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O ALTFEL DE PERSPECTIVĂ.
SIGHIŞOARA ŞI ARHEOLOGIA PEISAJULUI
(ASPECTE GENERALE ŞI INTERVENŢII ANTROPICE
DIN PREISTORIE PÂNĂ ÎN EPOCA ROMANĂ)
Ioan F. Pascu
Argument
În străduinţele sale de a înregistra măruriile comunităţilor umane din trecut şi
de a crea un model inteligibil pentru acestea, arheologia s-a confruntat cu tot mai
multe întrebări privind peisajul, condiţiile naturale şi resursele naturale care au
influenţat viaţa oamenilor în vechime. Iar aceasta în special pentru că peisajul nu
este un dat în întregime natural, dar nici un rezultat în întregime cultural, fiind mai
degrabă rezultatul unei interacţiuni dintre percepţia umană asupra peisajului şi
funcţionalitatea acestuia. Aşa au luat naştere noi metode şi s-a ajuns la necesitatea de
a face apel la alte discipline, oferind dimensiunea multidisciplinară a ”arheologiei
peisajului” (Landscape Archaeology), termen introdus în 1974 de Mick Aston şi
Trevor Rowley, care l-au folosit pentru prima dată în lucrarea Landscape
Archaeology:

An

Introduction

to

Fieldwork

Techniques

on

Post-Roman

Landscapes 1.
Astfel, arheologia peisajului a devenit un concept ce desemnează
preocupările pentru înţelegerea modalităţilor prin care oamenii din trecut au modelat
mediul şi au fost la rândul lor influenţaţi de acesta. Aşadar, dacă se poate spune că
geografia nu este altceva decât istorie în spaţiu iar istoria o geografie în timp, atunci
o bună cale de cercetare este drumul cu două benzi al arheologiei de peisaj, unde pe
un sens arheologia clasică dezvăluie urmele materiale ale activităţii umane, în timp
ce pe celălalt sens studiul mediului înconjurător aduce la suprafaţă date şi conexiuni
Michael Aston, Trevor Rowley, Landscape Archaeology: An Introduction to Fieldwork Techniques
on Post-Roman Landscapes, Ed. David & Charles, 1974, 217 p.

1
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(Aspecte generale şi intervenţii antropice din preistorie până în epoca romană)

Ioan F. Pascu

ascunse de multe ori percepţiei noastre, furnizând componente fundamentale în
procesul de reimaginare a perioadelor istorice.
Concepte
Relieful antropic sau antropogen se referă la cel format prin transformările
datorate omului, care pot rezulta din excavare şi acumulare, manifestate în special
prin efectuarea săpăturilor necesare sitemelor de fortificare, terasare, amenajări de
habitat, a căilor de comunicaţii, a cursurilor de apă, exploatării de resurse naturale
etc, precum şi prin depozitarea ori folosirea materialelor rezultate din lucrările de
excavare.
Clasificării şi conexiuni
Impactul intervenţiilor antropice poate fi reversibil ori ireversibil; temporar
sau permanent; micro-local, local, regional sau strategic.
În funcţie de intensitatea impacturilor putem vorbi de impacturi de
intensitate scăzută, cu efecte asimilate de mediu în timp scurt; impacturi de
intensitate medie, cu efecte evidente şi percepute; impacturi de intensitate ridicată
şi, deci, acţiune maximă.
După natura efectelor distingem impacturi negative (degradarea mediului);
pozitive (cu stări generatoare de siguranţă pentru om), vizuale (manifestate asupra
peisajului şi esteticii teritoriale); cumulative (pozitive şi negative - care induc efecte
complexe prin cumularea şi amplificarea lor în timp).
Privind peisajul în mod evolutiv, având ca referinţă vegetaţia, fauna şi
biodiversitatea, cursul istoric cuprinde: habitatul natural neinfluenţat de activitatea
umană; habitatul subnatural sau degradat, în care vegetaţia şi biodiversitatea au fost
influenţate parţial de activitatea umană 2; habitatul cultivat sau cultural, în care
deranjamentele sunt constante şi însoţite de introducerea de plante în mod deliberat;
2
De exemplu o pădure care deşi este afectată de intervenţia umană, rămâne în continuare o pădure.
Un model pentru o astfel de intervenţie, dar caracteristică evului mediu, este platoul cu stejari
multiseculari de pe Dealul Breite, aflat la marginea de vest a centrului istoric.
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şi habitatul artificial, care se dezvoltă atunci când oamenii modifică toate
componentele pe o scară foarte mare.
Dacă ne referim la factorii determinanţi ai intervenţiilor antropice asupra
peisajului, pe de o parte, şi a peisajului antropogen asupra habitatului uman, pe de
altă parte, ne aflăm iarăşi pe un drum cu două sensuri, cu feedbackuri ce leagă de la
cap la coadă sau invers, ca într-un cerc vicios, factori naturali, socio-umani, istorici
sau de conjunctură.
Considerăm astfel următorii factori determinanşi pentru intervenţie:
- mărimea comunităţilor;
- orizontul de aşteptare al comunităţilor umane faţă de oferta ambientală;
- tipul de locuire;
- ocupaţiile şi resursele disponibile şi cele necesare;
- nevoile de siguranşă socială li de sănătate umană
- vulnerabilităţile natural-defensive ale terenului, conflictele armate şi
evoluţia armamentului;
- elementele de risc natural (inundaţii, incendii, alunecări de teren);
- poziţia strategică;
- căile de comunicaţie şi schimburile culturale;
- modalităţile de transport şi evoluţia lor;
- credinţele religioase şi obiceiurile funerare.
Factorii de consecinţă ai intervenţiilor antropice se pot transforma, la rândul lor, în
noi factori de intervenţie, iar aici includem:
- îmbunătăţirea ofertei ambientale;
- creşterea populaţiei;
- personalizarea aşezărilor (unicitate, autenticitate);
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- specializarea meseriilor, asocieri breslaşe, ocupaţii complementare,
parcelarea terenurilor, terasări, amenajări hidrografice, cariere, oferte şi
necesităţi comerciale;
- cvartalizare şi particularităţi de morfologie urbană, asanări, apariţia de
lazareturi;
- fortificări, extinderi de fortificări, bastionalizări;
- regularizări hidrografice, taluzări, sprijiniri;
- dezvoltare urbană, influenţă zonală şi regională;
- amenajarea şi dezvoltarea drumurilor, construcţia de poduri, creşterea
potenţialului economic, politic şi cultural.
Precizări
La modul ideal, pentru stăpânirea componentelor spaţiale este nevoie în ziua
de azi de consemnări ştiinţifice corecte şi concrete, de identificări precise şi
repetabile, care pot oferi modele digitale ale terenului, folositoare ca bază peste care
se pot suprapune, prin transparenţă, alte planuri şi hărţi locale ce devin sugestive
vizual şi mult mai grăitoare prin integrări tridimensionale.
Aceleaşi date reale şi cuantificabile pot fi exploatate şi în cadrul unor analize
specifice, geomorfologice, hidrografice etc, privind, de exemplu, calculul pantelor,
calculul văilor, stabilirea punctului de acumulare a apelor, evidenţierea zonelor
plate, aria de cuprindere vizuală asociată unui sistem de fortificare, calculul celui
mai scurt traseu de deplasare într-un teren în funcţie de caracteristicile pantelor, care
este cel mai probabil drum ce pune în legătură două sau mai multe situri
contemporane ş.a.
Pentru studiul acum propus ne-am limitat însă la a folosi doar imaginea
actuală a peisajului, hărţi, date geografico-topografice, arheologice, istorice sau chiar
venite dinspre istoria orală şi memoria colectivă. Astfel, pe de o parte am asociat
intervenţiile antropice cu elementele contemporane de datare (arheologice şi
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istorice), iar pe de altă parte am suprapus intervenţiile antropice de jos în sus,
pornind de la „cauza fără cauză”, adică de la relieful neantropogen şi habitatul
natural dezvoltat înaintea primelor activităţi antropice, spre cele mai recente şi
semnificative intervenţii în peisaj.
Spaţiul
Sighişoara este aşezată în partea sudică a Podişului Transivaniei, în valea
Târnavei Mari, o zonă depresionară cu lăţimi ce ating 2.000 m, dar care în preajma
oraşului se îngustează la 500 m.
Spaţiul îl delimităm prin dealurile împrejmuitoare, ale căror altitudini sunt cuprinse,
în medie, între 500 şi 600 m, central existând Dealul Cetăţii (430 m) şi Oraşul de
Jos, adică întregul centru istoric din Sighişoara, în care Oraşul de Jos se află la o
altitudine de 350 m peste nivelul mării.
Teritoriul studiat se găseşte în zona de tranziţie dintre clima caldă şi uscată a
Câmpiei Transilvaniei şi clima aspră a Carpaţilor Orientali. Dinspre nord şi nordvest bat vânturi calde şi umede, în timp ce din răsărit, dinspre Munţii Harghitei, se
abat vânturi reci, cărora li se adaugă iarna vânturile îngheţate dinspre nord-est.
În cadrul acestor caracteristici generale, cu variabile doar în ceea ce priveşte
clima, trebuie să ne imaginăm peisajul primordial, nonantropic.
Mai întâi este nevoie să redesenăm cursul râului Târnava Mare, care înainte
vreme avea un traseu mult mai meandrat, cu o albie mult mai îngustă şi mai adâncă,
dar cu aceiaşi turbinitate aluvionară, cu insuliţe şi o vegetaţie spinoasă mărturisită
chiar de toponimia râului (valea ”spinoasă”, valea „mărăcinilor”). Meandrele
istorice ale râului încuiau perfect depresiunea la est şi la vest. Îngustimea şi
adâncime sa favorizau totuşi o “potecă’ acvatică pentru plute şi ambarcaţiuni
individuale până târziu în epoca modernă, în timp ce turbinitatea şi aluvionaritatea
au fost ameninţări permanente, marcând zone vulnerabile, cu deosebire în lunca de
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nord, acolo unde locuirea permanentă s-a naşte pe curbe de nivel la sfârşit de ev
mediu şi se amplifică în funcţie de proiectele de sistematizare ale epocii moderne.
De asemenea trebuie redesenat şi cursul Văii Şaeşului, principalul afluent din
zonă al râului colector, Târnava Mare, care undeva în zona fabricii ”Târnava”
cobora cu două braţe dinspre sud, apoi se întorcea brusc spre est, meandra printre
actualele străzi Ilarie Chendi şi Mihai Eminescu, ocolea pe la sud Piaţa Hermann
Oberth şi se revărsa în râul Târnava Mare aproximativ în dreptul actualului Hotel
Cavaler 3. În consecinţă, Dealul Cetăţii nu era total separat de Dealul Breite, fiind
mai degrabă un fel de subunitate a celui din urmă, după cum şi o bună parte din zona
centrală a Oraşului de Jos oferea un altfel de peisaj, conferit de caracterul mlăştinos
al unor terenuri traversate de Şaeş. Tot dinspre sud mai coboară Pârâul Câinelui,
care se vărsa ca şi acum, dar la suprafaţă, în zona podului de beton ce face astăzi
legătura cu str. Gh. Lazăr, spre est urmând Valea Herţeşului, Valea Dracului şi
Valea Şapartocului, în timp ce de la nord Târnava Mare nu primeşte în zonă niciun
afluent.
Dealurile aflate pe ambele părţi ale râului se înalţă cu până la 250 m
deasupra văii, erau împădurite cu foioase (între care predomină stejarul şi fagul),
neterasate, cu păşuni naturale şi fără amputările vizibile acum mai ales la Dealul
Viilor (cariera de lut), Dealul Gării (la intrarea căii ferate în zona staţiei CFR şi
urcarea spre Vila Franka) sau Dealul Brădetului (de la începutul străzii Horea
Teculescu până la începutul străzii Dumbravei, porţiune în care acesta cobora abrupt
până în albia râului). Lunca Târnavei Mari, dispusă în partea de nord a râului, era în
schimb lipsită de vegetație dar mereu predispusă la inundaţii.
În ceea ce priveşte fauna cinegetică şi piscicolă, aceasta este specifică
dealurilor înalte şi se încadrează în domeniul faunei pădurilor de foioase, la care se
adaugă fauna luncilor, a zonelor umede şi a apelor curgătoare. Foarte bogat a fostşi
Devierea Văii Şaeşului pe cursul său actual s-a petrecut în anul 1862, când Dealul Cetăţii a fost
desprins de Dealul Breite, Şaeşul fiind deviat spre vest şi unit cu Valea Gropii.
3
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este vânatul cu păr (căpriori, cerbi, mistreţi, lupi şi urşi) în timp ce apele Târnavei
erau bine populate cu scobari, clean, mreană şi somn, unele varietăţi de peşte
existând şi în Valea Şaeşului.
Avem astfel în faţă un peisaj ancestral extrem de generos ambiental, care
prin relief, climă şi resurse naturale s-a dovedit şi foarte bine condiţionat pentru un
habitat uman evolutiv, durabil şi în general prietenos cu mediul - doar factorii
istorici, de lungă sau de scurtă durată, determinând şi influenţând dimensiunea,
amploarea şi intensitatea intervenţiilor antropice. Practic, punctul tare este definit de
un relief diversificat şi concentrat, cu o climă predictibilă inclusiv în ce priveşte
anticiparea furtunilor 4, într-o zonă strategică cu accesibilitate controlată, potenţial
natural defensiv şi resurse naturale satisfăcătoare şi regenerabile, mai ales pentru
societăţile autarhice, suficiente prin ele însele.
Rezumând, depresiunea intracolinară a Sighişoarei se află în bazinul mijlociu
al unui râu care coboară de la est la vest, din Carpaţii Orientali către centrul
Transilvaniei şi valea Mureşului, axa hidrografică de referinţă a regiunii. Largă şi
deschisă la est, în zona Albeştiului, valea Târnavei Mari se îngustează brusc la
intrarea în zona depresionară, fiind ştrangulată de o subunitatea a Dealului Gării (la
nord) şi Dealul Brădet (la sud), între acestea, ca o barieră, aşezându-se de-a
curmezişul albia veche a râului. Către vest, la işirea din depresiune, valea era din
nou ştrangulată, dar mai ales şicanată, pe rând de Dealul Cetăţii, Dealul Siechof (o
subunitate a Dealului Gării), Dealul Podei şi Dealul Turcului (Wienenberg).

Când sunt înorări aducătoare de ploaie vizibile la vest şi sud-vest, localnicii se aşteaptă la averse
normale. În schimb, când acestea vin dinspre est-nord-est este aproape sigur că va fi furtună. Din evul
mediu un bun barometru este și cocoşul-giruetă din vârful Turnului cu Ceas. Astfel cu coada
îndreptată spre est acesta anunţă vreme bună, în timp ce invers, spre vest, este un clar indiciu de
ploaie.
4
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Intervenţii antropice
Prin accesibilitatea văii principale dar şi prin posibilităţile de refugiu şi
izolare pe văile pâraielor laterale şi a celor secundare acestora, apariţia şi răspândirea
habitatelor umane s-a făcut încă de timpuriu 5.
Epoca pietrei
Datorită faptului că prin structura sa geo-morfologică terenul nu prezintă
grote în zonă, adăposturi naturale specifice omului din paleolitic, nu au fost găsite
nici urme caracteristice acestei perioade. În schimb, au fost descoperite aşezări din
neolitic, aparţinând Culturii Petreşti (3000-2500 î.Hr.) în Cartierul Aurel Vlaicu
(punctul ”La Grajduri” sau ”La Saivane”), Soromiclea (zona fermei,) şi Valea
Dracului (punctul ”La podul de beton”), precum şi aşezări eneoloitice (Cultura
Coţofeni, 2500-2000 Î.Hr.) la ”Ferma Soromiclea” şi în Roră (în apropierea
ramificației spre satul Stejăreni) 6. Toate aceste descoperiri mărturisesc o locuire
tipică, care prin deranjări sporadice şi incomplete ale habitatului natural, legate de
amenajarea unor vetre de așezare, îndeledniciri domestice sau agricole, au avut
impacturi locale, temporare şi reversibile, cu efecte metabolizate de mediu în timp
scurt.
Epoca bronzului
Epoca bronzului a fost o perioadă marcată de intense conflicte războinice
intertribale, motiv pentru care majoritatea alezărilor sunt situate pe terase dominante,
fortificate uneori cu valuri de pământ şi şanţuri.
Pentru peisajul arheologic al zonei studiate am folosit ca referinţă lucrarea lui Gheorghe Balta,
Sighişoara înainte de Sighşşoara, Bucureşti, Ed. Oscar Print 2000, altminteri cea mai cuprinzătoare,
sintetică şi în acelaşi timp punctuală analiză cu valoare de expertiză aplicată terenului avut în vedere.
Este o lucrare pentru care autorul a utilizat cercetările de teren şi cercetările arheologice efectuate
individual sau în colectiv între anii 1975-1999 în bazinul mijlociu al Târnavei Mari, cu actualizarea şi
integrarea tuturor cercetărilor de teren şi a săpăturilor arheologice efectuate de-a lungul celor 150 de
ani de când datează interesul pentru antichitățile zonei (Gh. Baltag, op. cit., p. 23-24). Ulterior
încetării activităţii d-lui Baltag, în zonă nu au mai fost identificate zone cu patrimoniu arheologic
reperat sau zone cu potenţial arheologic evidenţiat întâmplător.
6
Gh. Baltag, op. cit., p. 35-36.
5
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La Sighişoara un astfel de loc la reprezentat promontoriul de la Wietenberg, în fapt o
veritabilă fortificaţie naturală aflată pe malul drept al Târnavei Mari, la mai puţin de
2 km de la ieşirea din oraş, către Tg. Mureş. Botul de deal are versanţi abrupţi, la
vest profilul fiind aproape vertical, cu o diferenţă de 30-40 m faţă de albia râului,
care înainte vreme trecea chiar pe la baza sa. La nivelul superior al dealului există şi
azi un platou oarecum dreptunghiular, separat de restul formaţiunii deluroase printrun şanţ artificial adânc, transformat ulterior în viroagă. De asemenea, pe latura de
vest se mai păstrează urmele unei terasări, foarte bine conturată în vechime 7.
Acestea reprezintă cele mai vechi intervenţii atropice vizibile din zonă, având ca
factori determinanţi mărimea comunităţii (raportată la spaţiul disponibil), tipul de
locuire (aşezare fortificată şi centru de cult magico-religios) 8, poziţia strategică
oferită de teren, dar şi vulnerabilităţile sale natural-defensive, care au condus la
apariţia şanţului de apărare. Sunt intervenţii antropice micro-locale, de excavare
(prin lucrările de amenajare a şanţului şi cele de terasare) dar şi de acumulare având
în vedere că există posibilitatea unui zid sec asociat şanţului 9. Intensitatea
intervenţiilor a fost medie (cu efecte evidente şi percepute), dar cu impact permanent
şi ireversibil care a permis refolosirea şi amplificrea lor în epoca următoare. Datorită
întâietăţii descoperirilor de aici (primele fiind făcute în 1898) şi a reprezentativităţii
materialului rezultat în urma cercetărilor arheologice ulterioare, aşzarea le la
Wietenberg (sau Dealul Turcului) a devenit eponimă pentru una dintre cele mai
importante culturii ale brozului mijlociu (1800-1300 î.Hr.) – cultura SighişoaraWietenberg.

