filologie. Spirit elevat şi muncitor, prin
eforturi serioase revigorează Societatea de lectură Petru Maior împreună cu alţi colegi
destoinici printre care şi Traian Vuia. Astfel că la şedinţa generală de alegeri care are
loc în 14 oct.1894, Ilarie Chendi este ales în unanimitate preşedintele comisiei literare a societăţii, preşedintele acesteia fiind studentul Atanasie Gava. Cu spiritul său
organizatoric şi cu puterea de muncă neobosită Ilarie Chendi se implică în numeroase
activităţi. El propune transformarea revistei manuscrise a Societăţii, R oz a c u ghi m pi ,
într-o foaie publică care urma să fie ,,vocea” întregii tinerimi române din capitala ungară, proiect care din păcate nu se materializează din cauza costurilor mari necesare
pentru realizarea ei. Tot comisiei literare i-a revenit şi sarcina să se ocupe de biblioteca
Societăţii. Având câştigată o experienţă oarecare în domeniul muncii literare şi fiind
un nume cunoscut în publicistica ardeleană a timpului, cu o cultură vastă şi solidă,
Ilarie Chendi împreună cu membrii comisiei literare îmbogățesc fondurile bibliotecii
cu cărţi valoroase din care nu lipsesc : Eminescu, Caragiale, Coşbuc, Ibsen, Shakespeare, Dostoievski precum şi vechi cărţi religioase şi istorice. Printr-o grijă continuă şi
prin muncă multă s-a ajuns ca la 25 septembrie 1897 biblioteca să numere 1.643 de
titluri în 2.109 volume şi numeroase colecţii de ziare şi reviste, tot acum societatea
întreţinând legături cu 13 societăţi de lectură printre care: omânia ună Carmen S la Societatea studenţilor români din urich unimea cademia Ortodo ă Cercul
studenţilor macedoneni ndrei aguna, Inocenţiu lein, etc.
Pentru procurarea de fonduri ei sunt ajutaţi prin donaţii de câteva bănci din
româneşti: Mureşana din Reghin, Orădeana, ictoria, etc.18 A vrut să editeze un almanah al societății de lectură pe care nu apucă să-l vadă realizat, deoarece terminând facultatea, părăsește Budapesta în mai 1898. (Almanahul va apărea doar în anul
1901). Cu prilejul plecării lui Chendi, membrii Societăşii şi-au exprimat (aşa cum
arată procesul verbal) ,,părerea de rău că dl Il Chendi e silit să a zică şi îşi e primă
mulţumirea pentru acti itatea d-sale pe terenul literar şi pentru conlucrarea sa la
ridicarea nim ului societăţii”19.
Cunoscut în cercurile intelectuale din Transilvania, abia întors de la studii, este
chemat să facă parte din redacţia ri unei poporului de la Arad de către redactorul
acesteia Ion Russu-Şirianu, nepotul lui Ion Slavici. Convins însă că adevărata şcoală
publicistică şi literară i-o putea oferi numai România unde se aflau notabilităţile literare ale ţării, şi cum se apropia etapa stagiului militar în armata imperială, Ilarie Chendi
se hotărăşte să treacă Carpaţii, precum înaintea lui o făcuseră Ion Slavici, George
I idem, p.24
I idem, p.28
19
I idem, p.31
17
18
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Coşbuc, Ion Bianu, Nerva Hodoş, Al. Papiu-Ilarian,ş.a. Trece ilegal în România la
sfârţitul lunii august sau începutul lui septembrie 1898 însoţit de o călăuză, se pare
de badea Gh. Roznoveanu din Răşinari. Iată cum descrie el trecerea peste munţi: ,, a
două ceasuri după miezul nopţii sosirăm la loc li er Era o poieniţă încon urată de
razi mândri ici era locul unde tre uia să egheze santinela Călăuzul meu ştia - din
e perienţă că ţil ocul doarme pe remea asta şi în consecinţă declară trecerea de
sigură Eu eram cu frica în sân dar el îşi aprinse liniştit luleaua şi mă in ită să-mi
iau sănătate de la pământul nostru căci treceam în omânia 20. Nostalgia plaiurilor
natale îl va urmări însă, toată viaţa.
Odată ajuns în România, Ilarie Chendi este angajat la Biblioteca Academiei
Române începând cu data de 15 septembrie 1898, pe post de ajutor de bibliotecar, post
rămas liber prin plecarea lui Septimiu Sever Secula ca profesor la o şcoală21. În acest
post rămâne timp de 15 ani până la moartea lui, şi găseşte în interiorul acestei prestigioase instituţii un colectiv în care se integrează perfect şi care îi dă posibilitatea să-şi
dezvolte în mod liber vocaţia: Ion Bianu, director şi academician, Nerva Hodoş, ruda
sa, Al. Dordea, O. Lugojianu. Împreună cu Nerva Hodoş va începe munca laborioasă
de cercetare şi editare a manuscriselor eminesciene după predarea lor de către Titu
Maiorescu la Academie. A editat primul volum din postu-mele lui Eminescu în 1905.
Uzând de marea lui capacitate de muncă, Chendi valorifică bogatul patrimoniu documentaristic al bibliotecii alcătuind cu suficient spirit ştiinţific, ediţii din operele lui
Eminescu, Alecsandri, Odobescu, Creangă, Negruzzi etc. fiind printre primii istorici
literari competenţi în adevăratul înțeles al cuvântului. Rămâne în serviciul Bibliotecii
Academiei şi îşi îndeplineşte sarcinile conştiincios, cu un deosebit simţ al datoriei,
deşi obligaţiile sale profesionale erau numeroase: redactor şi responsabil de reviste
literare, membru în comitetul de conducere al Societăţii Scriitorilor Români. Cei care
l-au cunoscut mai îndeaproape, ca de ex. Septimiu Albini şi N. Zaharia (care nu era
chiar în termeni amiabili cu Chendi) ni-l prezintă ca pe un om deosebit de conştiincios,
integru, de o rară dăruire de sine. Această îndeplinire exemplară a datoriilor sale l-a
salvat de neplăcerile care le avea datorită spiritului său polemic şi necruţător. N.Zaharia relatează lui Gh. Cardaş o scenă interesantă pe această temă e când trăia
St urdz a, ( C he ndi ) a s c ri s un art i c ol f oart e v i olent la adres a unui c unos c ut pol i t i c i an,
atunci în gu ern S-a făcut mare scandal pentru această chestiune Înaltul demnitar al
puterii a inter enit pe lângă Sturdza ca să-l dea afară din slu ă ar fiindcă era un
funcţionar model ştii ce i-a răspuns - Su alternul meu Il Chendi este un funcţionar
corect aceea ce face în afară de porţile cademiei nu mă interesează 22.
Atmosfera de colegialitate, de stimă reciprocă care domnea în instituţie, era un
bun stimul pentru o activitate creatoare susţinută. De aceea, în paralel cu munca de
la Biblioteca Academiei Române Ilarie Chendi a putut duce în permanenţă o imensă
activitate publicistică. Continuă să colaboreze la F am i li a din Oradea şi la ri una popor ului din Arad unde trimite cu regularitate studii politice,literare,recenzii, articole,
cronici. În anul 1899 îl cunoaşte pe poetul Şt.O.Iosif în redacţia revistei F loare- alastră şi devin prieteni nedespărţiţi pe viaţă. Prietenia dintre aceşi doi scriitori atât de
I idem, p.40
I idem, p.41
22
I idem, p.43
20
21
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diferiţ ca şi fire unul blând şi iertător, altul caustic şi vindicativ este una dintre cele mai
frumoase din literatura română . În anul 1900 Ilarie Chendi este recunoscut ca istoric
literar, datorită volumelor- studii Începuturile ziaristicii noastre 1789-1795 ce apare
la Orăştie şi ece ani de mişcare literară în ransil ania şi tot în acest an numele lui
apare şi în C onv orbi ri li t erare. Însă recunoaşterea oficială şi intrarea numelui său într-un circuit naţional mai larg se produce doar în 1901.
În această perioadă, Chendi se află în relaţii foarte bune cu Nicolae Iorga pe
care îl aduce în redacţia ziarului Sămănătorul nedându-şi seama că aceasta însemna
,,băgarea la stăpân” ca să folosim cuvintele criticului23. Relaţiile dintre ei se deteriorează cu timpul din cauza spiritului acaparator, despotic al noului director (din iun.
1905 până în 17 oct. 1906), lui Iorga plăcându-i să se amestece în toate, să dea directive în orientarea revistei, dar mai ales să târască această revistă în tot felul de polemici
şi campanii vexatorii. Spiritul de independență al lui Chendi nu se putea adapta unui
asemenea regim, şi printr-o scrisoare îl anunţă pe Iorga de plecarea sa de la revistă.
În relaţiile dintre cei doi intervine ruptura definitivă, care marchează prin jocul sorţii,
începutul unei rivalităţi şi duşmănii literare de durată care va atinge forma paroxistică
în anii următori şi va dispărea de abia cu stingerea din viaţă a criticului.
Ilarie Chendi intră în 1906 în redacţia revistei iaţa literară şi cu obiţnuita sa
putere de muncă, cu prieteniile şi relaţiile ce le dobândeşte reuşeşte să facă din această
revistă (devenită după un an iaţa literară şi artistică), la scurt timp de la apariţie, un
centru al vieţii literare şi artistice contemporane în paginile ei reunindu-se majoritatea
scriitorilor de prestigiu ai acelui timp. Practic este criticul literar care l-a impus pe
Octavian Goga ca mare poet, dar şi pe Ion Minulescu. A dus o amplă polemică şi cu
Macedonski, aversiunea faţă de acesta izvorând din faptul că Ilarie Chendi cunoştea
atitudinea scriitorului faţă de Eminescu şi faţă de unii scriitori ardeleni (Coşbuc). Or
Chendi era înainte de toate ardelean, unul dintre acele mari suflete obsedate şi mistuite până la incandescenţă de marea idee a unităţii naţionale.24
În această perioadă Chendi, avea o reputaţie bine stabilită. Era un om plin de
vioiciune şi spirit. A purtat polemici nenumărate cu scriitori falşi, cu pretinşi poeţi,
cu cărturari de duzină care pozau în somităţi culturale. A înfruntat cu demnitate şi
fermitate în opinii, inclusiv personalităţi marcante ale vieţii noastre ştiinţifice şi universitare: T. Maiorescu, Nicolae Iorga, Ovid Densuşianu, Garabet Ibrăileanu, Duiliu
Zamfirescu, fără teamă de consecinţe. „ espectul ade ărului” era deviza sa de bază
şi pentru a o urma nu s-a dat în lături de la nimic, totuşi la el nu era nimic ascuns
tenebros. Lupta o ducea cu pasiune, dar deschis şi fără şiretlicuri, şi în aceasta consta
de fapt, nobleţea lui Chendi.
Cu tot spiritul său polemic, generozitate şi bunătatea sa s-au revărsat de nenumărate ori asupra celor tineri. Mulţi dintre aceştia îşi leagă începuturile sau afirmarea
de revistele sale sau de încurajările lui: George Topârceanu, Victor Eftimiu, Zaharie
Bîrsan, Tudor Arghezi, Maria Cunţan, Constantin Mironescu, Alice Călugăru ş.a.
Aproape întreaga generaţie de scriitori de la începutul secolului XX au trecut
pe sub ,,furcile caudine” ale lui Chendi, el fiind considerat cu toate ostilitățile din jurul
23
24

I idem, p.50
I idem, p.59
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lui, una dintre cele mai serioase şi competente autorităţi critice ale momentului 25.
La 38 de ani,când era deja un nume cunoscut şi impus în lumea literelor româneşti (în anul 1908 apărându-i cel de al treilea volum de critică Impresii) Ilarie Chendi
îşi întemeiază o familie, căsătorindu-se cu Ana Rusu, fiica unei rude de a lui Vasile
Rusu, tribun de la 1848 de al lui Avram Iancu, în vârstă de doar 18 ani.
Faţă de Ana Rusu poate să îşi dezvăluie încet-încet acea latură a sufletului său
plină de candoare şi delicateţe pe care o cunoşteau doar foarte puţini din prietenii săi
intimi. După o scurtă logodnă, nunta are loc în aprilie 1908, în satul Tîrnăuca lângă
Dorohoi în casa unui frate al Anei Chendi, iar cei dintâi care i-au felicitat au fost Zaharia Bîrsan, Aurel Vlaicu, Şt. O. Iosif, prieteni intimi şi familiari ai casei26.
Locuiesc în Bucureşti, prima dată în locuinşa lui Ilarie Chendi de pe strada
Enei nr. 7, apoi au schimbat mai multe locuinţe pe str. Biserica Popa Chiţu nr.20, în
anul 1910 şi pe str. Palladei nr. 11, în anul 1912. După un an de la căsătorie, în decembrie 1909 li se naște primul copil, o fată pe nume Letiţia, iar în 1911 un băiat Ştefan
Octavian (numit astfel după bunul său prieten).
Aceşti ani 1908-1911 sunt cei mai fericiţi din viaţa lui Chendi. Colaborează
fructuos la revistele ara noastră ri una Cumpăna uceafărul, tot în 1908 împlinindu-i-se şi un alt vis pentru care militase de mulţi ani: înfiinţarea unei Societăţi a
scriitorilor români. Este ales încă de la prima adunare a scriitorilor, cea din 28 aprilie
1908, printre cei care urmau să conducă treburile acestei societăţi. Şedinţa de constituire propriu-zisă a societăţii a avut loc la 2 septembrie 1909 într-una din sălile Liceului
Gheorghe Lazăr din Bucureşti, când s-au votat statutele şi regulamentul de funcţionare. Preşedinte a fost ales Mihail Sadoveanu, vicepreşedinte Dimitrie Anghel, bibliotecar, Emil Gârleanu, iar Şt. O. Iosif, Octavian Goga, Zaharia Bârsan, Ion Minulescu
şi Ilarie Chendi membrii în comitet. Revista Cumpăna, scoasă de Sadoveanu, Iosif,
Chendi şi Anghel a devenit într-un fel organul de presă al acestei societăţi.
În anul 1908, mai ales după ce începe colaborarea cu Octavian Goga de la
revista ,, ara noastră”, interesul lui Chendi pentru problemele practice ale politicii
ardelene a crescut în mare măsură şi a devenit deosebit de util noii generaţii de oameni
politici din Ardeal prin articolele publicate în revistele de aici. Deoarece articolele
sale apăreau nesemnate, a fost denumit ,,cel mai mare anonim al presei româneşti din
ransil ania”.27
Tot în anul 1908, la puţin timp după ce devenise co-director la ,, ara noastră”,
Ilarie Chendi a avut curajul de a trece fără paşaport graniţa transilvană venind până la
Sibiu unde voia să-şi viziteze unii dintre vechii săi prieteni. Autorităţile i-au depistat
urma şi numai un bilet, scris în grabă de Goga, l-a salvat făcându-l să treacă îndărăt
munţii.28
Deşi nu a avut bucuria de a-şi revedea plaiurile natale, a avut măcar satisfacţia
de a admira pe fereastra trenului ce îl poartă spre Sibiu, pe valea Oltului, frumoasele
peisaje ardelene. Nu văzuse Ardealul de zece ani şi dorinţa a fost mai puternică decât
precauţia.
I
I
27
I
28
I
25
26