Ibidem, p. 46-47
În aşezarea de epoca bronzului de la Sighişoara-Wietenberg au fost descoperite două vetre-altar sau
altare de cult cu decoruri complicate, care i-au îndemnat pe uni specialiţti să considere că aici a
existat şi un centru de cult magico-religios. Ibidem, p. 46-47; I. Andriţoiu, A. Rustoiu, SighişoaraWietenberg. Descoperiri preistorice şi aşezarea dacică. Bucureşti 1997, p. 42.
9
Gh. Baltag, op. cit., p. 50
7
8
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La Sighişoara, în afară de aşezarea eponimă, mai există alte trei puncte cu
vestigii ale culturii Wietenberg: în Cartierul Plopilor (punctul ”Herţeş”), în Cartierul
Miron Neagu (zona monumentului Skariatin) şi pe ”Platoul Câmpului” (str.
Câmpului, Cart. Ana Ipătescu) 10. Şi aceste aşezări au fost situate pe terase
dominante, dar din cauza urbanizării din secolul trecut nu putem preciza nimic
privind caracterul fortificat sau nu al acestora.
În cursul secolului al XIII-lea î.Hr. are loc pătrunderea unor triburi răsăritene
venite din aria culturii Sabatinovka (Ucraina), care duc la dispariţia culturii
Sighişoara-Wietenberg. Invazia a dat totuşi naştere unui alt complex cultural, numit
Noua-Sabatinovka (după cartierul Noua din Braşov), ce face trecerea spre epoca
fierului. În noul context, aşezările stabile din epoca bronzului mijlociu sunt înlocuite
cu aşezări efemere, specifice păstorilor nomazi răsăriteni, iar creşterea animalelor
redevine natura principală a economiei. În zonă astfel de aşezări au fost descoperite
la ”Dealul Viilor” şi în ”Venchi” 11, dar caracterul sezonier al locuirii şi specificul
ocupaţiilor nu au determinat decât intervenţii antropice superficiale şi uşor
metabolizate de mediu. Factorii determinanţi pentru aceste intervenţii cu impact
local şi de intensitate scăzută au fost: mărimea comunităţilor sedentare (locale) şi a
celor în mişcare (răsăritene), căile de comunicare (care le-au pus în contact),
conflictele militare (care au dus la dispariţia unei culturi şi apariţia alteia), tipul de
locuire, ocupaţiile specifice, oferta ambientală şi resursele necesare (care au avut
drept rezultat un habitat subnatural, cu deranjări sporadice şi incomplete).
Epoca fierului
Aşa numita epocă a fierului cuprinde practic întregul mileniu de dinaintea
naşterii lui Hristos, fiind împărţită în două mari perioade: Hallstatt (epoca veche a
fierului) şi La Tène (epoca nouă a fierului)

10
11

Ibidem, p. 58-59
Ibidem,
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Hallstat. În Transilvania, Hallstattul timpuriu (1100-850 î.Hr) se
caracterizează prin apariția unor mari fortificaţii, întărite cu valuri şi şanţuri adânci.
După părerea, justificată, a lui Gh. Baltag, o cetate circumvalată din această perioadă
trebuie să fi existat şi pe vârful Dealului Cetăţii, acolo unde este astăzi Biserica din
Deal, în timp ce pe platoul de jos funcţiona o aşezare civilă şi o necropolă de
inhumaţie 12. Amenajările au fost consecinţa unor intervenţii micro-locale, de
excavare şi acumulare, cu impacturi permanente şi vizuale – mai ales în ceea ce
priveşte fortificaţia - până la apariţia constructorilor medievali. Ca factori principali
de intervenţie considerăm: mărimea comunităţii, poziţia strategică a dealului cu
vulnerabilităţile sale defensive şi contextul istoric de scurtă durată (care au necesitat
fortificarea vârfului de deal iar apoi abandonarea acestuia) dar şi o ofertă ambientală
convenabilă locuirii deschise şi corespunzătoare obiceiurilor funerare (ambele pe
platoul inferior), precum şi apropierea de firul unei ape curgătoare cu deschidere
controlată spre circulaţie şi schimburi culturale.
O altă posibilă fortificaţie este presupusă în Soromiclea, unde pe dealul
numit ”Ouldbrich” (Cetatea Veche) se mai pot recunoaşte eventuale elemente de
terasare şi fortificare din vechime, afectate însă puternic de alunecări de teren şi
astfel parţial metabolizate de mediu.
Alte aşezări şi necropole contemporane dar nefortificate, cu impacturi greu
evaluabile, au mai fost identificate în Cartierul Aurel Vlaicu (punctul ”La
Grajduri”), Dealul Viilor, Podmoale, în Roră şi în Venchi 13. Dacă comparăm
specificul ”civil” al acestor aşezări cu cel militar al amenajărilor de pe Dealul
Cetăţii, putem spune că deşi cele din urmă au avut un caracter local, fiind efectuate
într-un spaţiu în sine limitat, influenţele au fost şi strategice, repercutându-se asupra
unei zone mai extinse prin foarte probabilul caracter de subordonare a aşezărilor
nefortificate faţă de cetatea devenită centru zonal.
12
13

Ibidem, p. 65
Ibidem, p. 72
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La Tène. Celei de-a doua vârste a fierului îi este în principal asociată
civilizaţia geto-dacă, epoca încheindu-se în momentul în care Dacia este cucerită de
către romani. În lini mari, perioada La Tène are câteva elemente pregnante de
noutate: folosirea generalizată a roţii olarului, folosirea brăzdarului de plug, care a
permis trecerea la agricultura propriu-zisă, apariţia de structuri statale incipiente şi
coagularea lor într-un stat centralizat, înmulţirea numărului de aşezări fortificate și
apariţia aristocraţiei militare, dezvoltarea sistemului de fortificare în cetăţii tip
”dave” sau „oppidan”, unde fortificarea naturală era suplimentată, pe lângă şanţuri şi
valuri de pământ, cu palisade şi uneori ziduri, cele mai mari dintre ele având şi
funcţii de centre tribale şi religioase.
Pe teritoriul studiat, au existat cinci aşezări dacice şi două fortificaţii din acea vreme:
aşezarile din ”Herţeş” (Cartierul Plopilor), Podmoale, Soromiclea (”La Fermă”),
Valea Dracului (”La podul de beton”), Valea Cânepii şi cetăţile din Valea Cânepii
(Hanfau) şi Dealul Turcului-Wienenberg 14.
Cu excepţia aşezării de la Podmoale, care a fost descoperită prin cercetare, celelalte
patru au fost identificate prin periegheză, la fel ca şi cetatea din partea superioară a
pârâului Cânepii, aflată în punctul ”Fundătura” dar numit înainte vreme de localnici
”Henyeschburg” sau ”Heidenburg” (”Cetatea Păgână” - după interpretarea lui Gh.
Baltag), parţial metabolizată de natură. În schimb, dava de la Sighişoara-Dealul
Turcului a fost investigată sistematic 15, fapt care ne permite să identificăm noii
factorii determinanţi ai intervenţiilor antropice de aici, felul, amploarea şi
consecinţele lor.
Să spunem că mai întâi noii locuitori au procedat la o nivelare a platoului
abandonat odată cu dispariţia purtătorilor culturii Wietenberg, fapt ce explică şi de
ce la marginea lui a fost găsit aglomerat majoritatea inventarului arheologic de
epocă. Nu acelaşi lucru se întâmplă cu şanţul defensiv asociat aşezării Wietenberg
14
15

Ibidem, p. 99-100
I. Andriţoiu, A. Rustoiu, op. cit.
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care este refolosit şi amplificat de daci. De fapt, atât şanţul cât şi valul înalt de
pământ care barează accesul pe şeaua dealului de pe latura nord-estică a platoului au
evidenţiat două faze de fortificare în perioada dacică. Mai mult, apare şi un val nou,
longitudinal, amplasat la marginea de vest a platoului, fortificat suplimentar cu o
palisadă din stâlpi verticali adânciţi în coama valului. Cronologic, la mijlocul
secolului al II-lea î.Hr. are loc o reabilitare a fortificării din epoca brozului (care
separă platoul dealului de restul formaţiunii deluroase), iar ulterior, un secol mai
târziu, în perioada centralizării statale din timpul lui Burebista, s-a produs o
amplificare a sistemului defensiv, valul dinspre nord-est fiind supraînălţat, iar pe
latura de vest ridicându-se valul cel lung cu palisadă. Aceste noi elemente au
transformat aşezarea într-o veritabilă fortificaţie de tip davă. După dispariţia lui
Burebista se consideră că sistemul de fortificaţii a fost treptat abandonat sau nu a
mai fost întreținut corespunzător, iar la cucerirea romană aşezarea şi-a încetat
definitiv existenţa 16.În strânsă legătură cu această perioadă trebuie să remarcăm şi
un fapt cu valoare de noutate, care dă zonei o altă dimensiune prin conectarea ei la
teritorii îndepărtate şi influenţe diverse. Este vorba de apariţia monedelor, fie ele
autohtone, dacice (emise ca imitaţii după tetradrahmele macedonene din timpul
regelui Filip al II-lea), fie străine, venite din lumea romană sub forma denarilor
republicani şi imperiali. Astfel, monede izolate sau în tezaur au fost descoperite la
Sighişoara pe „Dealul Galben” (”Gelber Berg” – denari republicani) şi izolat în
puncte neprecizate (drahme, tetradrahme şi denari republicani), Albeşti (tezaur, 10
denari romani republicani, sec II-I î.Hr., în punct neprecizat), Criş (tezaur, 3 denari
romani republicani, sec II-I î.Hr., în punct neprecizat), Şaeş (tezaur, 563 denari
romani republicani, emişi între 217-49 î.Hr., la ieşirea din sat, sub pădure), și Boiu
(izolat, tetradrahmă macedoneană şi denar roman republican în zona „Dealului

16

Gh. Baltag, op. cit., p. 89-90
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Dobelor”) 17Aşezarea pe hartă a acestor descoperiri relevă nu atât trecerea spre un alt
nivel al schimburilor comerciale cât mai ales deschiderea spre circulaţie a văilor
laterale afluentului principal şi, astfel, sfârşitul autosuficienţei şi ieşirea din confortul
izolării a comunităţilor restrânse și retrase singuratic pe mici plaiuri lăturalnice 18.
Relieful îşi dezvăluie asfel noi oferte, care interconectează şi pune lumea în
legătură, crescând presiunea şi intensitatea factorilor antropici asupra habitatului
natural.
Concluzii
Ajunşi în pragul epocii romane, care înseamnă şi începutul unei noi lumi, se
impune o primă sintetizare. Până la începutul epocii bronzului locuirea umană este
modestă şi sporadică. Densitatea acesteia, mărimea comunităţiilor, tipul de habitat,
ocupaţiile specifice şi îndelentnicirile deomestice complementare nu au condiţionat
ci au fost condiţionate de habitatul natural întâlnit. Prin sine însuşi acesta a fost
suficient şi îndestulător pentru a nu determina decât intervenţi antropice minimale,
de intensitate scăzută, cu deranjări superficiale, incomplete, temporare şi uşor
metabolizate ulterior de mediu.
În epoca bronzului, mai ales spre mijlocul, sfârşitul şi în pasa de legătură cu
epoca fierului, realităţile din teren încep să se schimbe, evident sub auspiciile unei
altfel de ambianţe istorice, mărturisite tocmai de noi intervenţii antropice.
Astfel, pe lângă aşezările deschise, amplasate pe terasele mijlocii dar
dominate ale bazinului, apar locuiri pe promontorii fortificate natural şi uneori
întărite artifcial. Poziţia strategică, potenţialul defensiv al terenului şi cuprinderea
vizuală a punctului fortificat au devenit noi criterii de locaţie, coroborate cu valoarea
de accesibilitate a reliefului.

Ibidem, p. 101-102
Este motivul pentru care am menţionat acum şi puncte care ies din aria de cuprindere a zonei
studiate.
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Pe de altă parte, armele descoperite vorbesc despre creşterea agresivităţii iar
întăririle artificiale despre încercările de contracarare a acesteia. Dar agresivitatea
este derivată din frustrări şi tentaţii, determinată de potenţialul natural existent, de
cel necesar şi cel valorificat, de creşterea comunităţilor umane şi nevoile pe care
acestea le resimt, de factorii naturali şi ocupaţionali care mişcă şi pun în contact
comunităţi dinstincte, cu particularităţi culturale conflictuale. Luaţi individual,
izolaţi sau împreună, toţi aceşti factori au determinat intervenţii antropice cu
intensitate crescândă, vizibile, permanente şi nemetabolizate de natură, cel mai
elocvent exemplu fiind aşezarea eponimă a culturii Sighişoara-Wietenberg.
În epoca fierului se constată o îndesire a locuirii, apariţia de noi puncte
fortificate, ba chiar, spre sfârşitul perioadei, ridicarea unor veritabile cetăţi, dave, cu
rol strategic regional. Pentru Gh. Baltag ”Analiza distribuţiei spaţiale a acestor
descoperiri permite reconstituirea spaţială a formelor de organizare teritorială din
perioada dacică, pe mari familii sau clanuri care ocupau fiecare câte o vale
secundară, polarizând în jurul lor mici formaţiuni unde trebuie să se fi aflat şeful
comunităţii împreună cu un detaţament de oşteni şi tezaurul clanului, format din
obiecte şi monede de argint” 19.
Pe valea Târnavei Mari existau în perioada statului dac cinci mari dave, cu
rol de centre tribale şi de control al drumului care pe firul râului lega părţile de
răsărit ale Daciei cu cele din apus. Prima davă importantă de pe cursul superior se
afla în apropierea localităţii Zetea, următoarea lângă Odorheiul Secuiesc, a treia la
Porumbenii Mari, a patra la Sighişoara, pe Dealul Turcului (Wietenberg), iar a
cincea între Copşa Mică şi Şeica Mică 20. Dava de la Sighişoara-Dealul Turcului
trebuia ”să fi concentrat în jurul ei întreaga viaţă economică şi socială a
teritoriului, aici fiind centrul religios şi comercial al comunităţii tribale ce locuia în

19
20

Gh. Baltag, op. cit., p. 107-108
Ibidem, p. 76-78
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vechime pe suprafaţa bazinului mijlociu al Târnavei Mari 21”. Aceasta şi pentru că,
sau mai ales datorită faptului că la Sighişoara era deja conturată o răscruce de
drumuri extrem de importantă, care intersecta artera principală, de la est la vest, pe
valea râului, cu alta nord-sud, prin valea Şaeşului şi Hetur către valea Mureşului,
traseu punctat de descoperiri monetare şi de bijuterii.
*
Aşadar, prin fizionomia sa teritoriul în studiu a fost capabil să asigure o
ofertă ambientală corespunzătoare orizontului de aşteptare al comunităţilor umane,
care au început să-l exploateze în funcţie de resursele diponibile şi să-l modeleze în
funcţie de cele necesare, ajungându-se la habitate culturale sau cultivate, în care prin
agricultură deranjamentele au fost constante şi însoţite de introducerea unor plante în
mod intenţionat, dar la un nivel limitat, cu o intensitate scăzută şi caracter temporar,
energia impactului antropic fiind absorbită de mediu într-un timp dat, deci fără
consecinţe vizuale manifestate asupra peisajului şi a esteticii sistemelor teritoriale.
Totuşi, efectele au avut drept consecinţă o creştere a populaţiei şi o îndesire a
locuirii, care prin deschiderile oferite în principal de cursurile de apă este tot mai
mult interconectată, oferind şi noi determinări pentru intervenţii antropice.
Peisajul este astfel treptat reconsiderat. Simpla lui existenţă nu mai e
suficientă iar asocierea unor criterii din ce în ce mai complexe determină
întemeierea noilor vetre de aşezare şi particularităţile acestora. Punctele de
confluenţă ale văilor, legăturile intermediate de acestea şi sinergia lor, accesibilitatea
şi potenţialul de control al accesibilităţii, posibiltăţile de deplasare în teren în funcţie
de caracteristicile pantelor, elementele de fortificare naturală şi aria de cuprindere
vizuală asociată sistemelor de fortificaţie, sunt elemente naturale care nu mai pot fi
privite decât împreună şi în funcţie de care se gândeşte strategic şi se intervine

21

Ibidem, p. 108
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antropic cu o intensitate din ce în ce mai ridicată şi cu efecte evidente, percepute şi
până la un anumit punct chiar permanente.
Astfel de intervenţii antropice cu impact vizual, adică nemetabolizate în mod
natural de mediu, care pot fi contabilizate din preistorie până în epoca romană sunt
de localizat în următoarele puncte:
-

Fortificaţia din epoca bronzului de la Sighişoara-Wietenber (Dealul

Turcului). Deşi a fost abandonată undeva în secolul al XIII-lea î.Hr., elementele de
fortifcare, adică şanţul şi valul de apărare, au rămas vizibile până la mijlolul
secolului al II-lea î.Hr., când au fost refolosite de daci.
-

Fortificaţia din Hallstattul timpuriu din vârful Dealului Cetăţii.

Întăriturile circulare cu valuri şi şanţuri adânci au rămas permanente până în secolul
al XIII-lea, când au fost desfinţate de constructorii medievali, dar nu înainte de a fi
reabilitate de grănicerii secui care, tot dintr-o fortificaţie de pământ cu palisade din
lemn, au controlat de aici pentru o scurtă perioadă frontiera în mişcare a regatului
arpadian.
-

Fortificaţia din prima vârstă a fierului de la Soromiclea. Chiar dacă a fost

puternic afectată de alunecări de teren şi astfel parţial metabolizată de mediu, se mai
pot identifica unele elemente de fortificare. Mai mult chiar, permanenţa
intervenţiilor de aici se regăseşte chiar şi în memoria colectivă a locuitorilor, care
numesc dealul modelat antropic ”Ouldbrich” (Cetatea Veche)
-

Fortificaţia La Tène de pe Valea Cânepii, aflată într-o situaţie

asemănătoare cu cea din Soromiclea, cu deosebirea că aici denumirea locului este
”Henyeschburg” sau ”Heidenburg” (Cetatea Păgână)
-

Dava de la Sighişoara – Dealul Turcului (Wietenberg), care marchează

etapa cea mai evoluată, mai complexă şi multicondiţionată a intervenţiilor antropice,
dar şi consecinţe cu influenţe mai mult decât zonale. Avem, astfel, refolosirea şi
amplificarea unor elemente antropice de fortificare cu o permanenţă de peste un
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mileniu, extinderea fortificării prin apariţia unui val logitudinal, întărit cu palisadă
din lemn, terasarea pantei de vest pentru extinderea zonei de locuire a satului cetăţii,
creşterea potenţialului economic, politic, comercial şi cultural, având drept corolar
un centru de putere tribală cu vast exerciţiu de manifestare asupra aşezărilor
nefortificate din hinterland.
Tipic pentru toate astfel de amenajări trebuie să fi fost şi măsura defrişării
pantelor aflate la baza fortificaţiilor, evident din necesităţi de suplimentare a
caracterului defensiv. În marea majoritate a cazurilor aceste pante au fost încă odată
asimilate de natură prin reîmpădurire, dar pe Dealul Turcului efectele sunt încă şi
acum vizibile.
Şi încă un aspect. Factorul natural de însorire a reliefului a fost o altă
condiţionare determinantă a habitatului, atât în ceea ce are în vedere sănătatea
umană, cât şi în ceea ce priveşte tipicul suportului economic complementar, aproape
fără excepţie vetrele de aşezare fiind situate în partea sudică a bazinului depresionar.
În fine, până în epoca romană locuirea de pe Dealul Turcului şi întreaga ei
evoluţie către un veritabil centru regional de putere, sintetizează cel mai bine
efectele şi consecinţele rezultate sub influenţa concentrată a elementelor
fundamentale venite din toate cele patru mari dimensiuni principale ale peisajului:
relief, vegetaţie, apă şi activitate umană.
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A different perspective Sighişoara and the archeology of the lanscape (General aspects and
antropic interventions from prehistory to the roman age)
(Abstract)
If it can be said that Geography is nothing else but History in space, and that History
represents Geography in time, then a proper way of research is the two-way road of LandscapeArcheology, where in one direction classic Archeology reveals the material trays of human kind, and
on the other direction, the environmental study exposes data and connections, which most of the time
are hidden from our perception and help deliver fundamental components of the process of
reimagining historical periods of time.
The territory under study is located on the plateau of Sighișoara, with an ancestral landscape,
which through its relief, climate and natural resources has proven to be a prosperous, long-lasting,
environmental-friendly evolutional human habitat. Practically, its main strength is represented by a
diversified and concentrated relief with a predictable climate, in a strategic region, having its
accessibility under control, with natural defensive potential and satisfactory renewable natural
resources.
Until the beginning of the Bronze Age, the human habitation has been modest and sporadic.
The natural habitat provided by this region conditioned its density and community size, as well as the
habitation type and the specific domestic occupations and trades. By itself, this was sufficient and
satisfactory enough not to determine more than minimal anthropic interventions, of very low intensity
and with superficial, incomplete, temporary and easy environmental-metabolized disturbances.
During the Bronze Age, things began to change. The territory was on one side exploited
according to its available resources, while on the other side it began to be remodeled
correspondent to the local needs. This is how the cultural habitats took birth, in which the
agricultural disturbances were constant and were accompanied by the deliberate usage of
new plants, but all of these at a limited level, with a low intensity and a temporary character.
This energy of the anthropic impact was eventually absorbed by the environment, and
therefore left no visual consequences over the landscape and the esthetics of the territorial
systems. Yet, the effects had as result an increase of population and so, a thickening of the
habitation, which through the openings offered by the main water courses, began to be more
and more interconnected, offering new determinations for anthropic interventions.
During the Iron Age, the opening for circulation on the lateral valleys, and the increasing
number of cultural exchanges meant the end of auto sufficiency, and therefore involved leaving the
comfort zone of isolation of the lonely and narrow communities. The landscape was slowly
reconsidered. Its sole existence was not enough anymore, and the association of some more and more
complex criteria determines the foundation of new settlements and their particularities. The valleys’
confluence points, their intermediate connections and synergies, the accessibility and the potential of
controlling the accessibility, the possibilities of movement according to the characteristics of plants,
the elements of natural fortification and the visual coverage associated to the fortification systems,
are all natural elements which can only be taken as a whole, and depending on which the strategic
thinking was based, and to which it was intervened anthropically with an increasingly intensity and
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with evident effects, which at some point could even be percepted as permanent. Such anthropic
interventions with obvious effects, meaning not naturally metabolized by the environment, which
vary from the prehistoric times until the roman ages, are to be found in the following sites:
The Bronze Age Fortification of Sighişoara -Wietenberg
The Fortification of early Hallstatt from the top of the Citadel’s Hill
The Fortification of the First Age of Iron from Soromiclea
The Fortification La Tène from Valea Cânepii
The Dava from Sighişoara – The Turk’s Hill, which synthesizes the best through its whole evolution,
the effects and the consequences, resulted under the concentrated influence of the fundamental
elements which came from all the four great main dimensions of landscape: relief, vegetation, water
and human activity.
Keywords: Landscape-Archeology, anthropic interventions, intervention factors, habitation, impact.
Cuvinte cheie: arheologia peisajului, intervenţii antropice, factori de intervenţie, locuire, impact.