idem, p.58
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Din 1910 Ilarie Chendi îşi încredinţează colaborarea, revistei Luceafărul care a
însemnat pentru critic treapta superioară pe care a atins-o evoluţia ascendentă a scrisului său. Ultimii ani ai vieţii lui sunt ani agitaţi când în presă se declanşează campania,,
tinerilor oţeliţi” contra ,,bătrânilor ruginiţi”, unul dintre acuzaţi fiind Ilarie Chendi, iar
acuzator, A. C. Popovici.
Octavian Goga intervine prompt luându-i apărarea lui Chendi, şi punctând
bine că ceea ce îi lipseşte criticului, dându-le celorlalţi îndrăzneala şi putinţa să îl
lovească este „lipsa unei poziţii sociale şi politice ine consolidate care să facă din
el un as al zilei un par enit un a uns nu are decât un condei şi o călimară tâta
9
tot
Cuvintele lui Goga vin ca un balsam peste sufletul chinuit al lui Chendi care
nu mai rezistă unui ritm de lucru extenuant şi încordării nervoase continue.
Începe să se simtă tot mai obosit şi apatic, se instalează boala nervoasă care
avea să îl doboare. Simptome clare ale bolii apar la începutul anului 1912. După un
consult făcut la dr. Minea, iar apoi la Gh. Marinescu i se recomandă internarea în
spital. Se internează la spitalul Pantelimon şi pe un bilet de externare din 3 aprilie
1912 semnat de ambii doctori i se pune diagnosticul de ,,neurastenie encefalitică”.
Are o minte lucidă şi poartă tot timpul internării o corespondentă vie cu cei de acasă,
cu prietenii, cu redacţiile ziarelor la care lucra. Dorul de soţie şi copii îl aduce deseori
acasă, fiind dus cu trăsura doctorului Minea sâmbăta şi readus la spital lunea. Lipsa
fondurilor materiale datorate lungii existenţe fără muncă, fapt ce i se părea o povară
de neiertat pentru familie îl face să devină timid, mizantrop, să fugă de oameni. Vecinătatea oamenilor bolnavi îl făceau să se mistuie ca o flacără şi să îi încolţească în
minte gândul salvator al morţii. Este de asemenea foarte supărat ca bunul lui prieten
Şt.O.Iosif, bolnav şi el de multă vreme nu mai vine să îl vadă.
Într-o zi de iunie Aurel Vlaicu venit să îl viziteze îi aduce vestea morţii lui
Şt.O. Iosif. Era în ziua de 23 iunie1913, dimineaţa. Vestea îl copleşeşte, dar îl ajută să
ia hotărârea finală, astfel ca după plecarea prietenului său, Aurel Vlaicu, Ilarie Chendi
se sinucide aruncându-se de la fereastra camerei din sanatoriu. Peste câteva zile prietenii l-au dus şi l-au înmormântat la cimitirul Belu alături de mormântul lui Şt.O. Iosif
ca să rămână nedespărţiţi pentru eternitate.
Dacă unii contemporani au fost evazivi în omagierea criticului, recunoaşterea
posterităţii nu a întârziat să apară. Începutul îl fac revistele uceafărul şi H i ena care
îi dedică numere omagiale. În H i ena semnează Nicolae Iorga, Gala Galaction, Tudor
Arghezi, Victor Eftimiu, Ion Minulescu ş.a. Aici, în această revistă, Nicolae Iorga îşi
recunoaşte în parte greşeala faţă de Chendi numindu-l ,,un mare maestru al foiletonului critic”. În 1924 editura Cartea omânească a luat iniţiativa tipăririi unora dintre
opere de ale sale Impresiile iar în 1925 F oi let oanele.
Din iniţiativa unor prieteni: Octavian Goga, Alexandru Lapedatu, Ion Minulescu, în noiembrie 1926 are loc la Dîrlos, comuna natală a lui Chendi o festivitate
închinată acestuia, cu care prilej se dezvelește o placă comemorativă cu următoarea
inscripţie „ În amintirea nepieritoare a lui Ilarie Chendi alorosul critic literar şi
ziaristul luptător pentru întregirea neamului născut în această casă la 14 noiem rie
1871 şi decedat la 3 iunie 1913 la ucureşti S-a aşezat această piatră comemora29

I idem, p.68

145
https://biblioteca-digitala.ro

ucia arălungă

Ilarie Chenedi - Omul şi criticul literar

ti ă ca un sim ol al recunoaşterii naţionale de către Ministerul cultelor şi artelor în
anul 19 6”30. La această festivitate au mai participat: Liviu Rebreanu, Mihail Sorbul,
iar din partea Astrei sighişorene A.P.Bănuţ şi Horia Teculescu.
De asemenea la Sighişoara, în anul 1933 cu prilejul comemorării a 20 de ani
de la trecerea în nefiinţă a lui Ilarie Chendi, din iniţiativa Astrei locale şi a lui Horia
Teculescu s-a dezvelit o placă comemorativă pe casa în care a locuit pe perioada
studiilor la liceul german din localitate, cu următoarea inscripţie: ,,În această casă a
locuit la 189 I
IE C E I 1871-1913 ăscut în îrlos ăspânditor iscusit al
dragostei de carte românească şezatu-s a acest semn de cinstire Cu a utorul strei
şi al iceului rincipele icolae din Sighişoara În anul omnului 1933”31. Tot lui
Horia Teculescu i se datorează şi realizarea bustului criticului care a stat ani de zile în
parcul din în faţa Catedralei Ortodoxe. Ca o recunoaştere a personalităţii de excepţie
care a fost Ilarie Chendi, străzi cu numele lui se găsesc în mai multe localităţi din ţara
noastră, dintre care amintim: Sighişoara, Bucureşti, Arad unde este şi o casă memorială cu acelaşi nume, Satu Mare dacă ar fi să enumerăm doar câteva dintre ele.
ILARIE CHENDI - MAN AND LITERARY CRITIC
(Summary)
Ilarie Chendi that Nicolae Manolescu appoints the first professional critic of Romanian literature and Horia Teculescu, the smartest man in the region ,,Târnava Mare” was a great personality of the
Romanian culture. One of the most valuable literary critics he was intransigent with false values, but
also he has encouraged and promoted young talents. Many writers have become valuable because of
its encouragement: George Topârceanu, Victor Eftimiu, Zaharia Bîrsan, Tudor Arghezi, Maria Cuntan,
Constantin Mironescu, Alice Călugăru etc. Almost the entire generation of writers of the early twentieth century were subjected to severe criticism by Ilarie Chendi. He was considered by all hostilities
around him, the most competent authority of the literary criticism of his time.
Cuvinte cheie: Ilarie Chendi, Sighişoara, critic literar, Academia Română, Dârlos.
Keywords: Ilarie Chendi, Sighisoara, literary critic, Romanian Academy, Dârlos.
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Ilarie Chendi la 19 ani

O petrecere studenţeasca la Budapesta în 1898

Ştefan Octavian Chendi,
Fiul lui Ilarie Chendi

Ilarie Chendi cu soţia
şi copii în 1912

Lucreţia Chendi,
Fiica lui Ilarie Chendi

Bustul lui Ilarie Chendi la Sighişoara (lângă
statuie Ancuţa Chendi, nepoata criticului)
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O SCURTĂ ISTORIE A LUPTEI DUSE DE
ETNOFOLCLORISTUL ŞI COLECŢIONARUL GHEORGHE
CERNEA PENTRU ÎNFIINŢAREA LA SIGHIŞOARA A UNUI
MUZEU ETNOGRAFIC ROMÂNESC (1937-1947) – (I)
ÎN MEMORIA LUI GHEORGHE CERNEA (1898-1965)
LA 115 ANI DE LA NAŞTERE
Alexandru Teodoreanu
După intrarea României, începând cu anul 1881, în rândul Regatelor Europei
(urmare a modificării Constituţiei din 1866, la 14 martie 1881 Carol de HohenzollernSigmaringen este proclamat Rege al României) sentimentul conştiinţei şi demnităţii
naţionale se dezvoltă şi proliferează în toate mediile sociale. Reforma profundă a
învăţământului, iniţiată de Spiru Haret, care acorda un rol primordial predării istoriei
naţionale, limbii române şi răspândirii culturii la sate (prin dezvoltarea activităţilor
cultural-artistice şi spiritual-creştine extraşcolare) şi cercetările sociologice şi etnografice ştiinţifice, începute şi dezvoltate, în universul spiritual al satului românesc,
de către Dimitrie Gusti, au stimulat intelectualitatea din mediul rural (învăţătorii şi
preoţii) să lupte pentru păstrarea şi promovarea tradiţiilor populare specifice (portul,
cântecul, dansul, obiceiurile) locului (astfel, un învăţător, pentru a putea obţine
gradul didactic superior, avea obligaţia să elaboreze monografia satului natal sau
a bisericii din sat, multe din aceste monografii regăsindu-se în arhivele naţionale
ca surse de inspiraţie pentru generaţiile de astăzi) generând apariţia unei pleade de
învăţători – etnografi, muzeografi sau folclorişti valoroşi care ne-au lăsat în arhive şi
biblioteci comori spirituale tradiţionale româneşti de nepreţuit.
Unul dintre aceştia a fost şi Gheorghe Cernea – fostul învăţător din Paloş pe
care Dumnezeu l-a înzestrat cu talent muzical şi oratoric dar şi cu pasiunea colecţionării de obiecte de artă şi tehnică populară sau religioasă, numismatică, arme
vechi, cărţi rare şi antichităţi, mergând din casă în casă ca o albină din floare în
floare, mai întâi în satul natal Paloş şi apoi în tot sudul Transilvaniei, cu nobilul
scop de a le strânge într-un muzeu pentru generaţiile viitoare de români urmând zicala
marelui Anton Pann: „De la lume adunate şi iarăşi la lume date”.
Acest bogat material etnografic l-a strâns cu pasiune, cu un efort uriaş, dar şi
cu multe sacrificii şi renunţări în plan material, încă din anii în care era elev de liceu la
Braşov (1914-1915), aşa cum ne mărutriseşte într-o autobiografie din perioada interbelică: „Am început să adun cu aceeaşi pasiune (cu care culegea folclorul românesc
n.n.), strecurată în suflet de minunaţii mei profesori (Constantin Lăcea, Virgil Oniţiu
ş.a. n.n.) de la (Liceul) „Andrei Şaguna”, şi obiecte vechi de artă populară”.
Astfel, începând cu anii 1914/1915, fiind elev în anul I al Şcolii Comerciale
Braşov, devine un pasionat culegător de folclor şi de obiecte vechi de artă şi tehnică
populară. Până la sfârşitul anului 1917 (avea 19 ani) reuşise să culeagă 1001 strigături de joc din comuna natală Paloş (aflate sub formă de manuscris la Biblioteca
Academiei Române), iar în vara anului 1918 adunase deja, din Paloş şi satele înve149
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O scurtă istorie a luptei duse de etnofolcloristul şi colecţionarul Gheorghe Cernea pentru
înfiinţarea la Sighişoara a unui Muzeu Etnografic românesc (1937-1947) - (I)
În memoria lui Gheorghe Cernea (1898-1965) la 115 ani de la naştere
le andru eodoreanu

cinate, suficient de multe obiecte şi cărţi pentru a pune bazele unui modest muzeu şi a unei biblioteci, aşa cum ne mărturiseşte în notiţele zilnice din acel frumos
an al împlinirii unităţii noastre naţionale: „Mi-am aşezat biblioteca având 300 de
volume.Mi-am aşezat deasemenea şi muzeul, având între multele obiecte vechi, 101
bani vechi şi 35 medalii.”
Fiind un povestitor şi solist talentat, Gheorghe Cernea era aşteptat cu bucurie la
toate sărbătorile, şezătorile, nunţile şi ca oaspete, de oricare familie din sat.Pe timpul
acestor întâlniri i-a convins el pe ţărani şi pe fruntaşii satului, să nu arunce obiectele
vechi de artă şi tehnică populară care îşi pot găsi locul meritat într-un muzeu etnografic pentru generaţiile viitoare.Iată mai jos o scurtă relatare, de la 1918, din notele
etnofolcloristului, care vorbeşte de la sine despre grija lui de a aduna, cu fiecare prilej,
obiecte pentru muzeul înfiinţat în casa părintească: „Seara am fost la părintele Ioan
Radu, petrecându-mi într-o societate numeroasă, până la 12 ore din noapte..... Miam mai îmbogăţit muzeul cu zăbale vechi pentru cai, de la D-nul părinte.”
În anii 1924-1928, ca învăţător director în satul natal Paloş, continuă neobosit
munca de culegător de folclor, de etnograf şi muzeograf, îmbogăţindu-şi colecţia de
artă populară şi religioasă veche, de arme, de monede vechi şi de carte pentru bibliotecă.
După 1928, îl regăsim pe Gheorghe Cernea în Bucureşti îngrijorat de soarta
românilor ardeleni înstrăinaţi în vremea migraţiei masive a acestora, la muncă şi la
studii, în Capitala Regatului României. Aici înfiinţează în sprijinul acestor confraţi,
apăsaţi de griji şi nevoi, Societatea culturală şi filantropică a ardelenilor din Bucureşti
„Patria Română”, asociaţie care este activă până în 1933 - anul de vârf al crizei mondiale. Ulterior în anii 1934-1944, din pasiune dar şi pentru a se putea întreţine, îşi
pune în valoare talentul de orator şi solist popular, începând seria sutelor de conferinţe-spectacol, cu caracter artistic şi cultural-folcloric, care l-au făcut celebru de la
Bucureşti, Ploieşti şi până la Timişoara, dar mai cu seamă în judeţele Sibiu, Târnava
Mare, Făgăraş, Hunedoara, Alba Iulia şi Arad. Cu acest prilej îşi plasa culegerile de
folclor - sub forma broşurilor de buzunar - pe care începuse să le editeze la Bucureşti,
Târgu Mureş şi Sibiu, fără a întrerupe activitatea de folclorist şi colecţionar de
obiecte şi cărţi pentru muzeul şi biblioteca îngrijite cu pasiune, în continuare, de
devotata lui soră Rozalia Cernea.
Colecţia lui Gheorghe Cernea din comuna Paloş (jud.Târnava Mare) ajunge
să fie cunoscută în întreaga ţară încă din deceniul III al sec. XX, graţie popularizării
făcute, mai ales, de cunoscuta revistă „Realitatea ilustrată” din 4 septembrie 1930.
Descoperind cu încântare, într-un sat ardelean românesc, frumoasa şi interesanta colecţie de străvechi obiecte tradiţionale româneşti amenajată de tânărul învăţător şi
etnofolclorist Gheorghe Cernea chiar în casa părintească (eveniment rar pentru acele
vremuri), ziariştii de la „Realitatea ilustrată” consemnează: „Un tânăr învăţător, Gh.
Cernea, originar din această comună (Paloş), a ştiut să pună în valoare virtuţile şi
calităţile satului şi regiunii sale, adunând în două volume „strigăturile” şi poezia
populară a locului – peste 8000 de piese – dar mai cu seamă s-a ocupat pasionat
de colecţionarea obiectelor vechi, din care a format un muzeu cât se poate de interesant instalat în casa părintească din Paloş. Acest muzeu conţine (la 1930 n.n.):
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Ceramică. proape
de lide şi ulcioare echi unele de mare aloare
Numismatică. 3 monede de argint austro-ungare germane franceze italiene româneşti etc unele din ele rarităţi 4 monede de ni el şi aramă câte a datând
de pe timpul romanilor (împăraţilor iocleţian Ma imilian ustinian Constantin)
1 medalii din diferite ţări
Arme: puşti pistoale să ii aionete echi
Unelte casnice pluguri echi plosci ză ale
Obiecte bisericeşti: candele 6 de icoane pe lemn şi pe sticlă
O bogată colecţie de minerale.
Cusături şi ţesături naţionale.
Mobilier ţărănesc la iţe cuiere pentru ceramică scaune mescioare
Cele mai multe o iecte sunt adunate din aloş şi împre urimi Ele au o mare
aloare
Din toamna anului 1936 a închiriat spaţiul din Piaţa Unirii 29, Sighişoara,
unde a transportat treptat, începând cu anul 1936, colecţia din Paloş, sus-menţionată şi unde a decis să deschidă viitorul muzeu etnografic românesc.
De multe ori revenea în Bucureşti, mai ales în anii 1935-1938, pentru a-şi
edita sau reedita culegerile de folclor „Colinde de Crăciun”, „Floricele din jurul
Cohalmului”, „Obiceiuri de nuntă din jud.Hunedoara”, broşura dedicată eroului naţional din Buneşti, Voluntarul Teofil Moraru şi pentru a strânge bani pentru viitorul muzeu din Sighişoara.Misiunea nobilă pe care şi-a asumat-o de a înfiinţa
un muzeu românesc la Sighişoara era deja cunoscută în mediile culturale din
Sibiu şi Bucureşti, fiind şi mediatizată prin presă, astfel că s-a bucurat de sprijinul
unor personalităţi şi instituţii, fie prin subvenţii, fie prin sprijinul acordat editării şi
difuzării culegerilor de folclor. Demn de remarcat este sprijinul moral primit de la
marele nostru istoric Nicolae Iorga, despre care Gheorghe Cernea ne mărturiseşte în
notele sale zilnice din toamna anului 1937: In itat de dl Iorga am fost în casa lui
din oseaua onaparte
m or it cu dânsul dându-i şi roşura „Voluntarul Teofil
Moraru”….a doua zi pe
oiem rie la orele 1
pe petiţia mea adresată Casei
coalelor în care am cerut să mi se cumpere (achiziţioneze n n ) „Floricele din jurul
Cohalmului” şi „Obiceiuri de nuntă din jud. Hunedoara”, dl Iorga a pus apostila
c u t ext ul: „Lucrările fiind excelente se recomandă cu cea mai mare căldură”.
Tot în luna noiembrie 1937, pe când era la Bucureşti, a primit subvenţii
pentru muzeu: 1000 de lei de la Ministerul Educaţiunii Naţionale (marţi 23 noiembrie) şi 1000 de lei dela Aron Puşcariu, director general la CFR – fost coleg de liceu
(marţi 9 noiembrie), bani pe care, aşa cum menţionează în notele personale, îi depunea
într-un cont special deschis pentru muzeu la Banca „Furnica”. Din banii strânşi din
subvenţii, din vănzarea broşurilor şi din onorariile luate pentru conferinţele-spectacol
ţinute în sute de localităţi, cum arătam mai sus, reuşea să se întreţină şi să plătească
chiria (în cuantum de 1200 lei/lună în 1937) şi întreţinerea spaţiului închiriat în
Sighişoara pentru muzeu.
A fost un efort uriaş pentru Gheorghe Cernea, având în vedere infirmitatea de
care suferea (se deplasa cu un baston şi cu aparat special la piciorul drept) şi faptul
că, după demisia din învăţământ, nu mai dispunea de un venit sigur şi stabil. A de151
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păşit toate aceste greutăţi datorită puternicei credinţe creştine, pasiunii pentru munca
depusă, unei mari disponibilităţi afective, optimismului şi patriotismului de care era
animat. Perioada 1940-1945 a fost cea mai fastă, din punct de vedere material şi al
realizărilor editoriale.Astfel, în perioada 1939-1946 activează mai mult la Sibiu unde
reuşeşte să reediteze, în condiţii avantajoase la Tipografia Săteanului (director şi editor: Elena Măgeanu, Sibiu, str. Târgul Cailor nr. 2) în anii 1941-1945, toate cele 11
culegeri de folclor, din a căror distribuţie reuşeşte să strângă o mică parte din
banii necesari înfiinţării muzeului de la Sighişoara.
Deşi în timp de război şi puternic marcat sufleteşte de suferinţele cumplite
la care erau supuşi românii ajunşi sub ocupaţie sovietică sau maghiară, Gheorghe
Cernea nu încetează să acţioneze pentru îmbogăţirea colecţiei sale muzeale şi de
artă populară şi a bibliotecii care urmau să fie puse în valoare prin expunerea
lor în viitorul muzeu etnografic şi viitoarea bibliotecă din Sighişoara.Astfel, nu
scapă nici o ocazie, în periplurile sale din sudul Transivaniei, de a aduna (achiziţiona)
obiecte vechi sau cărţi rare pentru colecţie.Spre exemplu, doar într-o singură zi, pe
2 martie 1941, la Sibiu, notează în carnetul cu impresii zilnice că a cumpărat 2
piese pentru muzeu cu 500 de lei, iar pe 13 octombrie 1941 achiziţionează o carte
rară pentru bibliotecă cu 580 de lei.
În 1942, în plin război, se deplasează din nou la Bucureşti pentru a obţine
subvenţii sau sponsorizări pentru mobilierul necesar amenajării muzeului din
Sighişoara, în condiţiile în care a constatat, la inventarul obiectelor de muzeu şi al
cărţilor aflate la Sighişoara şi la Sibiu, că numărul exponatelor trecuse de 8000, iar