Explicaţii foto
Foto 1. Propunere de reconstiruire a peisajului nonantropic sighişorean pornind de la
prima ridicare topografică a zonei (Josephinische Landesaufnahme, Schäßburger Stuhl
1756-1763)

Foto 2. Peisajul antropic actual (sursă imagine
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sighi%C8%99oara)
Foto 3. Intervenţii antropice din preistorie până în epoca romană
Legendă
--- alibii istorice dispărute (Şaeş - 1862, Târnava Mare – 1976-1982)
--- şicane şi închideri naturale ale defileului
--- cursul albiilor actuale
--- raza de însorire a reliefului

○ – aşezare
□ – aşezare fortificată
Δ – cetate

1. Cartierul Aurel Vlaicu, punctul ”La Grajduri” sau ”La Saivane” ○Cultura Petreşti, ●Hallstat
26
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2. Valea Dracului, punctul ”La podul de beton” - ○Cultura Petreşti, ●La Tène
3. Cartierul Roră ●Cultura Coţofeni, ●Hallstat
4. Promontoriul de la Dealul Turcului – Wietenberg - ■Cultura Wietenberg,
▲La Tène
5. Cartierul Plopilor, Punctul Herţeş - ●Cultura Wietenberg, ●La Tène
6. Cartierul Miron Neagu, zona monumentului Skariatin - ●Cultura
Wietenberg
7. Cartierul Ana Ipătescu, Platoul Câmului - ●Cultura Wietenberg
8. Cartierul Viilor, Dealul Viilor - ●Cultura Noua, ●Hallstat
9. Cartierul Venchi - ●Cultura Noua, ●Hallstat
10. Dealul Cetăţii - ▲●Hallstat
11. Podmoale - ●Hallstat, ●La Tène
12. Valea Cânepii, punctul ”Fundătura” - ▲●La Tène
Intervenţii antriopice
͏ – metabolizate de mediu

͏
͏

– parţial metabolizate de mediu

͏

– metabolizate antropic prin revalorificare
– vizuale şi permanente

Notă. Prelucrarea grafică are la bază o imagine satelitară din comunicarea ”Monitoring of Sighisoara
UNESCO World Heritage Site Using Space Technologies”, prezentată de Iulia DANA NEGULA
(Agenția Spațială Română) în cadrul seminarului "World Heritage Protection: Disaster risk
management and sustainable tourism planning in Romania” Sighișoara, 29 septembrie – 3
octombrie 2015. Caracteristicile imaginii originale: 18 TerraSAR-X High Resolution SpotLight (HS)
images; time frame: March - October, 2014; coverage: 5 km x 10 km, spatial resolution: 1 m;
polarization: simple VV; orbit: descending; look angle: 350; revisiting time: 11 or 22 days
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AVARII ŞI SLAVII
SPAŢIULUI INTERCARPATIC
ÎN SECOLELE VII-VIII
Adrian N. Şovrea
Spaţiul intracarpatic sau Transilvania e delimitat de Carpaţii Orientali (în N
şi E), Carpaţii de Curbură (SE), Carpaţii Meridionali (S), culoarul Bistrei, munţii
Poiana Ruscă, culoarul Devei (S-E), Munţii Apuseni (E) şi Porţile Meseşului (în SE). Înainte de secolul XI denumirea de Transilvania nu exista, izvoarele antice când
vorbesc de spaţiul de la nord de Dunărea Inferioară folosesc termenii de Dacia,
Geţia sau Sciţia, mai târziu Gepidia. Termenul de Transilvania are în vedere o
unitate politico-administrativă în cadrul Regatului maghiar, iar cancelaria maghiară
a folosit diferiţi termeni din care a derivat Transilvania: ultra silvam 1, terra
ultrasilvana 2, ultrasilvanus 3, erdeuelu 4.
Bogat în resurse minerale şi de minereu, acest spaţiu a fost în atenţia
puterilor regionale. Presiunea exercitată de huni asupra populaţiilor germanice a
provocat numeroase migraţii. După bătălia de la Nedao din 454 când regele gepid
Ardarich aflat în fruntea unei coaliţii antihunice înfrâng trupele fiilor lui Attila,
situaţia geo-politică a regiunii panoniene şi intracarpatice se schimbă. Regatul gepid
cu capitala la Sirmium controlează teritoriul de la est de Tisa inclusiv spaţiul
intracarpatic. Dar la un secol distanţă în urma victoriei obţinute de alianţa
longobardo-avară, în 567 regatul gepid dispare, iar principii gepizi din spaţiul
intracarpatic vor intra sub autoritatea avară controlând minele de sare şi drumul
1

Documente privind Istoria Românilor veacul XI, XII şi XIII C. Transilvania, vol. I (1075-1250),
Editura Academiei Republicii Populare Române, 1951, p. 1.
2
Gesta Hungarorum, în Izvoarele Istoriei Românilor, vol. I, Ed. G. Popa Lisseanu, Bucureşti, 1934,
p. 44. (în continuare Anonymus)
3
Rogerius, Cântecul de jale (Carmen miserabile), în Izvoarele Istoriei Românilor, vol. V, Ed. G.
Popa Lisseanu, Bucureşti, 1935, p. 41.
4
Anonymus, p. 32.
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comercial al sării de pe Someş şi Mureş în numele khaganului avar. O dată cu
consolidarea Khaganatului avar gepizii sunt asimilaţi şi pătrund în spaţiul
intracarpatic slavii care vor servi în secolele VII-VIII interesele khaganului.
Avarii sunt un popor nomad din Asia Centrală. Pătrund în Europa la mijlocul
sec. VI. Vor intra în contact direct cu Imperiul romano-bizantin prin trimiterea la
Constantinopol a unei ambasade avare. Sprijiniţi de Imperiul romano-bizantin, avarii
vor aduce sub ascultare populaţiile din stepa pontică printre care cutrigurii şi anţii.
Sub presiunea türcilor lui Istämi şi a urmaşului său Tardu, stăpânii Asiei Centrale,
avarii vor accepta propunerea longobarzilor de a-i ataca pe gepizi negociind ca în
urma victoriei să ocupe ei teritoriile gepizilor.
Khaganatul avar şi relaţia cu slavii
După dispariţia puterii gepide şi emigrarea longobarzilor în nordul Italiei
avarii, stăpâni peste teritoriul dintre Tisa şi Carpaţii Occidentali (incluzând aici şi
regiunile de azi Crişana şi Sătmar), vor duce o serie de campanii de jaf în teritoriile
vecine. În urma extinderii spre vest şi ocuparea Sirmiumului în sud-est (582)
khaganatul înglobează întreg bazinul dunărean. Khaganatul avar se întindea în
această primă perioadă (567-626) de la Alpi la Carpaţi cu pretenţii de autoritate
asupra populaţiilor slave intracarpatice şi extracarpatice la Dunărea de Jos.
Stăpâni peste Pannonia, avarii au devenit stăpâni şi peste populaţiile acestei
regiuni fie ele romanice, slave, germanice ş.a. Economia avară se baza pe creşterea
turmelor de animale mari (bovine, cabaline), tributul în aur oferit de Constantinopol
şi ceea ce jefuiau din teritoriilor învecinate. Din a doua jumătate a sec. VII creşterea
animalelor mari şi jaful rămân ocupaţiile de bază, dar prin relaţii de subordonareprotecţie, populaţiile din regiunile cucerite contribuie la economia avară prin
agricultură, minerit şi alte activităţi. Astfel pentru căpeteniile avare comunităţile
locale vor juca un rol din ce în ce mai important în extragerea aurului, a sării, dar și
pentru controlul şi supravegherea drumurilor comerciale. Agricultura rămâne o
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ramură importantă fiind practicată de populaţiile supuse. Acestea plăteau taxe
probabil în produse agricole. În multe locuri terminologia agrară poartă nume slave,
cuvinte precum plug, coasă, furcă, grapă sau plasă de pescuit, în greaca modernă
provin din slavă 5.
Romano-bizantinii descriu societatea slavă ca fiind simplă, naturală, cu „legi
aspre, cele ale supravieţuirii” 6. Nu aveau instituţii care să reglementeze
proprietatea, având o societatea primitivă, „în care puteai avea ceea ce puteai lua,
adică lucruri în general mobile” 7. La Iordanes în „Getica” găsim informaţii despre
anticii slavi şi aflăm că după ce Hermanaric (Ermanaric) regele goţilor i-a supus pe
heruli, ofensiva goţilor continuă şi regele „a ridicat mai departe armele împotriva
veneţilor” 8 pe care-i supune. Acest neam al veneţilor (venzii, veneti) erau „ieşiţi
dintr-o singură obârşie, au acum trei nume: veneţi, anţi şi sclaveni” 9. Tot la
Iordanes aflăm unde erau aşezaţi slavii: „Sclavinii locuiesc de la cetatea
Novietunensis şi de la lacul numit Mursianus până la Danaster şi la nord până la
Viscla. Au lacuri şi păduri în loc de cetăţi. Cei mai viteji dintre ei sunt anţii, care se
întind pe curbura mării Pontice de la Danaster până la Danapru, fluvii la distanţă
de multe popasuri unul de altul” 10.
Din punct de vedere arheologic, patria slavilor este acceptată ca fiind valea
râului Pripet şi mlaștinile sale. Din regiunile Pripetului au emigrat spre vest, sud şi
est. Slavii au dezvoltat culturi arheologice la nord şi est de Carpaţi (Praga, Mogilla,
Korchak, Penkovka, Costişa-Botoşani, Ipoteţti-Cândeşti), coborând dinspre regiunile
de la nord de Carpaţi, pe curbura acestora, până la Dunărea Inferioară. Motivul
Walter Pohl, Die Awaren. Ein Steppenvolk in Mitteleuropa 567-822 n. Chr., 1988, p. 110-111.
Sorin Paliga, Eugen S. Teodor, Lingvistica și arheologia slavilor timpurii. O altă veere de la
Dunărea de Jos, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2009, p. 96.
7
Ibidem, p. 96.
8
Iordanes, Getica. De origine actibusque getarum. Despre originea şi faptele geţilor, ediţie îngrijită
de Gabriel Gheorghe, Editura Uranus, Bucureşti, 2014. , p. 255.
9
Ibidem, p. 255.
10
Ibidem, p. 209.
5
6
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migraţiei poate fi unul natural - o schimbare bruscă în climatul zonei - sau unul
artificial datorat migraţiile goţilor şi al hunilor, ultimii provocând adevărate „valuri
de migraţii” dinspre est spre vest. Pe timpul avarilor axa de migraţie se schimbă pe
direcţia nord-sud.
Nu au existat întotdeauna relaţii de colaborare între slavi şi avari şi nu cu
toate triburile de slavi avarii au legat alianţe. Slavii s-au deplasat spre vest ocupând
teritorii părăsite de germani (goţi, gepizi, longobarzi) 11, dar după schimbarea
situaţiei politice în Pannonia „slavii liberi” ocolesc centrul khaganatului aflat în
bazinul carpatic: „o forţă merge dincolo de Dunărea Inferioară în provinciile
balcanice; cealaltă porneşte din nordul Carpaţilor din Boemia şi Moravia către
regiunile alpine” 12.
Cei care ajung la Dunărea Inferioară sunt sclavenii. Cealaltă ramură anţii
ocupau stepa pontică şi erau în a doua jumătate a secolului VI foederati (aliaţi) ai
Imperiului romano-bizantin. Un alt grup, posibil venzii (veneti), oricum grupurile de
slavi de vest, vor ocupa regiunile alpine austriece şi Dinarici (Slovenia). După
informaţiile oferite de Iordanes îi avem pe aceşti veneti-venzi (slavii vestici), alături
de sclaveni (slavii sudici aşezaţi între Carpaţi şi Dunărea Inferioară, ca apoi să
pătrundă în spaţiul balcanic) şi pe antes-anţi (slavii estici localizaţi în regiunea
Nistru-Nipru-stepa pontică).
Khaganul îşi exercita autoritatea în bazinul carpatic, iar asupra regiunilor
Elbei, Alpii Austriei, Carintia şi Slovenia de azi avea doar o autoritatea nominală.
Expansiunea avară şi stabilirea slavilor la periferia khaganatului nu este o
coincidenţă ci pare a fi o politică dusă de khagan prin care îşi asigura graniţele
khaganatului. Istria, Cividale, Aguntum, Lorch, Turingia şi Elba au fost punctele de
maximă expansiune ale armatei avare şi ale aşezărilor slave 13. „Se pare că
Paliga-Teodor, op. cit., p. 36.
Pohl op. cit., p. 117-118.
13
Ibidem, p. 120.
11
12
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activitatea avarilor coincide cu expansiunea teritorială slavă. Nicăieri nu au depăşit
trupele khaganului în partea de vest graniţa de migrare slavă. Dar expediţiile de jaf
sau de pedepsire a vecinilor nu erau excluse, însă întotdeauna înaintările erau
urmate de retrageri” 14. Urmele arheologice nu arată prezenţa avară în aceste regiuni
muntoase dar izvoarele antice menţionează adesea intervenţiile avarilor împotriva
bavarezilor şi turingienilor, intervenţii adesea susţinute pentru a ajuta „societăţile”
slave 15.
În partea de est a khaganatului, autoritatea avară nu a fost la fel de puternică,
iar interesul khaganului nu a fost îndreptat întotdeauna asupra acestor regiuni.
Conflictul pentru oraşul-fortăreaţă Sirmium a menţinut adesea focul războiului între
romano-bizantini şi avari, dar în 578 pe timpul împăratului Tiberius, romanobizantinii vor încheia un tratat cu avarii în urma cărora le cer să intervină la nordul
Dunării împotriva sclavenilor. Avarii îl înfrâng pe Dauretas/Ardagast, conducătorul
slavilor, aflat undeva în Câmpia Munteniei posibil pe râul Ialomiţa. Însă khaganul
devine stăpân de facto pe cursurile Dunării Mijlocii şi Inferioare. Angajaţi pe
fronturile orientale împotriva perşilor, romano-bizantinii s-au bazat pe tratate de tip
foederati la Dunărea Inferioară şi Mijlocie (în urma acestor tratate barbarii devin
aliaţii romanilor în schimbul plăţii unui tribut de către romani), dar aceste tratate
erau adesea încălcate de populaţiile foederate chiar şi pentru întârzierea tributului
trimis de Constantinopol. Cucerirea oraşelor-fortăreaţă Sirmium, Singidunum şi
Viminacium (după 582) deschide avarilor porţile spre Balcani 16.
Khaganul a adoptat o politică dublă faţă de slavi: supuşi şi liberi, ambele cu
obligaţii în alimente şi soldaţi. Când sunt atacate Singidunum, Viminacium, Serdica,
Naissus ş.a. sunt amintiţi sclavenii de izvoarele bizantine. În războaiele
comandantului romano-bizantin Priscus cu khaganul Baian, în jurul anului 600 pe
Ibidem, p. 120.
Ibidem, p. 117-120.
16
Şovrea N. Adrian, Oraşul-fortăreaţă Sirmium între romani şi barbari (453-582), în Collegium
mediense V. Comunicări ştiinţifice XIV, Mediaş, 2015.
14
15
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Tisa avarii suferă o înfrângere grea, fiii khaganului murind în luptă, iar romanii iau
prizonieri 3000 de avari, 6200 de alţi barbari şi 8000 de sclavini 17. Cifrele arată o
participare masivă a slavilor în armata avară.
Avari şi slavi în spaţiul intracarpatic
Înfrângerea din faţa Constantinopolului (626) a provocat revolte în
confederaţie, khaganii concentrându-se pe consolidarea internă. În jurul anului 680
în sudul Dunării Inferioare se aşează bulgarii, iar în Pannonia pătrund noi grupuri de
populaţii nomade. Consecinţa, avarii pierd contactul cu lumea bizantină, iar cultura
proprie va avea caractere mult mai mult nomade – obiecte de port şi podoabă
ornamentate cu lujeri şi grifoni, predomină tehnica turnării.
Din punct de vedere arheologic secolele VII-VIII, în spaţiul intracarpatic,
sunt reprezentate de avari şi slavi. Avarilor le e atribuit grupul Gâmbaş (tabelul 1 şi
2), iar slavilor intracarpatici grupul Mediaş (VII-IX) şi grupa Nuşfalău-Someşeni
(VIII-IX).
Crişana şi nord-vestul Transilvaniei au făcut parte de timpuriu din
khaganatul avar. Aici au fost descoperite morminte fastuoase considerate ca fiind ale
unor căpetenii, în timp ce mormintele cu un inventar mai sărac aparţin suitei sau
unor războinici. La Săcueni şi Socodor puteau fi mici centre de putere subordonate
khaganatului şi centrului de putere aflat pe Tisa Superioară de la Nyíregyháza 18.
În Banat e posibil să fi fost un alt centru de putere. Zona de câmpie a
Banatului a jucat un rol important în expansiunea khaganatului. Asigurarea
trecătorilor și drumurilor de aici înspre Câmpia Pannonică oferea securitate
punctului fierbinte - Sirmium. Existența unui centru de putere se sprijină şi pe
tezaurul de la Sânnicolau Mare care „arată prezenţa în Banat a unor personaje de

Teofilact Simocata, Istorii, în FHDR p. 549; Paliga-Teodor, op. cit., p. 103-104.
Călin Cosma, Războinici în Transilvania din epoca avară, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2013, p. 40
(în continuare Cosma, Războinici).

17
18
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rang înalt” 19. Acest centru probabil că se afla în legătură directă cu centrul de la
confluenţa Mureşului cu Tisa la Szeged.
Pătrunderea avară în spaţiul intracarpatic se realizează după 650 20.
Descoperirile avare din spaţiul intracarpatic au fost cuprinse în grupul cultural
Gâmbaş şi arată existenţa unei unităţii politico-militare de tip „Aul” a khaganatului
avar. În cadrul acestei „Aule” se presupune o coexistenţă avaro-slavă bazată pe o
relaţie de subordonare. Însă, lipsa unor morminte princiare ale avarilor indică că
„Aula” din spaţiul intracarpatic avea un rang inferior.
După cum am văzut slavii odată cuceriţi devin o parte importantă a
sistemului politico-militar al khaganatului avar. În spaţiul intracarpatic avem
prezenţa unor căpetenii, a suitei lor şi a unor războinici. De asemenea în această
perioadă au fost descoperite morminte cu inventare arheologice ce pot presupune
existenţa unor şefi locali numiţi din rândul slavilor care fie au pătruns în spaţiul
intracarpatic după căderea regatului gepid, fie au fost „colonizaţi” de avari 21.
Pintenii, ca parte a echipamentului militar, şi lancea, ca armă sunt atribuite
unor războinici sau şefi locali slavi aflaţi sub autoritatea avară în secolele VII-VIII.
Pintenii descoperiţi la Oradea, Breaza, Iernut (I), Medişorul Mare, databili în a doua
jumătate a secolului VII şi prima jumătate a secolului VIII dovedesc „pătrunderea
unor grupe de slavi pe valea Mureşului şi în nord-estul Transilvaniei” 22. Pintenii de
la Peştera, Iernut (un al doilea pinten), Teiuş dataţi la sfârşitul secolului VIII şi
începutul secolului IX aparţin unui grup de şefi locali slavi martori ai decăderii
puterii avare în regiune.

Ibidem, p. 40.
Călin Cosma, Avars warriors in Transylvania, Sătmar and Maramureş, Crişana and Banat.
Archaeological landmarks on the political status of western Romania in the Avar Khaganate, în
Warriors, weapons, and harness from the 5th-10th centuries in the Carpathian Basin, Mega
Publishing House, Cluj-Napoca, 2015, p. 256 (în continuare Cosma Avars warriors).
21
Cosma Războinici, p. 36.
22
Ibidem, p. 38.
19
20
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Pentru a ţine sub control regiunile confederaţiei, khaganul trimitea căpetenii
loiale, de încredere, cu suite militare şi războinici care să conducă regiunile în
numele său şi să servească interesele sale. Două necropole cu tumuli aflate la
Someşeni (cartier al Clujului) şi Nuşfalău (jud. Sălaj) oferă informaţii, prin
geometria şi inventarul lor, cu privire la existenţa acestor lideri.
La Someşeni (tabelul 5) inventarul conţine torţi şi cercuri de fier de la găleţi,
şase vase din care unul în stare fragmentară şi la câteva lipseşte partea superioară,
oase calcinate, podoabe din argint precum cataramă de centură, lamă cu butoni,
aplică cu buton şi cârlig, ornament în formă de potcoavă, inel simplu, cercel, oase de
animale din tumulul 1 şi oase calcinate, cărbune, cenuşă, lemn putrezit, fragmente
ceramice, cercel mic de bronz, torţi şi cercuri de găleată din fier în tumulul 2 (jefuit
însă din vechime) 23. „Inventarul funerar, prin factura lui specifică, sprijină
întrutotul atribuire tumulilor pe seama slavilor” 24.
Necropola de la Nuşfalău prezintă aceleaşi caracteristici ca şi cea de la
Someşeni: ritul incineraţiei, camere mortuare realizate din casete de lemn şi resturile
cinerare sunt depuse fie direct în casete fie în urne; purificarea s-a făcut prin arderea
gropii mortuare şi spargerea vaselor 25. Din inventar avem cuţite, vedre de lemn,
podoabe, găleţi de lemn; prezenţa în tumuli a oaselor de cal arată un contact direct
între slavi şi avari 26.
În ambele necropole dispunerea şi geometria tumulilor arată o diferenţiere
socială. La Nuşfalău e o „Movilă Mare” apoi alte şase movile mari care formau un
grup şi mai sunt alte movile mijlocii şi mici. Deşi în inventare nu se observă o
diferenţiere, mărimea tumulilor presupun existenţa unei căpetenii şi a unei

M. Macrea, Necropola slavă de la Someşeni, în MCA, V, 1959, p. 521-523.
Ibidem, p. 524.
25
Maria Comşa, Săpăturile de la Nușfalău, în MCA, VII, 1960, p. 627; I. M. Ţiplic, Contribuţii la
istoria spaţiului românesc în perioada migraţiilor şi evul mediu timpuriu (secolele IV-XIII), Institutul
European, 2005, p. 94; Cosma Războinici, p. 36.
26
Comşa, op. cit., p. 627.
23
24
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suite/războinici. „Tumulii mari, dispuşi mai ales în jurul tumului aparţinând
conducătorului, cuprinde mormintele unei aristocraţii tribale […], pe când sub cei
mijlocii (n.m h= 1,5 – 2 m, diam.= 16-60 m) şi sub tumulii mici (n.m h=0,50 m,
diam.= 6-8 m) sunt mormintele oamenilor de rând” 27.
Slavii din grupul Nuşfalău-Someşeni supravegheau accesul în spaţiul
intracarpatic dinspre Pannonia prin Porţile Meseşului 28. Adoptarea modei avare de
către aceşti slavi se observă în inventar: aplici, catarame, capete de curea, arme;
acestea sunt ornamentate cu metal preţios sau bronz aurit realizate prin presare 29.
Necropole sunt încadrate între sfârşitul secolului VIII şi începutul secolului IX 30.
Ritul incineraţiei era specific slavilor, iar evidenţierea în inventarele slave a
tipului avar de ornamentare şi prelucrare a obiectelor pe care le purtau arată o
convieţuire şi o legătură cu avarii 31. Aceşti slavi ar face parte din grupa slavilor
vestici, slavii moravieni 32.
Sudul Transilvaniei este reprezentat de grupul Mediaş (tabelele 3 şi 4).
Atribuit slavilor, grupul Mediaş arată prezenţa unor populaţii ce practică ritul
incineraţiei dominant în secolele VII-VIII. Totuşi chiar în cadrul acestor necropole
se observă ritul înhumaţiei ceea ce i-a determinat pe cercetători să considere grupul
Mediaş ca unul biritual. Acest grup a fost creat de K. Horedt pe baza necropolei de
la Mediaş – Dealul Furcilor cercetată în 1960, fiind prima necropolă de acest gen
de pe teritoriul României. „Biritualismul acestor necropole rezultă din faptul că
mormintele de înhumaţie sunt intercalate printre cele de incineraţie şi nu sunt
separate de acestea din urmă” 33. Folosirea concomitent, în același cimitir, a ambelor
Ibidem, p. 627.
Cosma Răboinici, p. 36.
29
Ibidem, p. 36.
30
Macrea, op. cit., p. 524; Ţiplic, op. cit.,, p. 94.
31
Macrea, op. cit., p. 525.
32
Țiplic, op. cit., p. 94.
33
I. M. Ţiplic, Necropolele de tip Mediaş din Transilvania, în AMN, 39-40, II, 2002-2003, p. 9 (în
continuare Ţiplic Necropolele).
27
28
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rituri (incineraţie şi înhumaţie) e considerat biritualism. În Transilvania necropole
birituale cu ritul incineraţiei dominant sunt cele de la Berghin, Boarta, Bratei,
Ghirbom, Guşteriţa, Mediaş, Ocna Sibiului, Târnava 34. Inventarele acestor necropole
nu sunt bogate şi interesant e că „în mormintele de incineraţie s-au găsit mai multe
accesorii vestimentare decât în cele de înhumaţie, în timp ce obiectele de podoabă
au fost găsite mai mult în mormintele de înhumaţie” 35. Dintre accesorii avem
cataramele care sunt de fier sau de bronz cu forme simple (circulare, rectangulare,
trapezoidale) şi sunt fără sau cu plăcuţă (plăcuţa este din fier, bronz sau argint) 36;
alte accesorii vestimentare sunt fibulele realizate în general din bronz, tipul
predominant fiind fibula cu piciorul întors pe dedesubt, înfăşurat pe arc. Ca podoabe
avem aplice, cercei, brăţări, inele, mărgele; ca fapt divers cerceii se găsesc şi în
morminte de femei cât şi de bărbaţi 37. Aceste obiecte din inventarul funerar
arheologic au fost descoperite „atât în interiorul urnei cât şi în afara ei, iar în cazul
mormintelor de înhumaţie, pe schelet sau în apropierea lui”. 38
Ceramica este specifică slavilor. Tipul predominant e urna în care erau
depuse resturile cinerare. Majoritatea urnelor sunt fragmentare datorită lucrărilor
agricole şi adâncimii mici în care au fost depuse. Majoritatea urnelor sunt lucrate cu
mâna, foarte rar la roată având un decor „realizat cu un beţigaş sau cu pieptenele,
rezultând linii vălurite sau benzi de linii vălurite” 39.
Concluzii
Spaţiul intracarpatic a suferit numeroase schimbări politico-militare în prima
jumătate a mileniului I. După abandonarea Daciei în 271-275, în spaţiul intracarpatic
rămâne un vid de putere dar nu şi unul uman. Cultura Bratei şi cultura Sântana de
George Tomegea, Accesorii vestimentare şi podoabe în necropolele birituale din Transilvania (sec.
VII-IX), în Analele Banatului, XIX, 2011, p. 209.
35
Ibidem, p. 213.
36
Ibidem, p. 210-211.
37
Ibidem, p. 210-211.
38
Ţiplic Necropolele, p. 17.
39
Ţiplic Necropolele, p. 17.
34
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Mureş arată o continuitate a comunităţilor în acest spaţiu. Cele două culturi au
numeroase trăsături comune datorându-se „influenţei pe care lumea dacilor liberi şi
cea provincial romană” 40 au avut-o asupra formării ambelor culturi dezvoltându-se
pe o matrice „provincial-romană din secolele III-IV” 41.
După 568 teritoriul gepid este cucerit de avari făcând parte din Khaganatul
avar, o confederaţie poli-etnică aflată sub autoritatea avarilor. La sfârşitul secolului
VI şi începutul secolului VII spaţiul intracarpatic suferă o puternică schimbare
culturală. Cimitirele de la Band şi Bratei (cimitirul 3) conţin morminte de gepizi, dar
inventarul funerar format din ceramică modelată cu mâna, piese de harnaşament,
tipuri de mărgele sau de catarame cu elemente culturale avare sugerează un fenomen
de aculturaţie 42.
Începând cu a doua jumătate a secolului VII descoperirile arheologice arată o
puternică asimilare a păturii conducătoare 43. Aceasta este reprezentată de gepizi
asimilaţi, aflaţi în slujba khaganului şi de căpetenii avare împreună cu suita lor.
Necropolele arată o copiere a modului de viaţă şi a ritualului avar: depunerea
harnaşamentului, a armelor, părţi sau întreg scheletul de cal, catarame şi alte obiecte
de port şi podoabă decorate cu lujeri şi realizate prin presare.
O altă categorie de conducători locali este cea a războinicilor fie ei avari, fie
de altă origine etnică (hună, cutrigură, utrigură, germanică) aserviţi khaganului. Un
grup numeros de slavi pătrund în spaţiul intracarpatic fie prin migrație proprie, fie
sunt colonizaţi de către avari. Aceştia sunt dominaţi politic şi militar de către avari,
dar nu au fost asimilaţi cultural 44. Acest lucru se observă în inventarele funerare
slave, care au păstrat ritualul incineraţiei cu depunerea resturilor cinerare în urne sau

Ţiplic, op. cit., p. 73.
Ibidem, p. 73.
42
Radu Harhoiu, Daniel Spânu, Erwin Gáll, Barbari la Dunăre, Argonaut, Cluj-Napoca, 2011, p. 53.
43
Cosma Avars warriors, p. 254-255.
44
Pohl, op. cit., p. 120.
40
41
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în groapă, cu obiecte specifice (fibule digitate), dar şi cu obiecte care imită moda
avară ceea ce arată un statut social superior pentru unii membrii ai comunităţii.
Posibila existenţă a unei Aule, unitate teritorială a khaganatului, pe valea
mijlocie a Mureşului, urmărea extragerea de sare şi minereu şi controlul drumului
comercial spre Pannonia. Asimilarea gepizilor şi existenţa în cultura materială slavă
a unor elemente culturale avare arată cel puţin o subordonare a slavilor în folosul
khaganului prin colectarea taxelor, păzirea punctelor vamale, supravegherea
drumului comercial, extragerea de minereu şi minerale.
În secolele VII-VIII reapare ritul incineraţiei care devine predominant, deşi
prin existenţa necropolelor de tip Mediaş şi a biritualismului putem presupune
existenţa a două grupuri de populaţii care foloseau cimitirele într-o comunitate. Spre
sfârşitul secolului VIII şi în prima jumătate a secolului IX se observă o scăderea a
ritului incineraţiei, predominând înhumaţia. Această trecere se datorează „influenţei
creştinismului propagat în Transilvania îndeosebi după secolul al IX-lea” 45.
O altă caracteristică a acestei perioade e regresul ceramicii lucrată cu roata
care este descoperită în foarte puţine exemplare şi menţinându-se doar în partea de
nord-vest a spaţiului intracarpatic, în restul teritoriului predominând ceramica
lucrată cu mâna. Ceramica lucrată la roată redevine majoritară în secolul IX pe
fondul pătrunderii în sudul Transilvaniei a populaţiilor bulgare dunărene şi a culturii
balcano-dunărene 46.

Avaren und Slaven- Karpatenbecken im VII. und VIII. Jahrhundert
(Zusammenfassung)
Im Karpathenbecken (Transilvanien/Siebenbürgen) haben wir für den VII. und VIII.
Jahrhundert zwei Gruppen die die Anwesenheit der Avaren und Slaven bezeugen: Gâmbaş und
Mediaş. Die Anhäufung der Avarengräber im mittleren Tal des Mieresch, die Gâmbaş Gruppe, nimmt
die Existenz einer politisch – militären Einheit des avarischen Khaganats vom Typ „Aul” an.

Ţiplic Necropolele, p. 9
Ibidem, p. 9; Ţiplic, op. cit., p. 91.

45
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Diese hatte die Aufgabe, die Salz- und Mineralienbergwerke aus dem Alba Iulia – Turda
Korridor im Apuseni-Gebirge zu führen. Die Arbeit wurde von Bevölkerungsgruppen durchgeführt,
die die Technik kannten, und die Anwesenheit der slavischen Totengräber im und am Rand des
Khaganats nimmt eine Unterordnung dieser gegenüber den Avaren an. Als Beispiel, die
Friedhöfe/Nekropolen der späten Gepiden, aus der ersten Hälfte des VII. Jahrhunderts, zeigen eine
Ähnlichkeit dieser; in den Friedhöfen/Nekropolen erscheinen Hinterlegungen von Geschirr, Waffen,
Teil- oder ganze Pferdeskelette, Schnallen oder andere Schmuckobjekte verziert mit Ranken und
realisiert durch Pressevorgänge (spezifisch den Avaren).
Die Slaven hatten als Ritus/Brauch die Brandbestattung. Die Mediaş Gruppe, zugeordnet
den Slaven, konzentriert sich im Tal der Grossen Kockel/Tarnava Mare und südlich von dieser. Auch
nördlich dieser Linie sind ein paar Entdeckungen (Uioara de Sus, Turdaş, Soporul de Câmpie,
Dorolţ).
Die Bestattungsbestände der Slaven, mit der Hinterlegung der Totenasche in Urnen oder
Gräbern, enthalten bestimmte Objekte die spezifisch den Slaven sind (Metallklammern/Fibulae
digitatis), aber sie enthalten auch Objekte welche die Avarenmode nachahmen, was natürlich eine
höhere soziale Klasse für manche Mitglieder der Gemeinschaft darstellt.
Ausserdem gehören die Grabhügeln von Someşeni, mit ihren Gleichartigen aus Nușfalău,
mancher Gruppen von Slaven, und in Nuşfalău sind auch Pferdeknochen hinterlegt worden. Die
führende Klasse befand sich im direkten Kontakt zu den Avaren.
Schlüsselwörter: Avaren, Slaven, Mediaş Gruppe, Gâmbaş Gruppe, Nuşfalău-Someşeni Gruppe.
Cuvinte cheie: avari, slavi, grupul Mediaş, grupul Gâmbaş, grupul Nuşfalău-Someşeni.
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Anexe

Tipul de descoperire
Harnaţament

Armament

Unelte/arme

Podoabă de

X

X

X

X

X

X

X

1.

Aiud (jud. Cluj)

M1

2.

Aiud

M2

3.

Aiud

M3

4.

Aiud

?

5.

Aiudul de Sus (jud. Cluj)

?

6.

Band (jud. Mureș)

M44

7.

Band

M150

8.

Bratei (jud. Sibiu)

?

9.

Câmpia Turzii (jud. Cluj)

?

10.

Crizbav (jud. Brașov)

?

11.

Gâmbaş (jud. Alba)

M?

12.

Gâmbaş

M1

13.

Gâmbaş

M2

X

14.

Gâmbaş

M3

X

15.

Gâmbaş

M4

X

16.

Gâmbaş

M5

X

17.

Gâmbaş

M7

X

18.

Gâmbaş

M8

19.

Gâmbaş

M9

X?

20.

Gâmbaş

M11

X

21.

Gâmbaş

M17

22.

Geoagiu de Sus – Obreji (jud. Alba)

?

23.

Ghirbom (jud. Alba)

M3

X

24.

Ghirbom

M5

X

25.

Ghirbom

M6

26.

Heria (jud. Alba )

?

X

27.

Lopadea Nouă (jud. Alba)

?

X

X

28.

Măgina (jud. Alba)

M1

X

X

29.

Râmeţ (jud. Alba)

?

30.

Sebeş (jud. Alba)

?

31.

Stemţ (jud. Alba)

M1

32.

Târnava (Proștea Mare, jud. Sibiu)

?

33.

Teiuş (jud. Alba)

M3

34.

Unirea II. Vereşmort (jud. Alba)

M1

Aplici

Cataramă

Seceră

Topor

Cuţit

Lance (vârf de
lance)

Vârf de suliță

Vârf de săgeată

Sabie

Zăbală din fier

Scăriţă de şa din
fier

ment

Oase de cal

Nr. crt.

Mormântul

harnaşaSitul

X

X
X
X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X?

X

X
X

X

X

Tabel 1. Descoperiri de harnaşament şi echipament militar atribuite avarilor în spaţiul intracarpatic
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1.

Aiud (jud. Cluj)

M1

X

2.

Aiud

M2

X

3.

Aiud

M3

X

4.

Aţintşș (jud. Mureş)

?

5.

Bratei (jud. Sibiu)

?

6.

Câmpia Turzii (jud. Cluj)

?

7.

Corund (jud. Mureș)

-

8.

Dumbrăveni (jud. Mureș)

-

9.

Gâmbaş (jud. Alba)

M?

X

10.

Gâmbaş

M1

X

11.

Gâmbaş

M2

12.

Gâmbaş

M3

13.

Gâmbaş

M4

14.

Gâmbaş

M6

15.

Gâmbaş

M11

16.

Gâmbaşş

M13

17.

Gâmbaş

M17

18.

Geoagiu de Sus – La Fântâni (Alba)

?

19.

Ghirbom (jud. Alba)

M1

20.

Ghirbom

M2

21.

Ghirbom

M3

22.

Ghirbom

M4

23.

Ghirbom

M5

24.

Lopadea Nouă (jud. Alba)

?

25.

Moigrad (jud. Sălaj)

?

26.

Pecica (jud. Arad)

?

27.

Rodbav (jud. Braşov)

?

28.

Rupea (jud. Braşov)

?

29.

Sarmizegetusa (jud. Harghita)

?

30.

Someşeni (Cluj, jud. Cluj)

?

31.

Şura Mare (jud. Sibiu)

?

32.

Târnava (Proştea Mare, jud. Sibiu)

?

33.

Teiuş (jud. Alba)

M3

34.

Teiuş

M?

35.

Unirea II. Vereşmort (jud. Alba)

M1

Fibule

Brăţări

Pandantive

Mărgele

Cercei

Inele

Aplici

Limbă de
centură (curea)

Cataramă de
port

Tipare

Verigă

Amnar şi
cremene

Situl

Mormântul

Nr. crt.

Tipul de descoperire

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X
X

X
X

Tabel 2. Descoperiri de port şi podoabă atribuite avarilor în spaţiul intracarpatic.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Alba Iulia (jud. Alba)
Bistriţa
(jud.
BistrițaNăsăud)
Dăbâca (jud. Cluj)
Dorolşu (jud. Cluj)
Pişcolţ (jud. Satu Mare)
Porumbenii
Mici
(jud.
Harghita)
Păuca (jud. Sibiu)
Sighişoara (jud. Mureş)
Soporu de Câmpie (jud. Cluj)

Amnare

Râşniţe

Monede

Râşniţe

Monede

Vârfuri de
săgeţi

Cuţite

Port

Podoabe

X

?
Dâmbu Mic
Nisipărie
Galath

X
2
7
X

Biserica Ungurească

X
13
13/14
2
1

Amnare

X
X

Dealul Viilor
Poderei

X

X

Vârfuri de
săgeţi

X
?

Cuţite

4
X

Port

Staţia de Salvare
?

Punct sit

Podoabe

Situl

X

Inventar arheologic
Ceramică

Nr.
crt.
1.
2.

Ceramică

Berghin (jud. Alba)
În Peri/ Zăcătoare 360 ? X
X
X
X
X
Boarta (jud. Sibiu)
Şoivani
33
2
X
X
X
Bratei (jud. Sibiu)
Cimitirul nr. 2
210
34 X
Ghirbom (jud. Alba)
Gruiul Fierului
11
9
X
X
Guşteriţa (cartier Sibiu, jud. Fântâna rece
79
1
Sibiu)
Mediaş (jud. Sibiu)
Dealul Furcilor
14
3
X
Ocna Sibiului (jud. Sibiu)
Lab
118
18
Târnava (Proştea, jud. Sibiu) Palamor
31
5
Tabel 3. Necropole cu ambele rituri atribuite grupului Mediaş.

Înhumaţie

6.
7.
8.

Punct sit

Inventar arheologic

Incineraţie

1.
2.
3.
4.
5.

Situl

Înhumaţie

Nr.
crt.

Incineraţie

Avarii şi slavii spaţiului intercarpatic în secolele VII-VIII

X
X
?
?
1

Răzoare-Sânişoara
Soporu de Câmpie
Şeica Mică (jud. Sibiu)
?
Toarcla (jud. Braşov)
?
Turdaş (jud. Alba)
Valea Clocită
18?
X X
Uioara de Sus (jud. Alba)
La Pârloage
42
Tabel 4. Morminte/necropole cu ritul incineraţiei atribuite grupului Mediaş.

Caracteristici

Port

Arme

1.

Sit

Podoabe

Nr.
crt.

Ceramică

Inventar arheologic

Someşeni (cartier
Cluj-Napoca, jud.
Cluj)

Necropolă tumulară
de incineraţie.

X

X

X

-

Încadrare
cronologică

Grupa/cultura
arheologică

sfârşitul sec. VIIIînceputul sec. IX

Grupa NuşfalăuSomeşeni

Tabel 5. Caracteristicile necropolei tumulare de la Someşeni.
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AUTONOMIA REGIONALĂ A STRUCTURII
ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN SUDUL
TRANSILVANIEI ÎN SECOLUL AL XIII-LEA
Alexandru-Florin Cioltei
Expansiunea Regatului Ungariei în Transilvania s-a desfăşurat pe axa nordvest, respectiv sud-est începând cu secolul al XI-lea, până laînceputul celui de-al
XIII-lea. Subordonarea spaţiului intracarpatic s-a petrecut în etape, procesul de
cucerire a Transilvaniei având loc în intervalul a aproximativ două secole 1. Această
expansiunea avut ca obiectiv asigurarea unei graniţe naturale. Aceasta din urmă
putea fi uşor de apărat în faţa invaziilor constante ale populațiilor de călăreţi nomazi
care locuiau atât la sud, cât şi la est de Carpaţi. Ultima etapă de subordonare a
teritoriului transilvănean a avut loc odată cu integrarea sudului Transilvaniei,
respectiv a Ţării Bârsei şi aşezarea ordinului Teuton în regiunea menţionată 2.
În sudul Transilvaniei, aşezarea coloniştilor a avut loc în cea de a doua parte a
domniei regelui Géza al II-lea (1141-1162), aşadar în deceniile şase şi şapte ale
secolului al XII-lea. Procesul de colonizare a provinciei Sibiului s-a încheiat la
începutul secolului al XIII-lea 3. Analizând prima fază de colonizare, din sudul
Transilvaniei, între Orăştie şi Baraolt, amintim că acest areal a fost menţionat
ulterior în documentul emis de regele Andrei al II-lea, în anul 1224 4. Astfel, zona a
devenit cunoscută istoriografic drept fundus regius. În plus, putem observa forma
alungită a regiunii, sugerându-ni-se astfel caracterul şi valenţa militară a
colonizării 5. Acest proces devine deci unul de apărare a graniţei dinspre Carpaţii
Ioan-Aurel Pop, Românii şi maghiarii în secolele IX-XIV. Geneza statului medieval în Transilvania,
Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 1996, 148-150.
2
Ștefan Pascu, Voievodatul Transilvaniei, vol. I, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1972, p. 138.
3
Thomas Nägler, Aşezarea saşilor în Transilvania, Bucureşti, Ed. Kriterion, 1992, p. 173.
4
Diplomă Andreană, DIR. C, XI-XIII, vol. I, p. 208- 210, nr. 157; UB. I, p. 32-35, nr. 43.
5
Ioan Marian Ţiplic, Organizarea defensivă a Transilvaniei în evul mediu, secolele X-XIV, Bucureşti,
Ed. Militară, 2006,p. 80-83.
1
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Meridionali. Coloniştii germani s-au angajat să apere teritoriile oferite în faţa
atacurilor venite dinspre părţile de sud şi est ale Carpaţilor. Aceste atacuri erau
întreprinse cu predilecţie de cumani. Pentru serviciile de protecţie a graniţelor
regatului, coloniştilor le erau acordate o serie de privilegii, printre care dreptul la
jurisdicţia proprie (fără a fi supuşi unei instanţe judecătoreşti străine), dreptul la
libertate personală, dreptul de strămutare, proprietate de pământ (cu drept de
moştenire), scutirea de taxe pentru anumite produse. Pe lângă apărarea hotarelor de
graniţă ale regatului, coloniştii germani erau condiţionaţi să îşi păstreze credinţa
faţă de rege, să presteze servicii vasalice.În contextul serviciului vasalic, de o
importanţă deosebită era sprijinul militar şi financiar 6. Aceste îndatoriri se
regăsesc stipulate în documentul emis de către regele Andrei al II-lea în anul 12067
şi ulterior în diploma din anul 1224. Ultima etapă în crearea sistemului defensiv
din zona de sud a Transilvaniei are loc în anul 1211, odată cu aşezarea Ordinului
Cavalerilor Teutoni în Ţara Bârsei, unde aceştia vor ridica o serie de cetăţi 8.
În momentul iniţierii colonizării saşilor, situația administrativ-teritorială din
sudul Transilvaniei era oarecum neclară. Totuşi, pentru cea de a doua jumătate a
secolului al XII-lea, în partea de sud putem bănui învecinarea comitatului Alba cu
teritoriul saşilor, ce îşi aveau centrul la Orăştie şi cu Ţara Secuilor, cu centrul la
Sebeş 9. De asemenea, ne este cunoscut şi faptul că în această perioadă, graniţa de
sud a regatului era reprezentată de râul Olt, situaţie confirmată de prezenţa unui