cărţile din bibliotecă erau în număr de peste 3000 volume! Până în septembrie 1942
mai primeşte, ca preţuire pentru efortul depus în scopul salvării şi conservării valorilor tradiţionale cultural-spirituale ale neamului românesc, o sponsorizare de 25.000
lei de la dna Sanda Matei – directoarea propagandei la Consiliul de Patronaj (caracterizată de Gheorghe Cernea ca „..o româncă cum nu am întâlnit până azi!”) şi o
donaţie de 98 de cărţi pentru biblioteca din Sighişoara în valoare de „cel puţin 10.000
de lei”, respectiv: 48 volume de la Octavian Neamţu – directorul Fundaţiilor Regale
„Regele Mihai” şi 50 volume de la Emanoil Bucuţă – cunoscut scriitor, militant
civic-cultural şi membru corespondent al Academiei Române.
La început de noiembrie 1942, în plin război mondial, etnofolcloristul Gheorghe
Cernea făcea, cu amărăciune, bilanţul a 6 ani (1937-1942) de luptă pentru a da Sighişoarei
un muzeu românesc [cu cele peste 8000 de obiecte adunate de el, în peste 20 de ani1 - la
acea vreme, cu mari sacrificii] şi o bibliotecă cu peste 3000 de volume, ani în care l-au
1
Gheorghe Cernea a început să colecţioneze obiecte de muzeu, cu o pasiune rar întâlnită, încă de la vârsta de 17-18 ani.Astfel,
în primele NOTE ZILNICE scrise pe coli albe (păstrate ca prin minune) în anul Marii Unirii, la Paloş, pe când avea 20 de ani, ne
vorbeşte deja de mica sa colecţie-muzeu format din obiecte de artă şi tehnică populară şi de cărţile din bibliotecă adunate într-o
cameră - pusă la dispoziţie de mama sa:
marţi 24 iulie – vineri 27 iulie 1918, la Paloş (satul natal)
„...................mi-am făcut două cuiere pe uşile...de la muzeu pentru agăţarea armelor
(probabil e vorba de acele arme ruginite descoperite de Gheorghe Cernea şi sora lui
Rozalia – bunica mea, după luptele de la Paloş din septembrie 1916, aşa cum ne-au
povestit de multe ori, nouă nepoţilor n.n.).
Mi-am aşezat biblioteca având 300 de volume.Mi-am aşezat deasemenea şi muzeul,
avănd între multele obiecte vechi (şi) 101 bani vechi şi 35
medalii...................................................
m donat i liotecii şcolii confesionale din aloş 8 de cărţi
Extraordinar, cum din 300 de cărţi, la care ţinea atât de mult (ştim cât de greu se procura o carte la început de sec.XX) a donat
28 volume pentru copiii din sat.
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încercat pe rând speranţa şi deznădejdea, bucuria şi tristeţea, agonia şi extazul. Astfel,
reuşise cum am mai arătat, încă din 1936, să închirieze spaţiul necesar, în casa doctorului Filipescu (casă în care intenţiona să amena eze un muzeu etnografic şi istoric românesc cu o iectele colecţionate din sutele de sate ătute de folclorist cu piciorul din
sudul ransil aniei o iecte a ate în acel an în satul natal aloş şi la locuinţa din Si iu ,
locuri dragi la care se întorcea periodic din peregrinările lui prin satele ardeleneşti
cu precădere din zonele etnofolclorice din Cohalm- upea de pe alea ârna elor
Ci inului şi ârti aciului pe unde îşi împlinea misiunea sfântă de folclorist conferenţiar muzeograf şi etnograf), la primul etaj al acestei masive clădiri cu arhitectură
săsească, aflată în centrul Sighişoarei pe str. Unirii (azi str. Herman Oberth) nr. 29 şi să
adune aici o parte din obiectele şi volumele colecţionate.
În perioada 1939-1941 face mai multe tentative de a deschide muzeul pentru
publicul sighişorean, dar nu reuşeşte decât organizarea unei mari expoziţii cu genericul „Muzeul Etnografic Târnăvean, Gh. Cernea, Sighişoara”, în cadrul renumitului Târg de Mostre internaţional organizat la Sibiu în perioada 1933-1939. Aflăm, de
la Gh.Cernea, din „INVITAREA” tipărită la 23 iulie 1939, distribuită la intrare vizitatorilor târgului, că piesele muzeale expuse (probabil peste 100) provin din „...muzeul
meu etnografic... care cuprinde obiecte pe care le-am adunat la Sighişoara,...în
număr de câteva mii. Ele constituie o comoară pentru neamul nostru... Invit pe toţi
vizitatorii să se oprească câteva momente la standul cu obiecte din muzeul meu şi
cu ţărance din Paloş, îmbrăcate în minunatul lor port.”
Totodată, colecţionarul ne mărturiseşte că „Obiectele expuse... nu sunt pentru
vânzare, ci pentru propagandă românească, să dovedim tuturora că niciun popor
nu are o mai bogată artă populară ca poporul român” şi foarte important, dorinţa
acestuia de a „...inaugura muzeul în toamna acestui an (1939)”. Gheorghe Cernea
şi-a pus mari speranţe că la acest mare târg internaţional (cu o durată de 2-3 săptămâni) va reuşi să străngă, din vânzarea broşurilor folclorice şi din donaţii, fondurile
necesare deschiderii muzeului din Sighişoara, făcând următorul apel în Invitarea adresată vizitatorilor: „Deoarece de zece ani muncesc în domeniul cultural, folkloric şi
etnografic, fără nici o leafă bugetară, fără subvenţii şi fără avere personală, rog
cu toată căldura, pe toţi vizitatorii, să mă sprijinească în această acţiune, pusă în
slujba neamului, cumpărându-mi lucrările mele (culegerile de folclor n.n.), tipărite
cu mari sacrificii materiale sau făcând donaţii pentru muzeu” 3.
Din nefericire nu a reuşit să strângă sumele necesare pentru achiziţionarea moÎntr-o autobiografie îngălbenită de vreme, scrisă de Gheorghe Cernea în octombrie 1953, la scurt timp după eliberarea din
infernul Aiudului, descoperită de mine printre cele câteva manuscrise păstrate din acea perioadă, etnofolcloristul ne mărturiseşte
următoarele: „Am locuit la Bucureşti în anii 1928-1937, la Sibiu (domiciliul sta il în str ârgul Cailor nr n n ) în perioada
1938-1946, iar la Sighişoara (unde în 1936 închiriase spaţiul pentru Muzeu n.n.) ...m-am stabilit în 1947 „.De fapt, Gheorghe
Cernea se referă la faptul că în acele perioade s-a aflat mai mult timp, locuind cu chirie, în localităţile menţionate.În realitate,
e greu de precizat un domiciliu stabil al unei asemenea personalităţi complexe, atât de legată de universul satului românesc, de
comorile culturale ale acestuia, atras mereu de spiritul ţăranului român ardelean;de aceea se poate spune că, după anii 1928/1933
cât a fost preşedinte al asociaţiei ardelenilor din Bucureşti „Patria Română” (şi a locuit luni de zile în Capitală), Gheorghe Cernea
şi-a consacrat întreaga viaţă muncii de culegător de folclor, de conferenţiar şi colecţionar, petrecându-şi, după calculele mele,
peste jumătate din anii de activitate (cu excepţia celor petrecuţi în infernul temniţei comuniste) pe teren în lumea sutelor de sate
româneşti din Transilvania unde era aşteptat cu bucurie şi nerăbdare.Desigur îl aştepta mereu la Paloş, casa părintească, sora
Rozalia şi nepoţii, unde poposea mereu, nu mai mult de o zi două pentrucă îl împingea spre alte sate, încă necercetate, pasiunea
pentru nobila sa misiune.Putem vorbi de un oarecare domiciliu stabil, începând cu 1947, an în care reuşise să aducă întreaga
colecţie la Sighişoara şi trebuia să se dedice cu totul pregătirii pentru inaugurarea noului muzeu sighişorean.
3
Extrase din dosarele Arhivelor Naţionale Sibiu, Fondul ASTRA, Indice 1939, nr.inventar 2984/p.20.
2
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bilierului necesar şi amenajarea încăperilor pentru păstrarea şi expunerea colecţiei
sale la Sighişoara, astfel încât muzeul nu a putut fi inaugurat în 1939, cum şi-a dorit,
şi nici în anii următori, care au coincis, din păcate, cu declanşarea marii conflagraţii
mondiale din anii 1939-1945, război care a dus atâtea nenorociri poporului român,
începând cu negrul an 1940.
Se gândea cu amărăciune că în acea toamnă a anului 1942 intrase într-un impas
ce părea de netrecut: deşi avea spaţiul şi obiectele colecţionate cu atâta trudă, nu putea
face nimic fără mobilierul necesar (foarte scump) expunerii acestor comori ale satului
românesc în condiţiile proprii unui muzeu.Dar Dumnezeu l-a luminat ( în septembrie 1942 s-a adresat cu o cerere direct Mareşalului Antonescu) şi a găsit nesperat
(era vreme de război!) înţelegerea necesară la cel mai înalt nivel (se vede treaba că
pe plan local i-a fost mai dificil, mai ales după începerea războiului) – la Guvernul
României. Mareşalul Antonescu a înţeles că, în vremurile grele ce va să vină, trebuie
sprijinită orice acţiune menită să răspândească cultura în popor şi să conserve bogatele
tradiţii şi obiceiuri ale românilor. El a mai înţeles atunci ceea ce guvernanţii noştrii
nici astăzi nu înţeleg: păstrarea tradiţiilor pozitive specifice neamului nostru, ca
elemente de civilizaţie cu vocaţie universală, determină menţinerea identităţii
culturale a românilor de pretutindeni şi reprezintă un factor puternic de dezvoltare economică prin atracţia străinilor - pelerini sau turişti - care doresc să