Ioan Albu, Mobilität der im mittelalterlichen ungarischen Verteidigungssystem eingebundenen
Völkerschaften und die Gründung der rumänischen Fürstentümer. În:Christoph Rass (ed.),
Militärische Migration vom Altertum bis zur Gegenwart (=Studien zur Historischen
Migrationsforschung, ed. by Jochen Oltmer, Band 30), Paderborn, Ed. Ferdinand Schöningh, 2016, p.
66-68.
7
DIR. C, veacul XI, XII și XIII, vol. I, p. 31-32, nr. 53; UB. I, p. 9-10, nr. 17.
8
DIR. C, veacul XI, XII și XIII, vol. I, p.150-151, nr. 77; UB. I, p. 11-12, nr. 19.
9
Maria Crîngaci-Ţiplic, Oaspeţii germani în sudul Transilvaniei, Bucureşti, Ed. Academiei Române,
2011, p. 29.
6
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sistem de fortificaţii format din prisăci 10.
Nu cunoaştem momentul precis în care coloniştii germani aşezaţi în teritoriul
sud transilvănean au fost organizaţi într-o structură administrativ-teritorială. Putem
aprecia faptul că organizarea teritorială s-a petrecut concomitent cu organizarea lor
ecleziastică. De altfel, cea mai veche menţiune a oraşului Sibiu provine din
documentul emis în anul 1191 11 şi ulterior din cel dintre anii1192-1196 12. Aceste
documente atestau deci înfiinţarea prepoziturii Sibiului 13. Pe baza lor putem admite
existenţa incipientă a unei forme de organizare administrativ-teritorială spre sfârşitul
secolului al XII-lea şi începutul secolului următor. Prima menţiune a unei forme de
organizare concrete a saşilor apare în documentul emis de regele Emeric lui
Johannes Latinus în anul 1204 14, în care sunt stipulate privilegiile acestuia şi sunt
stabilite relaţiile de vasalitate faţă de corona Ungariei. Ulterior, în anul 1206, regele
Andrei al II-lea emite un document 15 prin care întăreşte actul emis în anul 1204, act
prin care Johannes Latinus se subordona direct autorităţii regelui şi comitelui
palatin. Alte informaţii despre acest comite de Sibiu le regăsim în documentul emis de
regele Béla al IV-lea în anul 1250 16, acesta confirmând drepturile descendenţilor
comitelui Johannes Latinus. În documentul respectiv este amintită campania militară
întreprinsă de acesta la sud de Dunăre în sprijinul ţarului bulgar Borilă. Documentul
prezintă componenţa armatei conduse de comitele de Sibiu, menţionându-i pe saşi,
români şi pecenegi. Aşadar, ne este prezentat unul din aspectele dominante ale
comitelui de Sibiu, şi anume valenţa sa militară.Aceste privilegii acordate saşilor,
10
Ioan Marian Ţiplic, Contribuţia pecenegilor, secuilor şi saşilor la constituirea frontierei de sud a
Transilvaniei (sec.XI-XIII). În: Studia Univesitatis Cibiniensis, Series Historica, Nr. I, Sibiu, Ed.
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, 2004, p. 67-72.
11
DIR. C, veacul XI, XII și XIII, vol. I, p. 11, nr. 18; UB. I, p. 1-2, nr. 1.
12
DIR. C, veacul XI, XII și XIII, vol. I, p. 11-12, nr. 19; UB. I, p. 2-3, nr. 2.
13
Vezi Şerban Turcuş, Fondarea prepoziturii saşilor ca proiect transilvan al Sfântului Scaun, În:
Anuarul Institutului de Istorie „G. Bariţiu”, Series Historica, nr. XLIX, Cluj-Napoca, Ed. Academiei
Române, 2010, p. 21-37.
14
DIR. C, veacul XI, XII și XIII, vol. I, p. 31-32, nr. 46; UB. I, p. 7-8, nr. 15.
15
DIR. C, veacul XI, XII și XIII, vol. I, p. 32-33, nr. 54; UB. I, p. 8-9, nr. 16.
16
DIR. C, veacul XI, XII și XIII, vol. I, p. 338-341, nr. 292; EO. I, p. 194-195, nr. 212.
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împreună cu aşezarea Ordinului Teutonic în Ţara Bârsei în anul 1211 vin să
confirme caracterul militar al graniţei de sud, în contextul în care la începutul
secolului al XIII-lea Regatul Ungariei devine vârful de lance al cruciadelor 17. Un alt
document important pentru înţelegerea statutului de autonomie a saşilor din sudul
Transilvaniei este emis în anul 1206 18. Actul scoate de sub jurisdicţia voievodului
Transilvaniei satele Cricău, Ighiu şi Romos, acestea trebuind să păzească graniţa şi
probabil să participe în cadrul campaniilor militare atât în interiorul regatului cât şi
în afara acestuia 19.
Un nou moment important are loc în anul 1224 20, atunci când regele Andrei al
II-lea constituie – la cererea saşilor – o zonă de independenţă administrativă faţă
voievodatul Transilvaniei. Aria acesteia a fost cuprinsă între Orăştie şi Baraolt.
Oaspeţii saşi din acest teritoriu primeau o serie de libertăţi şi privilegii, în schimbul
cărora se subordonau direct regelui 21.Contextul organizării acestei zone se regăseşte
în natura relaţiilor dintre coroana ungară şi nobilime. Astfel, în anul 1222, regele
Andrei al II-lea este nevoit să emită Bula de Aur 22, aceasta limitându-i puterea în
detrimentul nobilimii, deasemenea relaţiile acestuia cu ordinul teuton erau
tensionate. În acest context, arealul geografic cunoscut ulterior drept fundus regius
se subordona direct autorităţii regale, coloniştii saşii fiind scoşi de sub jurisdicţia
voievodului. Această măsură luată de rege este pusă pe seama creşterii influenței
nobilimii, saşii acţionând ca o contrapondere a autorităţii regelui în Transilvania.
Astfel, comitatele existente ce precedau momentul emiterii Andreanumului erau
Tudor Sălăgean, Transilvania în cea de a doua jumătate a secolului al XIII-lea. Afirmarea
regimului congregaţional, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 2003, p. 26
18
DIR. C, veacul XI, XII și XIII, vol. I, p. 28-29, nr. 53; UB. I, p. 8-9, nr. 16.
19
Maria Crîngaci-Ţiplic, op. cit., p. 39.
20
Vezi Harald Zimmermann, Das „Andreanum” und seine Probleme. Alte und neue
Überlegungen,În:Forschungen zur Volks-und Landeskunde, Band 56, Sibiu, Ed. Academiei Române,
2013, p. 9-50.
21
Konrad Gündisch, Autonomia de stări şi regionalitatea în Ardealul medieval, În: Transilvania şi saşii
ardeleni în istoriografie, Sibiu, Ed. Hora Sibiu și Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde e. V.
Heidelberg, 2001, p.43.
22
Z.J Kosztolnyik, Hungary in the Thirteenth Century, New York , Ed. Boulder, 1996, p. 77-92.
17
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desfiinţate cu excepţia celui de Sibiu, conducătorul acestei jurisdicţii fiind comes
Cybiniensis. Comitele de Sibiu era desemnat de rege, urmând să exercite în comitat
atribuţiile delegate lui.
După cum am menţinut,diploma andreană conferea o serie de libertăţi şi
privilegii locuitorilor saşi, aceasta ajutându-i să îşi consolideze autonomia şi statutul
în Transilvania. Procesul de consolidare a autonomiei saşilor a dus la crearea unei
sistem propriu de administrare prin care funcţiile de conducere din această regiune
erau ocupate de persoane alese din cadrul propriilor comunităţi. Din punct de vedere
juridic, singurele instanţe superioare cărora saşii li se supuneau erau comitele
Sibiului şi regele. În plus, procesele în care aceştia erau implicaţi urmau să se
desfăşoare după judicium consuetudiniarum 23 Analizând aceste privilegii putem
observa autonomia judiciar-administrativă de care beneficiau saşii din comitatul
Sibiului, acestea spre deosebire de restul regiunilor supuse administrativ
voievodului. Diploma regelui Andrei al II-lea va exercita o influenţă asupra tuturor
aşezărilor locuite de populaţia săsească localizate în afara teritoriului privilegiat,
acestea dorind să beneficieze de aceleaşi drepturi.
La un an după ce le-a acordat saşiilor privilegiile amintite, regele Andrei al IIlea a declanşat o expediţie împotriva ordinului teuton din Ţara Bârsei, solicitând
sprijinul militar al populaţiei din comitatul Sibiu24. Din documentul emis de rege,
acesta îi înştiinţează pe saşi de intenţia sa, solicitând sprijin militar pentru înlăturarea
cavalerilor teutoni din Transilvania şi de la sud de Carpaţi 25. Prin urmare, Andrei al
II-lea declanşează expediţia de alungare a teutonilor, culminând cu o ciocnire între
forţele combatante. Rezultatul a constat în victoria regelui şi alungarea teutonilor în
anul 1225.
În următoarele decenii ale secolului al XIII-lea, ce au precedat momentul
Maria Crîngaci Ţiplic, op. cit. p. 39-40.
Thomas Nägler 1992, p. 147-148.
25
DIR. C, veacul XI, XII și XIII, vol. I, p. 208-210, nr. 157; UB. I, p. 32-35, nr. 43.
23
24
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emiterii diplomei andreene, tot mai multe comunităţi locuite de saşi doreau să
beneficieze de regimul privilegiat al comitatului Sibiului 26. Se pare că în perioada lui
Ştefan, ducele Transilvaniei şi viitorul rege al Ungariei, tot mai multor comunităţi le
vor fi reconfirmate 27 sau oferite privilegiile provinciei sibiene, privilegii de natură
judiciară sau fiscală 28.
În a doua jumătate a secolului al XIII-lea, privilegiile şi libertăţile de care se
bucurau sibienii au fost limitate şi treptat îngrădite. Situaţia este explicată prin
prisma contextului de instabilitate generată de invazia tătară din 1241-1242, a
conflictelor dintre regele Béla al IV-lea şi fiul acestuia Ştefan, viitorul rege Ştefan al
V-lea, desfăşurate pe parcursul deceniului al şaptelea.După 1272, funcţia de voievod
al Transilvanei este preluată de către Nicolaus Geregye, acesta făcând parte din
partida adversarilor lui Ştefan al V-lea. Voievodul Nicolaus Geregye nu reuşeşte să
îşi impună controlul efectiv asupra provinciei sibiene, aceasta rămânând ataşată
fostului rege. Incapacitatea noului voievod de a prelua controlul asupra provinciei
sibiene este explicată prin natura relaţiilor şi beneficiilor de care se bucurau saşii din
Sibiu, aceştia apărându-şi privilegiile stipulate în Andreanum. Pin urmare, saşii nu
se supuneau jurisdicţiei voievodale, fiind direct subordonaţi regelui. Situaţia s-a
repetat şi din punct de vedere ecleziastic, prepozitura Sibiului fiind subordonată
arhiepiscopiei de Strigoniu (Esztergom) şi nu episcopiei din Alba-Iulia.În contextul
instabilităţii generate de moartea regelui Ştefan al V-lea şi crearea unui vid de putere
ce nu putea fi completat prin accederea lui Ladislau,fiul său minor 29, la tronul
Ungariei, diversele facţiuni şi partide nobiliare duceau lupte acerbe pentru putere. În
această situaţie se găsea provincia sibiană în anul 1272. Insuccesul voievodului
Nicolaus Geregye de a subordona provincia sibiană a dus la înlocuirea sa din funcţia
DIR. C, veacul XI, XII și XIII, vol. I, p. 334-335, nr. 289; UB. I, p. 77, nr. 84.
DIR. C, veacul XIII, vol. II, p. 73-74, nr. 68; UB. I, p. 95-96, nr. 110.
28
DIR. C, veacul XIII, vol. II, p. 55-56, nr. 49; UB. I, p. 93-94, nr. 110.
29
În momentul morții regelui Ştefan al V-lea, fiul său, viitorul rege Ladislau al IV-lea, numit ulterior
şi Ladislau Cumanul, avea vârsta de 10 ani.
26
27
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de voievod al Transilvaniei în anul 1274. În anul 1274, funcţia voievodală a fost
preluată de Matei Csák, rudă a comitelui palatin Petru Csák. Preluarea funcţiei
voievodale de către Matei Csák a însemnat aducerea sub autoritatea voievodală a
comitatului sibian 30. Politica de subordonare administrativă a comitatului a coincis
cu politica de subordonare a prepoziturii sibiene faţă de episcopia din Alba-Iulia,
condusă la momentul respectiv de Petru Monoszló. Cel mai probabil, acţiunea
concomitentă de subordonare a instituţiei administrativ-teritoriale, cât şi a instituţiei
administrativ-ecleziastice nu a fost întâmplătoare, cooperarea dintre voievodul Matei
Csák şi Petru Monoszló fiind strânsă, voievodul a ales să mute centrul politic la
Alba-Iulia 31. Integrarea comitatului Sibiului în sfera de influenţă a voievodul Matei
Csák s-a realizat printr-un artificiu judiciar,în două etape. Prima etapă a fost de
asumarea titulaturii ducale. În anul 1273 este finalizată şi cea de-a doua etapă prin
numirea lui Alexander, fost ban de Severin,în funcţia de comite al Sibiului. Aşadar,
funcţia de comite de Sibiu devine o una voievodală, ieşind astfel de sub jurisdicţia
regală. Prin urmare, comitele provinciei sibiene devenea subordonat voievodului,
făcând parte din aparatul administrativ voievodal. Prin aceasta, Matei Csák îşi putea
exercita controlul asupra saşilor prin intermediul lui Alexander, comite de Sibiu 32.
În perioada cuprinsă între anii 1274-1277, structurile administrative din
Transilvania au fost subordonate treptat familiei nobiliare Csák sau altor persoane
aliate politic acestora. Pe măsură ce autoritatea nobiliară a familiei Csák se
răspândea asupra poziţiilor importante din cadrul aparatului administrativ
transilvănean, fie ele laice sau ecleziastice, iar autoritatea regală era tot mai slab
reprezentată, populaţia saşilor din comitatul sibian se vedea pusă în situaţia unei
permanente subordonări faţă de voievodul Transilvaniei. Singura instituţie din comitat
rămasă încă nesubordonată era prepozitura. Situaţia a căpătat o turnură dramatică în
Tudor Sălăgean , op. cit. p. 166-169.
Maria Crîngaci-Țiplic op. cit , p. 40
32
Tudor Sălăgean op. cit, p. 173-177.
30
31

53
https://biblioteca-digitala.ro

Autonomia structurii administrativ-teritoriale
din sudul Transilvaniei în secolul al XIII-lea

Alexandru-Florin Cioltei

anul 1276 când a murit arhiepiscopul de Esztergom, iar alegerea unui nou prelat în
funcţia de conducere a instituţiei a dat naştere unei crize politice. Candidaţii pentru
ocuparea funcţiei de arhiepiscop erau Nicolaus Kán, prepozit al bisericii din
Transilvania şi Petru Kőszegi, episcop de Veszprém. Candidatura lui Nicolaus Kán
era susţinută de partida Csákilor, cei mai influenţi membri ai acestei familii nobiliare
fiind Petru Csák, comite palatin şi Matei Csák, voievod şi duce de Transilvania.
Aşadar, pentru sașii din sudul Transilvaniei accederea lui Nicolaus Kán în funcţia de
arhiepiscop de Esztergom ar fi însemnat subordonarea administrativă faţă de episcopia
din Alba-Iulia.
După invazia mongolă din anii 1241-1242, relaţiile de subordonare din cadrul
instituţiei bisericii din Regatul Ungariei se caracterizau printr-o reorganizare
administrativă. Această reorganizare subordona prepozitura Sibiului arhiepiscopiei de
Esztergom. Astfel, numirea în funcția de arhiepiscop de Esztergom a candidatului
Csákilor, Nicolaus Kán, ar fi dus la subordonarea prepoziturii Sibiului faţă de
voievodul Transilvaniei.
Momentul pandemic pentru saşii din sudul Transilvaniei l-a reprezentat atacul
comitelui palatin Petru Csák asupra catedralei episcopale din Veszprém, atac menit
să îl scoată din schema alegerilor pe Petru Kőszegi, episcop de Veszprém. Aşadar,
acest moment a constituit factorul catalizator al revoltei saşilor. Aceştia erau puşi în
faţa unei accentuări a subordonării administrative faţă de voievodul Matei Csák prin
subordonarea prepoziturii sibiene faţă de episcopia din Alba-Iulia 33. Singura opţiune
rămasă saşilor putea fi văzută prin accederea la rezistența armată. Sașii s-au
organizat ca atare și au pornit spre Alba-Iulia, fiind conduşi de Gyan fiul lui Alard,
comitele de Ocna Sibiului 34. Gyan avea o motivaţie dublă pentru a porni în fruntea
Tudor Sălăgean op. cit, p. 179.
Vezi Popa-Gorjanu, Cosmin, Conflict şi memorie în Transilvania secolelor XIII-XIV. Episcopia
Transilvaniei şi Gyan fiul lui Alard. În: Andrei Adrian Rusu (ed.), Secolul al XIII-lea pe meleagurile
locuite de către români, Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2006, p. 143-177.

33
34
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saşilor înarmaţi. Pe de o parte îl putem suspecta pe Gyan că s-a folosit de contextul
existent la momentul respectiv pentru a se răzbuna pe episcopul de Alba-Iulia, Petru
Monoszló, pecare îl considera responsabil de asasinarea tatălui său. Pe de altă parte
nu putem exclude existenţa unei conştiinţe colective, astfel Gyan dorea să restaureze
libertăţile şi privilegiile de care saşii se bucurau în urma emiteri diplomei andreene
din anul 1224.
Devastarea catedralei episcopale din Alba-Iulia poate fi privită ca un răspuns
al saşilor pentru incendierea catedralei episcopale din Veszprém. Ce putem afirma
cu certitudine este faptul că această răbufnire a saşilor a însemnat replica dată
partidei Csákilor, mai exact politicii de îngrădire a privilegiilor şi libertăţilor duse de
aceştia. În plus, a fost totodată şi o măsură de a opri alegerea lui Nicolaus Kán în
funcţia de arhiepiscop de Esztergom. Acţiunea saşilor viza eliberarea instituţională
laică şi ecleziastică, altfel spus redobândirea independenţei instituţionale regionale.
Aşadar, putem afirma că revolta saşilor nu a avut un caracter spontan, ci mai
degrabă unul de răbufnire în contextul îngrădirii treptate a drepturilor pe parcursul
deceniului al optulea. Momentul decisiv al rebeliunii săseşti a avut loc în data de 21
februarie 1277, prin ceea ce s-a numit Duminica Reminiscere. Saşii, conduşi de
Gyan 35,atacă, jefuiesc şi incendiază catedrala episcopală din Alba Iulia. În urma
atacului asupra catedralei şi-au pierdut viaţa mai mulţi clerici, printre care Agapit,
arhidiaconul bisericii, Mihail, arhidiaconul de Ozd, Bartolomeu, arhidiaconul de
Târnava şi canonicul Racha 36. De asemenea, documentul mai precizează faptul că
alături de aceşti clerici au fost ucişi 2000 de oameni. Cifra este exagerată, dar ne
creează totuşi o imagine a devastărilor produse 37. Prin incendierea bisericii au fost

Despre Gyan şi descendenţii acestuia vezi Maria Crîngaci-Ţiplic, op. cit, p. 61-63.
DIR. C, veacul XIII, vol. II, p. 187, nr. 202.
37
Gyula Kristó, Geschichte des Frühen Siebenbürgens (895-1324),Herne, Ed. Gabriele Schäfer, 2005, p.
197-198.
35
36
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distruse podoabe bisericeşti, cărţi şi documente 38. Astfel, atacul lui Gyan şi a
oamenilor săi a fost înţeles drept unul anticreştin. Ca urmare, la data de 19 iunie
1278, toţi cei implicaţi au fost excomunicaţi 39. Ofensiva săsească nu s-a limitat doar
la atacul asupra Alba Iuliei. În scurt timp, ofensiva s-a răspândit în întreaga
Transilvanie, fiind săvârşite numeroase crime, distrugeri şi jafuri care au vizat
proprietăţile episcopilor și canonicilor ce supravieţuiseră masacrului din Duminica
Reminiscere 40. Revolta saşilor a reuşit să îi alunge din Transilvania pe membrii
familiei Csák. Rebeliunea săsească a durat până în iarna lui 1278-1279, atunci când
familia Aba, susţinută de regele Ladislau al IV-lea, reuşeşte să restabilească ordinea
în Transilvania. Ulterior, familia Aba va ocupa poziţii importante în Transilvania,
Fyntha Aba preluând funcţia de voievod al Transilvaniei, iar Petru Aba, cea de mare
comis şi comite de Sibiu41. În vara anului 1282, din ordinul regelui Ladislau al IVlea, familia Aba este înlăturată din poziţiile deţinute în Transilvania 42.
Relaţia tensionată caracterizată prin ostilitatea dintre regele Ungariei, Ladislau
al IV-lea şi comunitatea săsească 43 a dispărut odată cu contribuţia decisivă a celor din
urmă în respingerea invaziei mongole din anul 1285. Spre sfârşitul anilor 80 ai
secolului al XIII-lea, provinciile sudice îi vor oferi regelui sprijinul politic şi militar,
lucrul acesta reieşind din apelul de excomunicare adresat de arhiepiscopul Lodomerius
locuitorilor acestor provincii 44. În comitatul Sibiului, situaţia s-a îmbunătăţit în timpul
regelui Andrei al III-lea, acesta restituind comitelui atributele judiciare şi limitând
totodată autoritatea voievodală din regiune 45. Momentul respectiv reprezintă o primă