admire şi să se bucure de aceste comori spirituale unice.
Astfel, Gheorghe Cernea primeşte, în noiembrie 1942, un ajutor material
din partea Mareşalului Ion Antonescu, pentru mobilarea Muzeului Etnografic
Românesc (ce trebuia să fie deschis la Sighişoara), în care etno-folcloristul urma săşi expună obiectele din colecţia personală ( artă şi tehnică populară, costume populare,
numismatică, artă spirituală creştin-ortodoxă, arme vechi) din zone folclorice aflate în Sudul Transilvaniei ( peste 8000 obiecte din: Cohalm, Târnava Mare, Făgăraş,
Hârtibaciu, Sibiu) precum şi biblioteca (cu sală de lectură) personală cu peste 3000 de
volume, toate adunate în cei peste 30 de ani (la acea vreme) de activitate ca învăţător,
muzeograf şi culegător de folclor.
Redau mai jos copia după adresa scrisă, în care folcloristul Gh.Cernea confirmă primirea ajutorului banesc de la Guvernul României şi copia după scrisoarea de
mulţumire adresată de folclorist Mareşalului Ion Antonescu: „ 1. Răspunsul, de confirmarea primirii ajutorului, adresat de Gheorghe Cernea Serviciului Casieriei
din cadrul Preşedinţiei Consiliuluide Miniştri:
< Domnule Casier,
Drept răspuns la adresa Dumnevoastră No 34801 din 14 Nov. 1942, prin
prezenta, vă fac cunoscut că în ziua de 26 Nov. a.c. am ridicat dela Banca Naţională
a României –sucursala Sibiu – suma de lei 100.000 (unasutămii) sumă ce aţi binevoit a mi-o trimite, drept ajutor acordat de Domnul Mareşal Antonescu, pentru
INAUGURAREA MUZEULUI MEU de la SIGHIŞOARA.
Exprim şi pe această cale Domnului Mareşal Antonescu călduroase mulţumiri, vie recunoştinţă şi profund devotament.
Cu stimă deosebită,
Sibiu, 26 Nov. 1942
Gh.Cernea”
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2. Scrisoarea de mulţumire adresată de Gheorghe Cernea Mareşalului Antonescu.
„Domnule Mareşal,
De şase ani mă lupt să inaugurez, în oraşul Sighişoara, un muzeu care cuprinde câteva mii de obiecte vechi, de artă populară şi bisericească.
Aceste obiecte le-am adunat din anii copilăriei, din diferite regiuni ale
Ardealului, îndeosebi din judeţele Târnava Mare şi Sibiu. Dar din lipsă de mijloace
materiale am tot amânat inaugurarea acestui muzeu, spre durerea mea sufletească.
În luna Septemvrie a.c. printr-o cerere m-am adresat Excelenţei Voastre, solicitându-vă sprijinul.Deşi suntem în plin război de apărare a românismului şi creştinismului, când toate forţele morale şi materiale ale Naţiunii trebuiesc îndreptate
în direcţia victoriei totale, totuşi aţi binevoit – Domnule Mareşal, a sprijini o iniţiativă particulară de ordin cultural, acordându-mi o subvenţie de 100.000 lei, sumă
pe care, în ziua de 26 Nov. 1942, am încasat-o de la Banca Naţională a României
– Sucursala Sibiu.
Gestul Domniei Voastre m’a impresionat profund. El mi-a provocat un şi
mai puternic imbold de muncă în slujba Neamului.
Prin aceste rânduri vin a Vă exprima Domnule Mareşal, cele mai călduroase
mulţumiri şi cea mai vie recunoştinţă. Bunul Dumnezeu să vă dea deplină putere
fizică şi morală spre a putea duce la biruinţă, în toate sectoarele românismului,
tricolorul Ţării.
Cu profund respect şi devotament,
Gheorghe Cernea”
Dispunând de mobilierul achiziţionat cu ajutorul bănesc primit de la
Mareşal, a trecut la amenajarea Muzeului Etnografic Românesc al Sighişoarei
(prin aducerea miilor de exponate, printr-un efort uriaş, de la Sibiu şi de la
Paloş), reuşind în condiţii vitrege (de război, sărăcie), după 5 ani (1943-1947) de
adevărat calvar, să-l pregătească pentru deschiderea oficială.
Din nefericire, antihristul sovietic comunist venit de la Răsărit ca să distrugă tot ce înseamnă credinţă şi spirit românesc pe meleagurile noastre, a spulberat şi
Muzeul pregătit de Gheorghe Cernea, cu lacrimi şi sudoare, pentru românii sighişoreni. Catastrofa culturală s-a întâmplat în perioada septembrie 1948 (anul în care
marele etnofolclorist român Gheorghe Cernea a fost condamnat la 5 ani de detenţie
în urma unui proces înscenat de tip stalinist) – iulie 1949 (când au fost confiscate
şi ultimile obiecte din colecţia Cernea, inclusiv manuscrisele şi mobilierul personal
– transportate din Sighişoara la casa părintească din satul natal Paloş, în vara anului
1948 după arestarea lui Gheorghe Cernea).
Atunci s-a scris una din paginile negre ale istoriei oraşului Sighişoara
(din perioada comunistă): folcloristul Gheorghe Cernea a fost arestat şi condamnat ca deţinut politic, la Sighişoara şi în recurs la Braşov, la 5 ani muncă silnică în
„Zarca” Aiudului4 , iar obiectele expuse în Muzeul românesc din Sighişoara (care
Din dosarelor existente la CNSAS cu nr. I 154148 şi P 44353 reiese că:
- în prima instanţă Cauza numitului Cernea Gheorghe din Sighişoara a fost udecată de Tribunalul Târnava Mare, în
dosar nr 85 1948 iar prin sentinţa nr.388/20.05.1948 a fost condamnat la 6 ani închisoare corecţională....”
- în recurs, Curtea de Apel (a Regiunii) Braşov, în dosar nr.P.1397/1948, prin
eciziunea enală r 1441 1 8 1948 ...
condamnă pe inculpatul Cernea Gheorghe la 5 ani închisoare corecţională..” (i-au redus pedeapsa cu un an, dându-i
condamnarea minimă, probabil, pentru infirmitatea de care suferea).
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urma să fie inaugurat simbolic în 1948, la 100 de ani de la Revoluţia din 1948 condusă, în Transilvania, de marele erou al neamului Avram Iancu) au fost furate (armele
de muzeu5(5), numismatica şi cărţile din bibliotecă) sau împrăştiate în patru vânturi
(obiectele de artă populară şi religioasă) pentru a li se pierde urma (În sentinţa de condamnare nu se aminteşte nimic de soarta obiectelor de mare valoare (6) din colecţia
folcloristului Gheorghe Cernea, ca şi când n-ar fi existat, căci acestea ar fi intrat în
Patrimoniul Cultural Naţional şi în circuitul muzeal, aşa cum dorea Gheorghe Cernea.
Ori, comuniştii - infractori de drept comun - nu puteau accepta oficializarea confiscării, că nu mai aveau ce să fure!)
Atât la Tribunalul Sighişoara, cât şi la Tribunalul Braşov, instanţa s-a pronunţat
în baza prev.art.4 din Legea 289/18.08.1947 pentru desfiinţarea organizaţiunilor de tip
fascist, profascist sau terorist, politice, militare sau paramilitare. Acuzatorii penali numiţi deja de Lucreţiu Pătrăşcanu – ministrul comunist al justiţiei din Guvernul Groza
– au obţinut condamnarea etnofolcloristului sighişorean (cu complicitatea instanţelor
de udecată amintite din Sighişoara şi raşo instanţe care erau compuse începând
cu 1948 la ordinul comuniştilor dintr-un udecător şi asesori populari toţi colaoraţionişti ai regimului olşe ic) pe baza prevederilor acestui articol (aşa cum au
procedat şi cu alte personalităţi culturale care au refuzat cola orarea cu C ), deşi
nu au putut dovedi că Gheorghe Cernea s-ar fi dedat concret la propagandă sau acţiuni
în favoarea Mişcării Legionare. roşura „ iruinţa de la ăsărit cu caracter antisoietic in ocată de acuzatori ca pro ă re elatoare a fost tipărită în 1942 şi nu a fost
folosită de Gheorghe Cernea pentru a face propagandă după august 1944. Faptul că
au fost descoperite câteva din aceste broşuri în podul casei din Sighişoara nu are nicio
relevanţă căci, aşa cum se o ser ă chiar din conţinutul acesteia Gheorghe Cernea a
fost antilegionar con ins Citez de la pg a roşurii „ iruinţa de la ăsărit – principalul corp delict, alături de alte publicaţii prohibite, invocat pentru condamnarea
etnofolcloristului: „ Intrăm în anul 1941. Şi acest an ne-a adus o mare nenorocire,
care era cât pe-aici să ne coste distrugerea completă a Statului omân Duşmanii
neamului nostru au pus la cale, cu câţiva nemernici trădători de neam, rebeliunea
(Legionară n.n.) din zilele de 22-24 Ianuarie a ucureşti ei au tras cu tunul în
rezidenţia Consiliului de Miniştri au aruncat cu petrol în ostaşii români dându-le
foc au efuit multe case de oameni paşnici şi au asasinat mişeleşte pe mulţi omâni
de seamă cari au adus atriei mari ser icii ar armata a făcut zid de apărare în
urul iteazului şi înţeleptului nostru general şi Conducător Ion ntonescu Cu energie şi cura impresionant ea a zdro it pe (legionari n n ) cei cari au rut să dea foc
Existenţa acestor arme este confirmată de organele (de Poliţie, Siguranţă şi Securitate) care au făcut cercetările în
decembrie 1947, astfel: Din Dosarul nr. 175154, aflat în Arhiva Fondului Operativ a Consiliului Securităţii Statului a RSR,
rezultă că la percheziţia din 16.12.1947, executată la domiciliul folcloristului din str. Unirii 29 (unde se afla şi muzeul) Sighişoara