Károly Vekov, Locul de adeverie din Alba-Iulia, secolele XIII-XVI, Cluj-Napoca, Ed. Gloria, 2003,
p. 140.
39
DIR. C, veacul XIII, vol. II, p. 193-195, nr. 214.
40
Tudor Sălăgean, op. cit, p. 180.
41
DIR. C, veacul XIII, vol. II, p. 201-203, nr. 225; EO, vol. I, p. 249, nr. 365.
42
Tudor Sălăgean op. cit, p. 188.
43
DIR. C, veacul XIII, vol. II, p. 242, nr. 273; EO, vol. I, p. 257, nr. 392.
44
DIR. C, veacul XIII, vol. II, p. 296-299, nr. 337; EO, vol. I, p. 273, nr. 436.
45
DIR. C, veacul XIII, vol. II, p. 361-364, nr. 397; UB. I, p. 172-176, nr. 242.
38
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etapă a recunoaşterii privilegiilor diplomei din anul 1224 46.
În secolul al XIII-lea, ultima etapă în evoluţia administrativă a regiunii sud
transilvănene a avut loc în timpul crizei declanşate de moartea lui Andrei al III-lea.
Instabilitatea generată de lipsa unui moştenitor a pus iarăşi comitatul Sibiu în raport
de subordonare faţă de voievodul transilvănean. Comparativ cu episoadele
anterioare, diferenţa raportului de subordonare a comitatului de Sibiu a fost redată
prin manieră directă. Voievodul, Ladislau al II-lea Kán, care îşi exercita funcţia
voievodală încă din anul 1294, deţinea, cu scurte întreruperi, şi funcţia de comite al
Sibiului.
Pentru perioada medievală, evoluţia finală a provinciei sibiene s-a petrecut între
anii 1325-1329, atunci când regele Carol Robert a desfiinţat comitatele.În locul acestora
au luat naştere scaunele47 şi districtele. De asemenea, din cauza adjudecării sale de către
diferiţi voievozi, regele desfiinţează funcţia regală de comite de Sibiu. În schimb, a fost
introdusă funcţia de judex regis, jude regal. Acesta era desemnat de către rege din cadrul
comunităţii săseşti, având atribuţii similare celor de comite de Sibiu, însă numai în
jurisdicţia scaunului său48.
Concluzii
Pe parcursul secolului al XIII-lea, saşii din provincia sibiană au reprezentat
autoritatea regelui Ungariei. Aceştia au beneficiat de privilegii şi libertăţi care îi
scoteau de sub autoritatea instituţiei centrale din Transilvania, reprezentată de
voievodat. Aşadar, pe baza informaţiilor prezentate putem afirma că privilegiile de
care beneficiau saşii din provincia sibiană rămâneau valabile atâta timp cât suzeranul
Ungariei putea să îşi exercite autoritatea. Altfel spus, privilegiile saşilor erau
respectate atâta timp cât autoritatea regelui era respectată.
Maria Crîngaci-Ţiplic op. cit, p. 42.
Scaunul este o instituție administrativ-teritorială din cadrul Regatului Ungariei, cu privilegii şi
drepturi de autonomie.
48
Maria Crîngaci-Țiplic op. cit, p. 46-47.
46
47
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Un alt aspect important îl reprezintă diploma andreană emisă în anul 1224. Pe
parcursul întregului ev mediu, cât şi în perioada pre-modernă, saşii au invocat
respectarea documentului emis de regele Andrei al II-lea. Pentru comunităţile
germane din sudul Transilvaniei, Andreanumul a reprezentat piatra de temelie a
individualităţii lor.
The regional autonomy of the Southern Transylvanian administrative-territoria
l structure during the 13th century
(Abstract)
During the Middle Ages, Southern Transylvania was always regarded as an entrance gate by the
populations inhabiting areas south of the Carpathian Basin. Thus, several Hungarian kings tried to
enforce these border areas by settling in German population. The German settlement was closely linked
with the development and organization of administrative structures with the aim of serving those
particular communities created after the settlement. During the tumultuous 13th century, the
Transylvanian Saxons’ administrative-territorial development came to encounter various moments and
phases. During a first phase, the German settlers were greeted by a favorable political climate thanks to
the issuing of Andrew the IInd’s diploma. This document founded a province beneficiary of an
independent status in relation to the institution of the voivode. This privileged status had changed during
the eight decades of the 13th century, at a time when several nobility factions were trying to subordinate
the county (comitatus) of Sibiu appealing to their influence exercised upon the process of electing the
Transylvanian voivode. The present paper aims to depict the phases of evolution and involution
characterizing this province, especially with an emphasis upon the political context and the defining
events regarding the county (comitatus) of Sibiu.
Keywords: German colonization, fundus regius, Transylvanian voivode, county (comitatus)
of Sibiu, Diploma Andreanum.
Cuvinte cheie: colonizare, fundus regius, voievodul Transilvaniei, comitatul Subiului,
Diploma Andreanum.
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SISTEMUL LEGISLATIV AL TRANSILVANEI REFLECTAT
ÎN ARTICOLELE DE LEGE ALE DIETEI DIN 1790-1791 (II)
Gelu Fodor
Consideraţii preliminare
Demersul

nostru

vizează

să

elucideze,

evoluţia

constituţiei

şi

constituţionalismului ardelean, prin prisma prevederilor dietale ale anului 17901791. Pentru a putea realiza acest deziderat, ne propunem să urmărim toate acele
aspecte care au contribuit decisiv la închegarea realităților constituționale din
Principat, urmărind rolul instituţional şi legislativ al instituției Dietei ca for
reprezentativ al nobilimii în relaţia sa cu suveranul.
Având în vedere amploarea prezentului studiu, la sugestia editorului acesta
va fi structurat în două secţiuni şi publicat în două etape în paginile revistei. Prima
secţiune a vizat aspectele administrative şi juridice dezbătute şi votate, respectiv
relaţia dintre Curtea vieneză şi Dieta Transilvaniei. Cea de-a doua secţiune a acestei
lucrări va aborda aspectele urbariale, religioase şi instituţionale, alături de alte
reglementări neincluse într-o categorie specifică şi bine delimitată.
Problemele dezbătute în cadrul următorului articol s-au bucurat de o
importanţă sporită în istoriografia românească, fiindu-i dedicate mai multe studii de
specialitate de-a lungul timpului. El face referire la una dintre cele mai spinoase
probleme aflată pe ordinea de zi a autorităţilor vieneze încă de la cucerirea
provinciei, la sfârşitul secolului al XVII-lea cu prelungire în cel următor. Chestiunea
ţărănească şi mai cu seamă cea privitoare la iobagi a cunoscut mai multe tentative de
reglementare, debutând cu articolele Dietei din 1714, Certa Puncta emisă de Maria
Tereza și sfârşind cu patenta de desființare a iobăgiei emisă de Iosif al II-lea în urma
răscoalei ţărăneşti a lui Horea, Cloşca și Crişan, din 1785.
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Unul dintre domeniile în care autoritatea legislativă a forului reprezentativ al
stărilor din Principatul Ardelean s-a menţinut cel mai bine este cel al relaţiilor
senioriale. Considerată a fi ultima redută a atotputerniciei nobiliare, regimul
habsburgic va duce lupte grele pentru ameliorarea situaţiei ţăranilor dependenţi pe
de o parte, din raţiuni care ţin de umanitate dar mai ales cu scopul de a le spori
acestora capacitatea de plată. Primele încercări de reglementare a problemei ţărăneşti
au avut loc în timpul domniei împăratului Carol al VI-lea care a încercat în mai
multe rânduri să limiteze obligaţiile iobăgeşti prin întocmirea unor urbarii. Problema
fundamentală cu care se confrunta monarhul, era autoritatea Dietei, orice inovaţie în
domeniu trebuind să treacă prin filtrul vigilent al acesteia.
Chestiunea este aşezată pe ordinea de zi a Congregaţiei Generale de la
Sebeş din 6 ianuarie 1714, care prin articolul 24, hotărăşte uniformizarea obligaţiilor
iobăgeşti în tot Principatul. Conform prevederii, iobagii urmau să presteze, fie patru
zile de muncă cu braţele, fie 3 zile cu vitele, decizia rămânând la latitudinea
seniorului 1. Insuficient conturată şi cu lacune în ceea ce priveşte aspectele
procedurale, dezbaterea a continuat şi la Dieta din anul următor. Soluţia identificată
în planul protecţiei juridice a iobagului, a plasat protecţia acestuia în sarcina
oficialilor comitatenşi, împuterniciţi să acţioneze împotriva abuzurilor comise de
stăpâni 2. Articolul este cel puţin bizar, având în vedere că administrația comitatensă
era exclusiv alcătuită din nobilii proprietari de pământ, care aveau posibilitatea de ași instrumenta propriul proces. Pe de altă parte, imposibilitatea juridică a puterii
centrale de a interveni legal și de a forţa adoptarea unei rezoluţii echitabile cauzei, a
lăsat chestiunea în suspensie pentru încă cincizeci de ani.
Problema ţărănimii a rămas însă în atenția statului, care s-a străduit să
identifice soluții juridice care să ocolească tranşarea situaţiei în Dietă. Cum în
L. Gál., Az erdélyi diaeták végzéseinek nyomdokái és a compilata constitutio után költ articulusok
kivonatja, Cluj,1838, vol. 2, p. 208.
2
David Prodan, Problema Iobăgiei în Transilvania 1700-1848, Bucureşti, 1989, p. 15.
1
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Transilvania nobilimea nu era impozitată şi nici nu se prevedea schimbarea acestei
situaţii, atenţia Curţii s-a îndreptat către ţărani, a căror posibilităţi de plată puteau fi
sporite prin uşurarea sarcinilor domeniale.

Cum implicarea directă în treburile

interne ale Principatului, ar fi provocat o opoziţie generală din partea Stărilor
întrunite în Dietă, depăşirea situaţiei constituţionale trebuia făcută cu mult tact şi
abilitate politică, prin promovarea unor reforme structurale care să ocolească
privirea vigilentă a naţiunilor 3. Baricadată în jurul legilor care garantau autonomia
deplină în raport cu autoritatea centrală, Dieta nu tolera nicio imixtiune legislativă
externă în acest domeniu, considerate a fi un atentat la însăşi privilegiile sale 4.
Acutizarea problemei în deceniile următoare au convins-o pe împărăteasa
Maria Tereza că trebuie să intervină în sprijinul supușilor ei, a căror situaţie ajunsese
la limita suportabilităţii 5. Profitând de dispariția Dietei din peisajul constituţional al
Principatului, suverana se hotărăşte să rezolve problema prin intermediul unei
patente imperiale. Emisă în data de 12 Noiembrie 1769, reglementarea este cunoscuă
sub numele de Certa Puncta. Legea încerca să reglementeze raporturilor dintre
iobagi şi stăpânii lor, prin fixarea robotei la 2 zile de muncă cu braţele şi o zi cu
carul cu boi pe săptămână. Deşi s-a încercat implementarea ei prin toate mijloacele
posibile, instrucţiunea a rămas în mare parte fără efect, nobilimea depunând eforturi
considerabile pentru a o eluda 6. Subiectul rămânea deschis unor viitoare soluţii.
Actul care a stat la baza rezoluției dietale din 1790-1791 a fost patenta de
desfiinţare a iobăgiei emisă de împăratul Iosif al II-lea în 1785. În contextul
desfăşurării răscoalei ţărăneşti a lui Horea, Cloşca și Crişan, Curtea a devenit tot mai

Ibidem, p. 24.
Ibidem, p. 25.
5
Ibidem, pp. 41-48.
3
4

Ileana Bozac, Teodor Pavel, Călătoria împăratului Iosif al II-lea în Transilvania la 1773, ClujNapoca, 2006, p. 24.

6
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convinsă de necesitatea rezolvării definitive a problemei sociale a iobagilor 7.
Situaţia gravă în care se găsea ţărănimea din Transilvania, l-a determinat pe împărat
să urgenteze adoptarea unei rezoluţii care să rezolve în mod decisiv problema
acesteia. De altfel proiectele de reformare ale palierului social au fost promovate de
acesta încă de la prima sa vizită Transilvania din 1773. Iosif dorea ca problema să
fie rezolvată sub aspectul unei repartiţii mai echitabile a taxelor, a reglementării
sarcinilor, a îmbunătăţirii raporturilor juridice dintre cei doi factori implicați în
proces 8. Patenta prin care se desființa dependența personală a ţăranilor iobagi a fost
este emisă la 22 august 1785 9, provocând un puternic ecou atât în lumea ţărănească
cât şi în rândurile elitei nobiliare din Transilvania 10. Moartea împăratului intervenită
în 20 februarie 1790, a redeschis chestiunea ţărănească iar articolele Dietei din 17901791 au încercat să-i dea o formă finală.
Articolul de lege structurat în nu mai puțin de unsprezece puncte, stabileşte
în detaliu procedura prin care iobagul (numit de acum înainte colon) 11 îşi poate
obţine dreptul de liberă strămutare 12. Conform primei prevederi, libera migraţie a
colonului poate avea loc doar în jurul zilei Sfântului Gheorghe, dar acesta trebuie săşi dezvăluie intenţia de a pleca încă din anul anterior în preajma sărbătorii Sfântului
Nicolae Edroiu, Răscoala lui Horea (1784-1785), în Academia Română, Istoria Românilor,, vol VI.
Românii între Europa Clasică și Europa Luminilor (1711-1821), Paul Cernovodeanu și Nicolae
Edroiu, coord, București, 2002. p. 565.
8
David Prodan,Supplex Libellus Valachorum, București, 1967.p. 254.
9
Edroiu, Răscoala lui Horea, op. cit., p. 565.
10
Textul patentei de desființare a șerbiei emis de împăratul Iosif al II-lea la 22 august august 1785 se
găsește la David Prodan, Problema Iobăgiei în Transilvania 1700-1848, Bucureşti, 1989, p. 386-388.
11
Deşi constrângerea şi legarea eternă a colonilor se bazează pe legi, pentru ca domnii de pământ să
îşi dovedească tot mai mult disponibilitatea la adresa acestora, la propunerea îndurătoare a sfintei
sale maiestăţi, prin puterea prezentului articol, corpurile şi ordinele declară, prin acordul milos al
maiestăţii sale şi prin propria voinţă şi decizie liberă, că denumirea de iobagi împreună cu
constrângerea şi dependența personală eternă aferentă este înlăturată; iar pentru a preveni acele
poveri care ar proveni din migrările nelimitate şi dezordonate în detrimentul trezoreriilor comune şi
domnilor de pământ[trad. n.].Articolul XXVI al Dietei din 1791, pp. 520-522, înCorpus
JurisHungarici, Magyar törvénytár, 1540-1848 évi Erdélyi törvények, ed. Kolosváry S., Óváry K.,
Budapest, 1900.
12
David Prodan efectuează o largă şi pertinentă analiză a acestui articol de lege, în Prodan, Problema
Iobăgiei, op. cit., pp. 226-230
7
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Mihail și să efectueze semănătura de toamnă, restituindu-se însă seminţele şi
cheltuielile aferente 13. Apoi, pentru a putea migra, era condiţionat atât de găsirea
unui alt colon, la fel de adecvat pentru îndeplinirea serviciilor, cât și să completeze o
cerere de eliberare în care să precizeze locul în care dorea să se mute.
Paragraful trei condiţionează plecarea, de plata tuturor creanţelor băneşti,
animaliere sau în bovine, faţă de domnul de pământ. O altă posibilitate de a pleca
este acordată prin prevederile punctului patru, taţilor de familie, dacă numărul
acestora creşte atât de mult încât casa devine încăpătoare. Eventualele neînţelegeri
ivite între colonul care doreşte să plece şi domnul de pământ se rezolvau la
instanțele locale statuează paragraful cinci, în timp ce următorul interzice mutarea pe
un alt domeniu pentru colonii care nu posedau scrisoarea de eliberare, sancţiunea
fiind de două sute de florini. Pentru casa colonului mutat, domnul de pământ trebuia
să plătească acestuia echivalentul valorii estimate legal a clădirii. De asemenea
pentru defrişările efectuate cu consimțământul domnului de pământ trebuia acordată
o despăgubire bănească, dacă nu a trecut un interval de şapte ani.
Punctul nouă se referă la ţiganii care au plecat fără ştirea stăpânilor, și care
trebuie înapoiaţi acestora prin grija oficialilor comitatelor, scaunelor şi districtelor în
timp ce următorul prevede amendă de două sute de florini pentru cei care ar primi
servitorii fugiţi ai altora. Ultimul punct instituie restricţii pentru domnii de pământ,
aceştia neputând primi colonii veniți din altă parte decât în perioada sărbătorii
Sfântului Gheorghe 14.

13

În primul rând: libera migraţie poate avea loc doar în jurul zilei Sfântului Gheorghe; colonul care
plănuieşte să se mute, trebuie să dezvăluie această intenţie a sa în jurul zilei Sfântului Mihai în anul
precedent mutării şi să efectueze semănatul de toamnă restituindu-i-se seminţele şi cheltuielile
aferente; dacă ar omite acest lucru, atunci ar avea obligaţia de a restitui daunele suferite atât
fondului contribuțional cât şi stăpânului de pământ [trad. n.]. CJH, op. cit., Articolul XXVI al Dietei
din 1790-1791, p.
14
Textul complet al articolului XXVI se află la, Fodor Romulus Gelu, Sistemul legislativ al
Transilvaniei în secolul al XVIII-lea, teză de doctorat nepublicată, Cluj-Napoca, 2015.
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Deşi juridic integrat în codul legislativ al Transilvaniei, condițiile articolului
XXVI erau practic imposibil de aplicat. Textul unor paragrafe sunt de-a dreptul
hilare şi probabil că au fost întocmite tocmai ca să blocheze migrația colonilor. Cu
toate acestea, acceptarea de către Stările Transilvaniei a principiului impus de
patenta imperială din august 1785, a reprezentat un pas înainte, lăsând deschisă
posibilitatea unor viitoare reglementări cu caracter social. Stăruinţa dovedită de noul
împărat Leopold al II-lea în problema reglementării situației juridice a colonilor a
continuat politica predecesorilor săi, dovedind încă o dată, dacă mai era nevoie,
importanța subiectului. Conştient însă de sensibilitatea subiectului şi de atitudinea
Stărilor față de acesta, strategia aleasă de Leopold a fost cea a dialogului, asociinduși Dieta în dezbaterea proiectului. Pe de altă parte, poziţia conservatoare pe care s-a
situat Dieta era lesne de intuit încă de la înaintarea propunerii regale, rezultatele
finale confirmând această tendinţă. Cu toate acestea, acceptarea propunerii regale şi
transformarea inițiativei respective în lege, a dus la statornicirea unui modus vivendi
între cei doi factori constituţionali.
Articolul douăzeci şi şapte a răspuns propunerii împăratului, care dorea
întocmirea unui urbariu, printr-o amânare, urmând să rezolve problema prin
încredinţarea acesteia unei deputăţii. Aceasta urma să pregătească şi să prezinte la
următoarea Dietă, un regulament de organizare a arendelor şi a dimensiunilor
prestațiilor şi a serviciilor colonilor 15. Pentru moment se păstrau prevederile incluse
15
Ca răspuns la acea propunere a sfintei sale maiestăţi, conform căreia prin acordul ordinelor
trebuie stabilit un anumit urbariu definitiv şi conform căreia pedepsele corporale arbitrare trebuie
înlăturate, s-a desemnat în acest scop o comisie separată, însărcinată cu pregătirea şi prezentarea la
următoarea Dietă a unui regulament de organizare a arendelor şi dimensiunilor prestaţiilor şi
serviciilor colonilor; s-a decis totodată, că în ceea ce priveşte dimensiunea prestaţiilor şi serviciilor
colonilor, se păstrează practica existentă în sensul punctelor reglementare din anul 1769, iar în ceea
ce priveşte în special plata decimei, se păstrează dispoziţia articolului 2 al titlului 5 din partea III a
Constituţiilor Aprobate. Apoi se decide, că nu se pot aplica sancţiuni arbitrare de nici un fel asupra
colonilor, ci toate sancţiunile trebuie determinate fie prin sentinţa scaunului dominal, fie în sensul
punctelor de reglementare din anul 1769 dacă este vorba de o abatere urbarială, după ascultarea
prealabilă a colonului, părţile menţinându-şi dreptul de a recura la Guvernul Regal [trad. n.] CJH,
op., cit., p. 524.
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în Certa Puncta, iar în ceea ce priveşte plata decimei, se păstra dispoziţia articolului
2, din Titlul al cincilea a Părţii a Treia a Constituţiilor Aprobate 16. Totodată se
stabilea că asupra colonului nu se pot aplica sancțiuni arbitrare, jurisdicția asupra
acestuia fiind exercitată fie de scaunul dominal, fie în sensul punctelor de
reglementare din anul 1769 dacă era vorba despre o abatere urbarială.
Articolul douăzeci şi opt comută amenzile în bani ale colonilor în pedepse
corporale, conform unui proiect din 1741, justificat prin dorinţa de a evita ruinarea
ţărănimii. Regula se aplica atât infracţiunilor cât şi pentru încălcarea dispoziţiilor
administraţiei publice. Pedepsele includeau pe lângă corecţiile corporale, detenţia,
flămânzirea cu pâine şi apă, ţinându-se cont însă, de considerente privind vârsta,
genul, starea impricinaţilor, gravitatea crimei. Nu se includeau în cuprinsul
articolului pricinile civile ale persoanelor private 17.
Articolul treizeci, De conservatione sylvarum, reglementează situaţia
devastării pădurilor neîmpărțite între posesori, prin încredințarea lor unor proprietari
sau comunităților de facto. Ultima parte a articolului încredinţează proprietatea
exclusivă asupra pădurilor, domnilor de pământ, interzicând ţăranilor defrişarea sau
smulgerea copacilor din rădăcini sub sancţiunea legilor 18.