s-au găsit : „...o colecţie de 17 pistoale vechi şi ruginite (unde sunt acum aceste „corpuri delicate”? n.n.) şi 39 de cartuşe de
diferite calibre ruginite pentru care nu posedă autorizaţie specială.” (confirmat de Inspectorul Siguranţei Sighişoara Crăciun)
Ca urmare Serviciul de Siguranţă Sighişoara (controlat de bolşevici) prin Raportul nr. 56029/47 concluzionează:
„…că în urma cercetărilor făcute s-a constatat că numitul Cernea Gheorghe a săvârşit următoarele infracţiuni:
eţinere de pu licaţii prohi ite
eţinere de materiale de propagandă su ersi ă
C.Deţinere de armament de muzeu fără autorizaţie specială “
De fapt era vorba de armament pentru muzeu – armament şi muniţie inutilizabile (pentru care nu era nevoie de autorizaţie).
Important e că se recunoaşte, pentru prima dată într-un document oficial, că la Sighişoara a existat un muzeu amenajat de
Gheorghe Cernea, obiectele expuse fiind proprietatea acestuia; şi atunci putem să întrebăm: unde este colecţia de arme şi muniţie
vechi folosite în Primul Război Mondial şi care dovedeau trecerea ostaşilor români eliberatori, în 1916, prin zona Cohalmului
şi Târnavelor?!
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omâniei rmata ne-a dat prima tresărire de mândrie şi de une speranţe după atâtea dezastre prin cari am trecut într un atât de scurt inter al de timp (Se pare că
anchetatorii şi asesorii populari nu aveau obiceiul să citească textul în întregime şi nici
nu era nevoie, căci oricum aveau ordin să-l condamne pe Gheorghe Cernea, pe baza
unor probe ilegale şi irelevante, nemaivorbind că legionarii au fost folosiţi şi infiltraţi,
cu agenţi nazişti sau bolşevici, în perioada 1939-1940, atât de Hitler cât şi de Stalin.).
Şi cu toate acestea în cele două dosare cu câteva zeci de file arhivate de foştii
securişti (aflate acum în arhiva CNSAS cu nr. I 154148 şi P 44353), sunt trecute ca
motive ale arestării şi condamnării şi apoi ale arhivării şi microfilmării (cu menţiunea
„strict secret” în 1967, la 2 ani după moartea folcloristului!!): „deţinerea de materiale
interzise..şi de materiale de propagandă legionare”(!!), fapte care nu l-ar fi putut
incrimina pe etnofolclorist, nefiind prevăzute în Legea 289/1947, dar care justifică
arestarea sa, înainte de 30 decembrie 1947, ca aşa-zis simpatizant şi propagandist
legionar. Cel mai bine s-a apărat chiar Gheorghe Cernea în scurta dar sugestiva declaraţie dată organelor de anchetă, pe care o redăm mai jos: „Mă numesc Cernea
Gheorghe, născut la 29 Octomvrie 1898 în ucureşti fiul lui Gheorghe şi Maria (n
Codrea) decedaţi originari din com aloş ( ud ) r Mare
de profesiune pu licist
conferenţiar şi fol lorist fost în ăţător director în com aloş r Mare până în anul
19 8
a sol ent al colii ormale din e a domiciliat în Sighişoara iaţa
nirii nr 9
Recunosc că la domiciliul meu din Sighişoara am ţinut piesele specificate
(cărţi materiale interzise şi armament de muzeu fără autorizaţie n n ) în procesul
verbal de percheziţie domiciliară..... (urmează e plicaţiile foarte sugesti e ale folclori s t ului n.n.)
Publicaţiile le-am păstrat din mania (a ea un ade ărat cult pentru cărţi şi documente mai mult decăt o pasiune n n ) personală de-a conserva orice fel de scrieri
(era conştient că aceste scrieri reprezintă memoria colecti ă a poporului român pe
care comuniştii aduşi de so ietici roiau s-o distrugă n n )
Pistoalele, baionetele şi cartuşele ( v ec hi , de m uz eu n.n.) au fost adunate
de mine din anii copilăriei, cu intenţia curată de-a completa muzeul şi cu secţia
„Arme”.
Muzeul se află alături de locuinţa mea, intenţionând a-l inaugura în acest
an (aceasta e o noutate pro a il l-ar fi deschis şi în 1947 mai repede dar arestarea l-a determinat să amâne e enimentul pentru 1948 sau poate a greşit anul din
cauza emoţiilor Oricum e clar că muzeul nu a fost deschis pentru pu lic niciodată
nn)
Publicaţiile găsite în podul locuinţei (în urma unui denunţ n n ) au fost scoase
din bogata mea bibliotecă ( roşuri decupa e din ziare pu licaţii colecţii şi peste
3
olume de carte eletristică poezie romane nu ele dramaturgie de autori români şi străini n n ) înainte cu un an de zile (în 1946 n n ) ştiindu-le interzise şi nu
le-am predat sau ars ci, pentru a le păstra ca documente, le-am depus în pod 6.
6 O parte din ele (circa 400-500) au fost identificate, după 1950, la Muzeele din Mediaş şi Sibiu, iar la Sighişoara, în depozitul
Muzeului de Istorie, aşteaptă să fie expuse (există spaţiul necesar): o parte din colecţia de vechi icoane ortodoxe româneşti
colecţionate de folklorist în perioada interbelică (peste 400 în 1947) şi componente de mobilier ţărănesc şi artă populară adunate
de Gheorghe Cernea în perioada 1955-1965, după ieşirea din puşcărie.
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Recunosc că înainte de 23 August 1944 am publicat scrieri cu caracter antisovietic, însă după această dată nu am mai publicat şi nici nu am colportat (a răspândi scrieri, zvonuri, a le transmite unui cerc larg de persoane. n.n.) astfel de scrieri.
Declar, susţin şi semnez propriu” Gheorghe Cernea Semnătura.
Practic, prin această declaraţie Gheorghe Cernea a demontat foarte simplu toate acuzaţiile absurde aduse de anchetatori (după ianuarie 1948, sub presiunea securităţii, organele de anchetă ale Regiunii Braşov au schimbat încadrarea cazului Gheorghe
Cernea, punându-l sub incidenţa Legii 289/18.08.1947 , dar menţinând, se pare şi
acuzaţia de comitere a infracţiunii de „deţinere de publicaţii interzise” prevăzută în
Decretul-Lege nr. 364/04.05.1945, care era mai greu de dovedit şi prevedea şi pedepse mai blânde) precizând ceeace era uşor de demonstrat: că a publicat scrieri cu
caracter antisovietic, dar nu cu conţinut legionar, numai până în august 1944, că
nu a mai publicat şi nici nu a răspândit astfel de idei şi scrieri după august 1944,
că publicaţiile interzise le-a păstrat ca documente într-un fond secret depozitat
în pod – lucru permis în bibliotecile publice şi cu atât mai mult în cele private.
Desigur că aceste argumente de bun simţ nu au contat în faţa instanţelor controlate de
PCR şi de Securitate, etnofolcloristul fiind condamnat şi întemniţat la Aiud, după un
proces înscenat, în urma unor denunţuri şi pentrucă a refuzat colaborarea cu PCR şi
fosta securitate (conform principiului comunist bolşevic: „dacă nu-i cu noi e împotriva noastră”, deci e duşmanul nostru care trebuie înlăturat sau umilit şi terorizat).
În încheiere voi prezenta în premieră, din arhiva CNSAS, dovada oficială, din
timpul anchetei penale, a existenţei colecţiei muzeale a lui Gheorghe Cernea, care
urma să devină primul muzeu etnografic şi istoric românesc (devalizat de comunişti
în 1948, după condamnarea lui Gheorghe Cernea) din Sighişoara, colecţie dispusă în
două camere, din Piaţa Unirii (azi Herman Oberth) nr. 29 şi organizată şi aranjată de
neobositul colecţionar, cu meticulozitate şi rafinament, în cadrul a 6 secţii unde erau
expuse cele peste 8000 de obiecte de muzeu clasificate pe tot atâtea domenii, menţionată astfel în procesul verbal de percheziţie din 3.12.1947 (dosar CNSAS nr. P
044353) - numerotarea secţiilor şi comentariile îmi aparţin (date luate din carneţelele
personale şi din mărturiile rudelor care l-au cunoscut pe Gheorghe Cernea):
SECŢIA 1 „Artă bisericească ( c andele, c ruc i de lem n, di v ers e obi ec t e bi s ericeşti şi peste 4 icoane pe lemn şi sticlă echi)
SECŢIA 2 „Artă, industrie casnică şi ceramică ( z ec i de c os t um e popul are
autentice unelte necesare unei gospodării ţărăneşti mo ilier ţărănesc şi peste
ulcioare şi lide specifice zonelor Si iu- alea ârna elor-Cohalm)
SECŢIA 3 „Numismatică (peste 1
de monede şi medalii echi unele din
remea Imperiului oman româneşti şi străine)
SECŢIA 4 „Minerale (câte a zeci de roci colecţionate din zonele miniere de
la etroşani şi rad precum şi de la ocnele de sare de la Go ora şi de lângă Si iu
unde a conferenţiat)
SECŢIA 5 „Fotografii, Cărţi şi documente rare (a ea o colecţie de cărţi şi
documente rare isericeşti şi laice echi şi sute de fotografii din anii 18 -193 )
SECŢIA 6 „Arme (formată din câte a zeci de arme al e şi de foc pumnale
aionete pistoale echi din remea E ului Mediu e oluţiei paşoptiste şi rimului
ăz oi Mondial)
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Lupta pentru înfiinţarea muzeului (secţiei) de etnografie românesc la Sighişoara
a continuat şi după ieşirea lui Gheorghe Cernea din temniţa comunistă (1953-2013).
Voi reveni cu partea a 2-a a acestei dramatice istorii, anul viitor când, sper, să fie inaugurată şi o secţie românească „Gheorghe Cernea” la Muzeul de Istorie Sighişoara.7