Potrivit Constituțiilor Aprobate, dijma sau decima se lua pretutindeni la fel după cum urmează: a
zecea parte din vin, din grâu și din alte leguminoase; din porci, din oi și din stupi. AlexandruHerlea,
Valeriu Șotropa, Romul Pop, Iuliu Nasta, Ioan Floca, (ed) Constituţiile Aprobate ale Transilvaniei
(1653), Cluj – Napoca, 1997, III 5 [2], p. 107.
17
Pentru a împiedica ruinarea ţărănimii prin amenzi în bani, ordinele stabilesc hotărârea, votată şi
înaintată curţii maiestăţii în anul 1741, că atât în comitate, scaune secuieşti şi districtele maghiare,
cât şi în cadrul naţiunii săseşti şi în alte oraşe şi târguri, amenzile în bani ce pot fi impuse ţărănimii
prin decizia legilor în vigoare fie pentru delictele criminale, fie pentru încălcarea dispoziţiilor
administrării publice, trebuie schimbate cu pedepse corporale, care includ de asemenea şi detenţia şi
flămânzirea cu pâine şi apă, aceste pedepse aplicându-se ţinând cont de vârsta, genul, starea
culpabililor, de gravitatea crimei, precum şi de persoana vinovaţilor, iar în aceste cazuri menţionate
nu se permite răsplata cu bani; nu se includ aici comunităţile, restituirea daunelor şi cheltuielilor şi
nici alte sancţiuni aplicate legal în cauzele civile ale proprietarilor [trad. n.], CJH. Op. cit, Articolul
XXVIII al Dietei din 1790-1791, p. 526.
18
Ibidem.
16
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Folosirea exclusivă a lmbii maghiare în chestiunile publice din interiorul
Transilvaniei este statuată la articolul treizeci și unu. Se păstrează utilizarea limbii
latine în publicațiile Curții, cele Camerale, procesele verbale ale Guvernului, în
corespondențele cu comandamentul militar suprem şi corespondența externă a
Principatului 19. Această prevedere vine ca răspuns la ordonanța lui Iosif al II-lea, din
11 mai 1784 prin care a impus germana ca limbă oficială de stat 20.
Problemele cuprinse între articolele treizeci şi doi şi patruzeci, se referă la
refacerea vechilor jurisdicții ale instanțelor de judecată din Transilvania precum şi a
regulilor de procedură. Încă din primul paragraf aflăm că tribunalele celor trei
națiuni ale Marelui Principat al Transilvaniei, superioare şi inferioare vor reveni la
forma lor veche, legală şi conformă cu Diploma Leopoldină 21.
Conform Diplomei, legiuirile care alcătuiau sistemul constituţional al
Transilvaniei erau: Tripartitul lui Werböczy, Constituţiile Aprobate și Constituţiile
Compilate, Constituţiile și dreptul municipal al saşilor la care se adăugau și normele
consuetudinare specifice fiecărei națiuni în parte. Pe baza legislației cuprinse în
aceste coduri şi a obiceiului consacrat prin uz îndelungat, se realiza actul de justiție
în Principatul Transilvaniei. Instituțiile însărcinate cu împărţirea dreptăţii erau
multiple, majoritatea combinând atribuţiunile politice şi administrative cu cele
judiciare ( Dieta, Guvernul, Congregaţiile Comitatense, Scăunale şi Districtuale
ş.a.m.d), neaplicându-se principiul separaţiei puterilor în stat.
Organizarea justiţiei în Transilvania a urmat îndeaproape structura
instituţională a administrației, iar la nivelul forurilor locale competenţele
funcţionarilor cumulau sarcini administrative, politice și juridice

22

. Gradele de

Ibidem, p. 528.
Prodan, Supplex Libellus, op. cit., p. 251.
21
CJH. op. cit, Articolul XXVIII al Dietei din 1790-1791, p.528.
22
Avram Andea, Instituţiile centrale ale Transilvaniei în epoca reformismului iosefin, în: Studii de
istorie medievală şi premodernă. Omagiu profesorului Nicolae Edroiu, membru corespondent al
Academiei Române, Avram Andea, editor, Cluj-Napoca, 2003, p. 392.
19
20
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jurisdicţie de la nivelul comitatului, plecând de jos în sus erau: forurile săteşti
(forumpedaneum), domeniale (forumdominale), Scaunul Parțial de Judecată (Sedes
Judiciaria Partialis), Scaunul General de Judecată al comitatului (Sedria
Generalis) 23. Instanţa la care se puteau apela deciziile Scaunului General de de
Judecată era Tabla Regală iar autoritatea supremă în materie judecătorească revenea
împăratului. Acesta putea judeca cauzele mai importante şi avea dreptul de a
graţierea 24.
În ceea ce priveşte structura Scaunului General de Judecată al comitatului,
acesta era prezidat de comite iar în absenţa acestuia de vicecomite. Din alcătuirea
completului de judecată mai făceau parte cei doi juzi supremi ai nobililor în calitate
de judecători şi aproximativ doisprezece juraţi asesori 25. Funcţiile acestora, cu
excepţia comitelui suprem, erau elective, fiind numiți în funcție prin votul nobililor
participanţi la congregaţia generală a comitatului. Interesele diferitelor facţiuni
nobiliare pentru alegerea unora sau altora denotă o anumită lipsă de independenţă în
judecarea cauzelor 26.
Funcționarea greoaie a aparatului juridic tradiţional, subdimensionat şi
confruntat cu subiectivitatea şi arbitrariul celor care împărţeau dreptatea, dublat de
dorinţa de a despărţi administraţia de justiţie, a determinat Curtea de la Viena să
caute soluţii pentru reformarea compartimentului juridic.
Un succes parțial al Vienei s-a consumat odată cu înfiinţarea Tablelor
Continue în 1763. Prin crearea acestora, Curtea urmărea pe de o parte reformarea
justiţiei, prin aşezarea acesteia pe baze moderne dar mai ales limitarea autonomiei
comitatelor şi scaunelor prin reducerea influenţei marii nobilimi. Despărţirea
administraţiei de justiţie prin sus-numita reformă a ordonat şi eficientizat activitatea
oficialilor comitatenşi, degrevându-i de aspectele politice şi birocratice şi deschizând
23

Ibidem, p. 393.
A se vedea articolul doi al Dietei din 1753-1755.
25
Aprobate Constitutiones, op. cit., IV 16 [1].
26
Andea, Instituțiile Centrale, op. cit., , p. 392.
24
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calea profesionalizării. În ceea ce priveşte componenţa Tablei, aceasta era diferită de
cea a fostelor scaune de judecată în care asesorii erau în număr variabil, cu atribuţii
ce priveau în special încasarea amenzilor. În noua organizare, asesorii ordinari erau
în număr de 12, stabili, erau salariaţi şi în cazul în care se întâmpla să absenteze,
erau supliniţi de 12 asesori supranumerari zilieri care participau în locul lor la
judecată 27. Permanentizarea oficialilor şi mai târziu numirea lor directă privează
adunarea comitatensă de atributul cel mai important: controlul asupra personalului
Tablei.
Modificările de structură aduse prin înfiinţarea Tablei Continue de
Judecată nu au atins însă esenţa sistemului juridic reprezentat pe mai departe de
vechea legislaţie. Lipsa unui aparat administrativ suficient de numeros aflat la
dispoziția Vienei, prin care aceasta să încerce destructurarea complicatului sistem
constituţional transilvănean, a facilitat perpetuarea acesteia pe mai departe.
Înfăşurată şi consolidată de o pleiadă de norme şi obiceiuri locale, a continuat să se
aplice cu o vigoare cel puţin la fel de mare ca în perioada precedentă.
Articolele de lege ale Dietei din 1790-1791 tratează tocmai aceste aspecte
modificate de administraţia Habsburgică pe parcursul secolului al XVIII-lea. Printre
ele, articolul treizeci şi trei vorbeşte despre condițiile de selectare a juraţilor asesori
şi canceliştilor în structurile tribunalelor inferioare. Potrivit legii, aceştia trebuie să
deţină o bună cunoaştere atât a legilor patriei cât şi a procedurii de judecată. Pentru a
îndeplini criteriile de mai sus, aspiranţii la aceste funcții trebuie să prezinte un
atestat prin care să dovedească ca a lucrat într-o cancelarie sau a participat la
stagiatură în Transilvania sau Ungaria. De asemenea, viitorul candidat trebuie să
demonstreze că are experienţă în ceea ce priveşte tema proceselor judecătoreşti sau a
vizitat constant congregaţiile generale, pentru a deveni jurat asesor autorizat.
Aspirantului la corpul canceliştilor i se cer să dovedească în mod credibil că a
Livia Someşfălean, Tabla Continuă, în "Revista Arhivelor", 1, nr. 1-2, Cluj-Napoca, 1995,
p. 24.
27
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frecventat şcoala cu rezultate bune, că are moravuri bune care îl fac demn să
slujească principele şi ţara 28.
Importanţa articolului analizat mai sus este dată de mai multe aspecte de
fond. În primul rând pentru că instituie câteva criterii minime pe care candidaţii
trebuie să le împlinească pentru a ocupa o funcție în aparatul juridic al administrației
locale. Această prevedere reprezintă un veritabil progres faţă de perioada anterioară
reformelor, când nominalizările nu aveau la baza criteriul competenţei personale, ci
mai degrabă cel al apartenenţei la clasa privilegiată. Apoi, din punctul de vedere al
pregătirii juridice se încearcă pe de o parte profesionalizarea candidaţilor prin acele
stagii de pregătire la judecătorii din Transilvania sau Ungaria, iar pe de alta să
păstreze neatinse legile patriei, păstrate pe mai departe ca fundament al sistemului
juridic. Asaltul normativ la care provincia a fost supusă mai ales în deceniul iozefin
necesita o abordare diferită asupra acestui tip de probleme.
Articolul treizeci și opt aduce în discuție chestiunea procedurilor penale,
lăsată pe seama comisiei delegate cu întocmirea unui astfel de regulament, precum şi
o prevedere care se referă la interdicţia mutilării membrelor. Paragraful stabileşte că
până la redactarea noilor reglementări se vor respecta legile şi practica veche în ceea
ce priveşte justiţia penală, cu menţiunea că se interzice mutilarea membrelor, care lar priva pe condamnat de posibilitatea procurării celor necesare traiului zilnic.
Sancţiunea introdusă şi care o înlocuia pe cea veche, era ştampilarea spatelui
infractorului prin ardere, pentru a fi observabil pentru judecători în cazul recidivei 29.

CJH, op. cit., Articolul XXXIII al Dietei din 1790-1791, p. 528.
Cu acordul sfintei sale maiestăţi se decide, că până ce comisia delegată nu va pregăti regulamente
specifice privitoare la cauzele penale şi până ce aceste regulamente nu se stabilesc în întreaga ţară,
în examinarea şi pedepsirea crimelor toate forurile juridice vor respecta legile ţării şi practica
veche. Dar din moment ce este cert, că mutilarea practicată până acum nu serveşte în nici un fel la
ameliorarea vieţii, ci dimpotrivă, tocmai privează posibilitatea de a procura necesităţile
supravieţuirii, astfel se hotărăşte prin vot comun interzicerea mutilării membrelor şi în continuare se
permite doar ştampilarea pielii spatelui criminalilor prin ardere, pentru ca acest lucru să fie
observabil de către judecători în cazul în care crima se repetă, însă şi acest lucru se poate face doar
28
29
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Următoarele zece articole au în centrul preocupărilor, aspecte legate de
procedura de judecată, încercându-se elaborarea unui ghid pe care instanţele din
Transilvania să-l poată utiliza în practică. Problemele pe care legea le invocă şi
încearcă să le rezolve, au în vedere soluţionarea acelor cauze începute după data de 1
mai 1781, când Iosif al II-lea a introdus noile proceduri judecătorești pentru
Transilvania, care deşi abrogate prin rescriptul regal din data de 28 ianuarie 1790 30,
continuau să producă efecte juridice. Pentru a nu crea o şi mai mare confuzie între
justiţiabili, legea statua că, pe parcursul noilor regulamente judecătoreşti toate
procedurile întocmite conform instrucțiunilor emise de Iosif al II-lea să rămână în
vigoare şi să fie acceptate în tribunale.
Pentru a putea înţelege aspectele legate de mecanismul juridic după care se
desfăşura procesul la instanţa comitatensă, vom prezenta în cele ce urmează etapele
principale ale acestuia.
Odată întocmite demersurile preliminare prin chemarea în judecată evocatio 31 respectiv - insinuatio 32 şi cu părţile aflate în sala de judecată, procesul
propriu-zis era deschis - levata 33. Textul citaţiilor era introdus între scriptele curţii
iar părţile şi avocaţii lor trebuiau să jure că nu vor utiliza documente false sau că se

în cazul unor crime severe sau furturi repetate, atunci când nu mai există nicio speranţa că viaţa şi
moravurile infractorului s-ar ameliora [trad. n.]. Ibidem, p. 530.
30
Rescriptul regal emis la 28 ianuarie 1790 a abrogat procedurile judecătoreşti introduse la 1 mai
1781. Astfel, pentru a evita acele chestiuni importante, care pot interveni în jurul cazurilor tratate
conform noilor procedurilor abrogate, cu acordul milos al sfintei sale maiestăţi şi prin comun acord,
ordinele au hotărât, ca pe parcursul noilor proceduri judecătoreşti toate sentinţele, interogările de
martori, scrisorile de mărturie, învoielile, protestele, revocările şi alte lucruri create fie în forma
veche, fie în cea nouă, să rămână în vigoare cu privinţă la forma lor şi să fie acceptabile la
tribunale; mai mult, şi pornirea de procese litigioase în sensul noii proceduri judecătoreşti trebuie
recunoscută ca fiind valabilă cu privire la prescripția termenelor de decădere. [trad. n.]. Ibidem.
31
Acțiuni care vizează chemarea în judecată, de obicei pentru respectarea proprietății unde sunt
contestate succesiunea și granițele acesteia, înStephen Werbőczy, The Customary law of the
Renowned Kingdom of Hungary in Three Parts 1517, eds & trans. János M. Bak, Péter Banyó and
Martyn Rady (=DRMH 5), Budapest & Idyllwild, CA, 2005., II. 18 [4], p. 271.
32
Chemări în judecată finale, care îl notificau formal și în scris pe cel aflat în cauză că va începe
cazul indiferent că este prezent sau nu. Ibidem II 18 [7].
33
Vezi Protocoalele de Judecată ale Tablei Continue din Cluj păstrate în Fondul Prefecturii Cluj.

70
https://biblioteca-digitala.ro

Sistemul legislativ al Transilvaniei reflectat în articolele de lege
ale Dietei din 1790-1791 (II)

Gelu Fodor

vor certa 34. În acest punct al procesului, de obicei dezbaterea se amâna, permiţând
acuzatului să aducă în apărarea sa documentele necesare sau să cheme garanţi 35.
Până la reforma judiciară prin care s-au introdus tablele continue, procesele erau
amânate până la următoarele octavale 36. Era deci, o amânare destul de lungă care se
putea prelungi dacă în proces interveneau şi alte persoane, cu propriile interese ingerentes care, de asemenea aveau nevoie de timp ca să-şi poată pregăti cazul.
Ingerentes puteau interveni în orice etapă a procesului dacă îşi puteau dovedi
interesul, chiar şi după pronunţarea verdictului 37. Procedurile care urmau erau
împărţite de obicei în două: Prima, aşa numita pars exceptiva sau excepţiile, folosite
de obicei de avocatul apărării care încerca să ofere argumente în favoarea
abandonării cauzei. Excepţiile erau de obicei încadrate în două categorii: dilatoriae
(dilatorii) care urmăreau o amânare a cazului, de exemplu prin recuperarea faptelor
sau prin repetarea unei anchete şi excepţii peremptoriae (peremptorii) 38 care în
eventualitatea dovedirii lor aveau ca efect prăbuşirea cazului și casarea lui (de
exemplu cererea adresată oponentului să-şi demonstreze originea nobilă sau că
citaţiile şi ancheta au luat în considerare un nebun sau iresponsabil. Multe dintre
acestea erau după spusele lui Werbőczy, exceptiones frivolae, care includeau multe
excepţii nefondate 39. Orice greşeală de procedură, putea fi speculată de un avocat
bun lucru care genera o sentinţă provizorie

decisiones interlocutoriae 40 sau

interlocutoria deliberata 41.
Alajos Degré, A Négyeskonyv perjogi anyaga, Budapesta , 1935, p. 136.
Martyn Rady, Customary law in Hungary: Courts, Texts and the Tripartitum, manuscris nepublicat,
p. 132.
36
Ibidem.
37
Problema acestor ingerentes este tratată în Tripartitum, op. cit., I 31 și II 84-85, p. 95, pp. 369-373.
38
Rady, Customary Law, op. cit., 132.
39
Tripartitum, op. cit., II. 83 [6], p. 369.
40
Ibidem, II 83 [1] p. 367.
41
Ilustrăm un pasaj dintr- un proces, extras din Protocoalele de Judecată ale Comitatului Cluj, în care
datorită multiplelor erori de procedură, judecătorii au emis o sentință interlocutorie.[...] După ce a
dezvăluit conținutul scrisorilor transmisionale și au fost luate în calcul opiniile, au fost respectate pe
de-o parte provocatio, pe de altă parte procesul în sine, deși chiar pe parcursul celor de față au fost
34
35
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Odată ce cazul a trecut de faza excepţiilor, a intrat în etapa numită pars
allegativa sau litis contestatio. În această etapă erau depuse instrumentele de probă.
În cazurile care aveau în dezbatere proprietatea acestea de obicei implicau faptele
care priveau o parte sau ambele părți 42. Era verificată autenticitatea documentelor,
care puteau avea şi câteva secole 43.
Cu consimţământul părţilor, procedurile judiciare

puteau fi temporar

întrerupte şi o anchetă comună – inquisitio communis să fie desfăşurată, sub
supravegherea unui jude, în localitatea unde s-a întâmplat presupusa faptă. Pentru a
se păstra aparenţa de imparţialitate, ancheta era desfăşurată sub supravegherea
ambelor părţi implicate. Ancheta privea declarațiile unor martori aflați sub jurământ,
de obicei consemnându-le declaraţiile în detaliu alături de nume și provenienţă
socială sau statut 44. Ca o alternativă, curtea putea să dispună revizuirea mărturiei
unui martor ocular – oculata revisio 45. Odată ce rezultatul anchetei era prezentat
curții, era posibil ca partea nemulțumită să conteste rezultatele acesteia, pe baza
calității martorilor şi a valorii declarației acestora, putându-se lua decizia
reinterogării martorului 46.
Odată consemnate anchetele în registrele curţii, cazul mergea în următoarea
etapă, cea finală, a jurămintelor. În ideea în care jurămintele s-au desfăşurat conform
planului, câştigătorul cauzei putea cere curţii emiterea unei decizii în scris 47.
Existau de asemenea posibilităţi de a ataca sentinţa. Prima dintre acestea
era rejudecarea cauzei sau apelul. Rejudecarea cauzei se putea cere în cazul
multiplelor erori de procedură sesizate la desfăşurarea procesului pe fond sau în
comise erori, emitem prezenta decizie interlocutorie– interlocutoria deliberata [trad. n.].SJANC,
Fond Prefectura Județului Cluj, Protocoale de Judecată II/B, Protocoalele Tablei Continue, 1770,
170/II/8, p. 33.
42
Rady, Customary Law, op. cit., p. 132.
43
SJANC, Protocoalele Tablei Continue, 1770, 170/II/8, pp. 82-159.
44
Rady, Customary Law, op. cit., p. 133.
45
Tripartitum, op. cit., II 41 [4] , p. 299.
46
Ibidem, p. II 31, p. 287.
47
Rady, Customary Law, op. cit., p. 134.
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legătură cu citaţiile. Acuzaţii nu le primeau adesea sau le primeau cu întârziere ceea
ce cauza pierderea procesului şi amendarea pentru sfidarea curţii. În aceste
circumstanţe, acuzatului i se permitea să protesteze împotriva sentinţei emise de
instanţă, iar dacă cererea era admisă de către curte, cazul urma să fie rejudecat cu el
de faţă 48.
Apelul oferea posibilitatea revizuirii sentinţei prin remiterea instanţei
superioare pentru o judecată mai matură 49. În cazul comitatelor, forul la care se
putea face apelul era Tabla Regală. Cauzele primite pentru judecata în apel se
discutau strict pe baza actelor de la dosar, neîngăduindu-se adăugarea altora 50. Odată
preluată scrisoarea de apel nu se mai îngăduia rejudecarea cauzei, decizia fiind
finală 51.
Pentru a rezolva problema conflictului de legi existent la sfârșitul
domniei lui Iosif al II-lea, Dieta a emis succesiv mai multe articole de lege prin care
dorea să clarifice situaţia proceselor aflate pe rolul instanţelor. Conform articolului
patruzeci, cauzele pentru care s-au depus doar cereri de chemare în judecată,
neurmate de alte documente, sau care au ajuns cel mult în stadiul excepţiilor simple,
erau anulate de drept. Documentele depuse la dosar, urmau să fie returnate părţilor
aflate în litigiu, reclamantul având posibilitatea de a-şi redemara procesul anulat în
acest fel, în faţa forului competent. Circumstanţele prezentate mai sus întrerupeau și
termenele de decădere, pentru cauzele pornite în faţa forurilor de primă instanţă,
aflate în stadiul excepţiilor peremptorii, sau care au ajuns în faţa instanţelor
superioare. Şi în această situaţie cauzele erau casate și returnate părţilor aflate în
litigiu, dacă nu au fost executate 52.

Aprobate Constitutiones, op. cit., IV 1 [21], p. 190.
Ibidem [20].
50
Ibidem, [22].
51
Ibidem, [20].
52
CJH, op. cit., Articolul patruzeci și unu al Dietei din 1790-1791, p. 532.
48
49
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Articolul următor dezbate problema acelor procese care au ajuns în faţa
primei instanţe, până la stadiul la care se leagă procesul (litis contestatio) ori care sau întrerupt la stadiul excepțiilor peremptorii. Remediul stabilit de lege în această
chestiune era continuarea proceselor în faţa instanţelor competente, de la stadiul la
care au fost întrerupte. Pentru litigiile îndosariate în stadiu avansat sau în cel al
excepţiilor peremptorii, soluţia oferită era examinarea dosarului în fața judecătoriei
competente, iar după pronunţarea sentinţei nu se excludea posibilitatea rejudecării,
în concordanţă cu legile recepte ale ţării 53.
Pe lângă dorinţa de a reveni la starea de normalitate juridică prereformistă, scopul acestor reglementări era de a oferi soluții practice care să rezolve
într-un mod rezonabil şi cât mai puțin costisitor cauzele aflate pe rolul instanțelor de
judecată din Transilvania. Ipoteza casării tuturor cauzelor judecate după procedura
instituită de Iosif al II-lea, nu numai că ar fi bulversat întru-totul sistemul judiciar
dar ar fi gâtuit activitatea instanțelor, şi aşa supraaglomerate. Soluţia logică într-o
atare situație era identificarea unei situaţii de compromis care să uşureze tranziţia
procedurală.
Articolul patruzeci și doi discută situaţia cauzelor soluţionate la
instanţele inferioare, dacă acestea au primit decizii merituoase sau pentru care s-au
emis sentinţe privitoare la excepțiile peremptorii. În situaţia în care soluțiile nu le-au
fost înmânate litiganţilor, acestea le erau eliberate de instanţele competente. Dacă
însă sentinţa le-a fost comunicată dar din varii motive nu au depus apel, se putea
cere rejudecarea conform legilor ţării. În acest sens partea care a pierdut procesul
avea libertatea de a anunţa, în timpul primei perioade de judecată, fie redeschiderea
cazului, fie apelul 54.
Articolul patruzeci şi trei ia în discuție posibilităţile pe care părţile le
deţin cu privire la apel. Astfel, pentru cauzele soluţionate în primă instanță şi apoi
53

Ibdiem.
Ibidem.