FOTO 1

7 Gheorghe Cernea a colecţionat şi câteva mii de fotografii vechi din perioada 1890-1947, majoritatea dispărute în anii
devalizării colecţiei (1948-1950) de către infractorii comunisto-securişti, din care s-au mai păstrat prin grija Rozaliei Cernea,
sora folcloristului, cateva zeci de poze vechi, unele de mare valoare, din care am ales următoarele 3 imagini de interes pentru
sighişoreni (care vor reintra în colecţia “Gheorghe Cernea” în cadrul secţiei de etnografie românească a muzeului sighişorean,
care sperăm să fie inaugurată anul viitor):
în FOTO 1: Corul tineretului “Sf.Gheorghe” din Sighişoara, la 1938, sub conducerea distinsului dirijor Herlea, primită în acelaşi
an de Gh.Cernea pentru muzeu, la Sighişoara (fotografie realizată la atelierul fotografului Szabo jun. Sighişoara;
în FOTO 2: Reuniunea femeilor ţărance din Sighişoara înfiinţată de protopopeasa Ioana Moldovan (n.Boiu) la
sfârşitul sec.XIX - primită de Gh.Cernea pentru muzeu, de la Dna Eugenia Barbu (n.Moldovan), la 17 Novembrie
1942, la Sighişoara - fotografie realizată de Johann Polder la “Fotografisches atelier Schassburg (Sighişoara)”.
în FOTO 3: Căluşerii sighişoreni, în costume naţionale specifice zonei folclorice Târnava Mare, la petrecerea din 26 decembrie
1904.Informaţii transmise, odată cu imaginea, de înv. Pompiliu E.Constantin, îndrumătorul grupului de căluşeri din Sighişoara.
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FOTO 2

FOTO 3
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