54
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trimise în apel la Tabla Regală, care însă nu le-a examinat, şi dacă potrivit legilor
ţării acestea ar trebui judecate în primă instanţă la forurile inferioare, neavând
posibilitatea de a înainta apel sau niciun alt remediu juridic, atunci Tabla Regală
trebuia să se abţină de la rezolvarea lor şi să le trimită judecătoriei competente
pentru a fi executate. În schimb pentru cauzele apelabile, dar care au oportunitatea
de a fi rejudecate prin redeschidere la forul inferior, apelantul poate retrage cauza de
la Tabla Regală şi să o înainteze instanţei inferioare competente 55.
Consecutiv, articolul patruzeci şi patru dezbate de asemenea chestiuni
legate de remediul juridic al apelului. Conform legii, cauzele examinate de Tabla
Regală în urma apelului, care au primit o rezoluție identică din partea acesteia, cu a
instanţei de fond, erau trimise spre executarea deciziei. Pentru cauzele care potrivit
legii trebuiau judecate în primă instanţă la Tabla Regală, partea nemulţumită avea
posibilitatea de a cere redeschiderea cazului sau de a înainta apel în prima etapă a
judecății 56.
Articolul patruzeci şi cinci oferă soluţii acelor cauze care au fost
examinate de către Tabla Regală în urma apelului făcut, dar care nu au fost înaintate
Guvernului Regal. Astfel, cauzele judecate la Tabla Regală în urma unei cereri de
apel, dar care nu au fost apelate la Guvernul Regal, fie pentru că decizia nu a fost
comunicată părţilor, fie pentru că nu a existat suficient timp pentru a-l depune, şi
dacă nu au drept la apel, ele trebuie retrimise forului inferior pentru a fi executate.
Pentru cauzele care trebuiau judecate în primă instanţă de Tabla Regală, cu drept de
redeschidere, partea nemulţumită avea dreptul, fie de a renunţa la apel în prima
perioadă de judecată şi de a cere redeschiderea cazului, fie de a menţine şi continua
apelul 57.

55

Ibidem.
Ibidem, p. 534.
57
Ibidem.
56
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Sentinţele care au trecut prin toate gradele de jurisdicție şi au fost trimise
spre executare îşi păstrau valabilitatea juridică, se decide prin articolul patruzeci şi
şase. Ca ultimă cale de atac, partea nemulțumită de decizie putea cere rejudecarea
cazului, în termenul legal, apelând la îndurare. În cauzele ale căror sentințe nu s-au
executat, există posibilitatea recursului la împărat, conform articolului doi al legii
din 1754 58.
Articolul patruzeci şi şapte continuă seria reglementărilor aduse
procedurii de judecată. Astfel, cauzele suspendate de noile proceduri, ale
judecătoriilor octavale 59, trimise către judecare altor instanţe dar care nu au fost
finalizate, trebuie remise părţilor litigante de la arhivele tablei, pentru ca aceştia să
poată redeschide procesul 60.
Consecutiv, cauzele soluționate definitiv în primă instanţă pe baza
procedurii vechi înaintate cu apel Tablei Regale dar pentru care nu s-a prezentat
scrisoarea de transfer 61, acordă apelantului dreptul de a prezenta acea scrisoare în
cadrul primei perioade de judecată. Dacă în termenele limită prescrise de lege,
partea adversă nu dorea să întâmpine apelul, atunci acesta era preluat de Tablă și
examinat.
Articolul patruzeci şi nouă reinstituie dreptul Dietei de a judeca cauzele
de graniță, care conform legilor străvechi cădeau în jurisdicţia sa 62. Acestea,

58

Ibidem.
Judecățile octavale erau sesiunile de judecată fixe care începeau la fix opt zile după marile sărbători
religioase, diferite de la o națiune la alta. Durata lor se prelungea în cele mai multe cazuri până la
finalizarea ordinii de zi. Constituțiile Aprobate, op. cit., IV I [21]. p. 34, 185.
60
CJH, op. cit., Articolul 47 al Dietei din 1790-1791, p. 536.
61
Scrisoarea de transfer sau transmissionales era o instituție juridică teoretizată de Werböczy în
Tripartit. Potrivit acestuia, apelantul trebuia să-și ridice sentința și scrisoarea de transfer de la Scaunul
de Judecată al Comitatului, la prima sesiune după decizia finală, dacă este posibil, și să o prezinte la
termenul stabilit de Tabla Regală. Tripartitum, op. cit., III 35 [2], p. 423.
62
Articolul unsprezece al Dietei din 1790-1791, care acordă Dietei jurisdicția asupra judecării
cauzelor de graniță [...] Dieta tratează [...] determinarea cuantumului taxelor, metoda împărţirii şi
colectării taxelor, alegerile şi desemnările pentru anumite funcţii diplomatice efectuabile de către
ordine, acordarea cetăţeniilor, chestiunea graniţelor ţării şi bunurilor fiscale, rezolvarea în acest
59
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continuă articolul, au fost parţial tratate de alte judecătorii, din simplul fapt că nu sau mai ţinut Diete de mult timp şi parţial pentru că s-a introdus noua ordine juridică
în Principat. În materia cauzelor decise la judecătoriile neprescrise de lege, prin
prezentul articol s-a luat hotărârea păstrării lor. În schimb, cauzele suspendate
judecate la aceleași instanţe nelegale să fie deferite de la stadiul la care au rămas,
pentru a fi continuate, forurilor competente 63.
Articolul cincizeci explică modul în care se desfăşura succesiunea
cauzelor la instanţele de judecată din Transilvania. Hotărârea venea probabil ca
urmare a nerespectării ordinii de judecare a proceselor pe fond şi de neregulile
constatate în transmiterea lor pentru rejudecare sau apel, instanțelor superioare.
Paragraful abrogă explicaţia incorectă adusă articolului patruzeci şi cinci al Titlului
unu din Partea a patra a Constituţiilor Aprobate 64 privitoare la clasificarea şi
ordonarea specială a cauzelor, care a dus la numeroase abuzuri. Astfel s-a decis, ca
după ce scrisorile de înştiințare privitoare la demararea cauzelor au fost prezentate
forului competenet şi consemnate în protocol, cauzele trebuiau proclamate de îndată,
pentru ca justiţiabilii să-şi poată

pregăti temeinic cazul. Următorul pas era

susţinerea alegațiilor și disputelor de părţile implicate în proces, inclusiv a
excepțiilor dilatorii. În eventualitatea pronunţării unei anumite sentinţe, cazul era
ordonat în succesiunea cauzelor, în funcţie de ordinea sentinţei, aspect care trebuia
respectat de toate tribunalele. Scrisorile de transfer trebuiau aranjate în succesiunea
lor atunci când erau transmise forurilor superioare și tot în această ordine se
examinau ulterior.

sens a incidentelor de graniţă rezolvarea în acest sens a incidentelor de graniţă [...]. CJH, op. cit., p.
506.
63
Ibidem, p. 536.
64
Constituțiile Aprobate, op. cit., IV 1 [45], pp. 195-196. Articolul stabilea că toate cazurile erau
judecate în mod egal, fără favorizarea nobilimii sau a altor ordine, pentru a face dreptate atât
domnului cât și săracului, acordând principelui un drept de supervizare în această privință.
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Articolul cincizeci și unu, instituie responsabilitaea funcționarului
public care comite fraudă sau este neglijent în serviciu, în timp ce articolul cincizeci
şi doi despre situaţia orfanilor şi a tutorilor acestora 65.
Articolul cincizeci şi trei reafirmă egalitatea în drepturi, libertăţi şi
practică a celor patru religii recepte din Transilvania, prin confirmarea articolele
şase şi şapte ale Dietei din 1744, care au abrogat articolele injurioase la adresa
religiei romano-catolice 66.
Următoarele două au luat în discuție starea fundațiilor religioase, pe
care maiestatea sa se obliga să le respecte, respectiv consolidarea drepturilor juridice
ale religiilor recepte asupra proprietăţilor aflate în posesia lor la acel moment 67.
Articolul cincizeci şi şase stabileşte că toate cărţile și publicaţiile cu
caracter religios ale oricărei religii recepte, se pot tipări liber, fără a face obiectul
comitetului de revizuire al cărţilor. Cenzura acestora era încredinţată episcopilor şi
consistoriilor bisericeşti ale fiecărei religii în parte, cu menţiunea că erau strict
interzise atacurile asupra celorlalte religii recepte. Articolul vine ca reacție la
politica de cenzură religioasă dusă de împărăteasa Maria Tereza pe parcursul
domniei sale. Promovarea de către suverană a catolicismului, considerat a fi liantul
unităţii statale, s-a dus concomitent cu măsurile de îngrădire a răspândirii
protestantismului în Tansilvania. Reformele iniţiate de Maria Tereza au dus la
modificarea relaţiilor dintre stat şi biserică, prin preluarea acelor atribuţii care ţineau
de învăţământ 68, iar un aspect important în acest sens îl deţinea şi cenzura cărţilor
religioase, considerate a fi un real pericol în calea generalizării confesiunii catolice.
Articolul dietal reafirmă egalitatea religioasă a celor patru religii recepte, într-un

Articolul LI și LII al Dietei din 1790-1791,, în CJH, op. cit., pp. 536-542.
Ibidem, p. 542.
67
Ibidem, p. 544.
68
Greta Monica Miron, Biserica greco-catolică din Transilvania în anii reformismului, în În Spirtiul
Europei Moderne Administrația și confesiunile din Transilvania în perioada reformismului terezian
și iozefin (1740-1790), p. 77.
65
66
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spirit de toleranţă iozefin, înlăturând în acelaşi timp şi aspectele care viciau
confesiunile protestante.
Articolele 57-60 normează aspecte referitoare la jurisdicţia bisericească,
pornind de la situaţia copiilor născuţi din părinţi de diferite religii; dreptul preoţilor
de a se deplasa liberi în orice locaţie sau orice biserică pentru a oferi maslul
bolnavilor și înmormântarea morţilor; probleme privind dispensele matrimoniale
respectiv libertatea de practică a religiei ortodoxe 69.
Articolul şaizeci şi unu ridică oraşele Gherla și Dumbrăveni la statutul de
oraşe libere regale, în timp ce articolele şaizeci şi doi şi şaizeci şi trei acordă
cetăţenie următoarelor persoane: Rall Christiani Nepomuk, Thurenfeld Venczel,
Iosif Leithner, Francisc Kiebling, Nicolae Winkler, Vitt Vilmos, Ioan Galarati,
Fulop, Adam şi Andrei Kern, Andrei Etienne şi Martin Bosnyak 70.
Dieta desfăşurată la Cluj, de la 21 decembrie 1790 până la 9 august 179171
concretizează travaliul legislativ caracteristic secolului al XVIII-lea prin aşezarea
definitivă a tiparelor guvernării. Conflictul constituţional centru-provincie purtat pe
durata a exact 100 de ani şi-a găsit expresia finală în mişcarea de restituire a
structurilor instituţional-politice anterioare epocii reformelor 72. Desfăşurată în
spiritul unui restitutio in integrum, prevederile acesteia încearcă să reechilibreze
raportul de forţe cu puterea centrală, atât de prejudiciat în timpul domniei lui Iosif al
II-lea. Monarhului îi sunt amintite limitele prerogativelor sale constituţionale,
punându-i-se în vedere că împarte atât autoritatea legislativă cât şi cea executivă cu
stările provinciale, dreptul de a guverna prin intermediul patentelor fiindu-i strict
Articolele cuprinse între LVI și LX al Dietei din 1790-1791,, în CJH, op. cit., p. 546.
Ibidem, pp. 548-550.
71
Cf. David Prodan, Problema Iobăgiei,op. cit., nota 1, p. 221, Protocolul dezbaterilor dietale poartă
numele de: Az erdélyi három nemzetekből álló Rendeknek 1790-dik Esztendőben Karátson Havának
12-dik napjára Szabad Királyi városba Kolosvárra hirdettetett, és több következett napokon tartatott
közönséges Gyűléseikben lett végezéseknek és foglalatosságoknak jegyzőkönyve, Cluj, 1791, 689
+139.
72
CJH, Dieta din 1791, op. cit., p. 508.
69
70
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interzis. Emiterea acestui tip de acte normative fiindu-i rezervat doar în anumite
circumstanţe, bine stabilite prin legile țării.
Pe de altă parte, necesitatea promovării unor reforme profunde, atât ale
instiuţiilor cât şi ale societăţii în ansamblul ei, a determinat Stările să răspundă
solicitărilor imperiale, prin articolul şaizeci și patru. Conform acestui paragraf, Dieta
ordona constituirea unor comisii sistematice, delegate din cadrul ordinelor şi
însărcinate cu găsirea unor soluţii care să evite un nou blocaj constituțional pe viitor.
Lucrările acestora urmau să se desfăşoare pe parcursul unui an de zile iar concluziile
discutate în cadrul Dietei următoare 73.
Punctele stabilite pentru a fi discutate cu ocazia acestei comisii,
reprezentau tocmai cauza conflictului constituţional centru-provincie dus pe
parcursul unui secol. Dintre acestea amintim: planul conscripţiei generale prin
pregătirea unui sistem fiscal proporţional; propunerea privitoare la cantonarea,
amplasarea și aprovizionarea oastei mercenare; principii generale de dezvoltare a
comerţului; promovarea industriei; colectarea şi revizuirea articolelor promulgate şi
acceptate de la Dieta din anul 1669 până în prezent; planificarea codului penal;
îmbunătăţirea procedurilor judecătoreşti în scopul alinierii la legi şi a unor proceduri
mai rapide şi mai puțin costisitoare; reglementarea funcţionării forurilor dominale;
educaţia tineretului ş.a.m.d.
Deși neconcretizate în practică, stabilirea ordinii de zi, a scos la iveală
acele probleme fundamentale ale Principatului, de rezolvarea cărora depindea relaţia
Principe-Stări pe viitor. Atât unii cât şi ceilalţi erau conştienți de faptul că, unitatea
Imperiului nu mai putea suporta un nou cutremur iozefin iar din acest motiv, găsirea
unui nou modus vivendi care să permită coabitarea paşnică şi legală între cele două
entităţi juridice reprezenta un imperativ. Deşi s-a desfăşurat într-o atmosferă

Ibidem, p. 550.

73
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tensionată, Dieta anilor 1790-1791, a adus acea stabilitate juridică, fracturată la
jumătatea secolului al XVIII-lea, echilibrând raportul constituţional de forţe.
The Legislative System of Transylvania Reflected in
the Law Articles of the 1790-1791 Diet
( Abstract)
The study aims to analyze the changes instituted by the 1790-1791 Transylvanian Diet regarding the
legal system of Transylvania, after 35 years of Habsburg absolutist rule. In order to achieve this goal,
we intend to examine all the aspects that contributed decisively to shaping the constitutional realities
of the Principality, focusing in particular on the institutional and legislative role of the Diet, as a
representative authority for the nobility in its relationship with the Habsburg sovereigns.
Key words: Diet, Joseph the second,Werbőczy’s Tripartitum, reforms, rescripts.
Cuvinte cheie: Dietă, Iosif al II-lea, Tripartitul lui Werbőczy, reforme, rescripte.

81
https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

MODIFICĂRI ADMINISTRATIVE ŞI INSTITUŢIONALE
ÎN TRANSILVANIA DE SUD-EST, ÎN CONTEXTUL
CENTRALIZĂRII STATULUI AUSTRIAC, ÎN SECOLUL AL
XVIII-LEA ŞI PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA
Filip Niculina
La cumpăna secolelor XVII-XVIII, Imperiul Habsburgic nu era un stat
naţional modern, ci o entitate politică cu tradiţii juridice şi constituţionale proprii
fiecărei provincii. Tocmai de aceea puterea centrală îşi propusese să aducă graniţele
la nivelul centrului şi să construiască o structură omogenă în toate sferele vieţii
economice, politice şi sociale, aceasta presupunând o intervenţie masivă a Curţii
imperiale printr-un program de reforme, a cărui finalitate era construirea unui stat
puternic, apt să asigure bunăstarea supuşilor 1.
Odată pătrunşi în Transilvania, austriecii au început să organizeze această
nouă provincie şi din punct de vedere militar. Astfel, primele regimente grănicereşti
au fost înfiinţate la sfârşitul secolului al XVII-lea de-a lungul râurilor Tisa şi Mureş,
care marcau graniţa imperiului habsburgic. Armata însă nu putea fi retrasă câtă
vreme stăpânirea austriacă nu era bine consolidată şi guvernul imperial avea motive
a nu se încrede în ardeleni. Ţărănimea trebuia oprită să emigreze, prin scăderea
dărilor. Starea ţăranilor era deosebit de grea datorită exploatării nemiloase de câteva
familii de nobili în beneficiul propriu, dar şi de stat. Ei trebuiau reţinuţi în imperiu
prin orice mijloace 2.
Atâta timp cât la Viena se puneau bazele unor planuri de expansiune
economică orientală, Transilvania aştepta încheierea negocierilor de pace cu turcii,
Mureşan, Florin Valeriu, Satul românesc, din nord-estul Transilvaniei la mijlocul secolului al
XVIII-lea, Institutul Cultural Român, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2005, p.31
2
Ioan Parean, Contribuţii la istoria Regimentului 1 român de graniţă, în Revista Academia Forţelor
Terestre, numărul 3, 2000, p.22
1
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nădăjduind că odată instalată liniştea la graniţe, trupele imperiale vor părăsi
garnizoanele ardelene, locuitorii vor fi scutiţi de grelele dări de război şi ţara îşi va
începe drumul spre refacerea economică. Guvernul ardelean, imediat după
încheierea păcii, a şi raportat lui Leopold că din cauza războiului, a multor incursiuni
străine, duşmane şi a greutăţilor de întreţinere a oştilor, Transilvania era complet
ruinată din punct de vedere economic şi ţăranii fugiseră în Turcia, iar fără retragerea
armatei sau fără ajutor financiar pentru întreţinerea ei, principatul se va depopula 3.
Regimul politic instaurat la sfârşitul secolului al XVII-lea a urmărit constant
realizarea obiectivelor uniformizării şi centralizării. Pentru îndeplinirea lor au fost
utilizate în linii mari două căi strategice. Pe de-o parte, s-a încercat diminuarea
treptată a influenţei conservatoare a castelor tradiţionale, iar pe de altă parte, s-a
intenţionat închegarea unor noi structuri politico-administrative, fidele imperiului,
care să echilibreze veşnica dispută între Curte şi reprezentanţii sistemului
constituţional reconfirmat prin Diploma Leopoldină. Bătălia între aceste două tabere
de mare forţă a fost, în esenţă, în avantajul românilor ardeleni. Transformându-i în
„instrumentum regni”, imperiul a fost nevoit să creeze acestora anumite oportunităţi
sociale, economice, culturale şi confesionale, contribuind astfel la diversificarea
elitelor 4.
Noul imperiu central european, rezultat în urma eliminării turcilor ca factor
politic din Europa Centrală era o alcătuire statală hibridă cuprinzând provincii cu
nivele de dezvoltare, cu tradiţii diferite. Încorporarea Ungariei şi a Transilvaniei cu
respectarea formală a sistemului stărilor privilegiate, contravenea tendinţelor
manifestate încă sub Leopold I, de centralizare şi modernizare a imperiului, devenit
unul din principalele puteri europene. Împotriva rezistenţei nobiliare, Leopold I
introduce politica de stat austriacă principiul intervenţionismului statului în viaţa
3

Ibidem, p.23.
Remus Câmpeanu, Intelectualitatea română din Transilvania în veacul al XVIII-lea, Cluj-Napoca,
2004, p.87
4
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economică, socială, religioasă a supuşilor săi. Confruntată cu opoziţia stărilor
privilegiate, monarhia absolută a găsit în ţărănime baza de susţinere ideală.
Ţărănimea trăia într-o permanentă aşteptare mesianică intervenţia providenţială a
unui principe binevoitor, care să-i îmbunătăţească soarta, să o repună în posesia
drepturilor şi bunăstării deţinute într-o mitică vârstă de aur a începuturilor 5.
Chiar şi la o analiză minimă a diplomei, se pot găsi lacune sau formulări
ambigue, care vor uşura în viitor intervenţia habsburgilor în treburile politice ale
Transilvaniei.
În perioada imediat următoare emiterii Diplomei Leopoldine, putem constata
existenţa a două forme instituţionale; una veche, tradiţională, moştenită din epoca
principatului, peste care se suprapune cea nouă, puţin cunoscută în spaţiul
transilvănean. Pe bazele tradiţionale funcţionau organismele de nivel mediu şi inferior,
în timp ce altele de rang superior, erau inovaţii ale cuceritorilor habsburgi. Printre
organele puterii centrale au avut un rol de seamă în istoria Transilvaniei din prima
jumătate a secolului al XVIII-lea Cancelaria Aulică, Guberniul, Tezauriatul, primele
recent instituite de către austrieci. Acestea înlocuiau forurile consacrate ale ţării ;
Consiliul Princiar, Dieta sau Cancelaria 6.
Formula Divide et impera, este caracteristică orientării politicii vieneze spre
sud-est. În timpul domniei Mariei Tereza, o folosise cu multă iscusinţă diplomatică
în Transilvania. Pentru a slăbi puterea nobilimii maghiare, Viena hotărâse să-i
protejeze pe saşi şi, într-un mod precaut pe români. Saşii încercau să-şi impună
interesele în faţa ungurilor şi secuilor cu ajutorul puterii centrale, în timp ce Viena
contribuia în mod voit, prin jocul acestei politici, la o separare a opoziţiei cu scopul
slăbirii acesteia. Pentru a consolida încorporarea Transilvaniei în Imperiul
B. Ştefănescu, Barbu, Lumea rurală din vestul României între medieval şi modern, Oradea, Ed.
Universităţii din Oradea, 2006, p. 31

5

Dörner, Anton, ”Administraţia Transilvaniei în prima jumătate a secolului al XVIII-lea“, în, Revista
Bistriţei, 2002, pp. 175-188.
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Habsburgic se introduseră în administraţia provinciei funcţionari catolici, străini de
ţară, dar cu mare ataşament faţă de dinastie, astfel încât, în anul 1762, poziţiile cheie
erau ocupate de funcţionari care nu erau din Transilvania. Aceştia nu puteau renunţa
la sprijinul oligarhiei săseşti într-o ţară străină, ceea ce asigurase saşilor o oarecare
influenţă. După ce speranţele lor, nutrite încă de la începutul instaurării Imperiului
Habsburgic, au fost înşelate din cauza tendinţelor de recatolicizare, saşii au văzut o
perspectivă în folosul lor, când a fost numit, în 1754, Samuel von Brukenthal, chiar
dacă nu era catolic, în funcţia de secretar guvernial, de către Maria Tereza 7.
Brukenthal folosise această funcţie ca o trambulină în viitoarele funcţii pe
care le va ocupa. În 1765 era numit preşedintele unei comisii aulice pentru probleme
transilvănene, în 1774 devenise comisar regal în Transilvania, şi apoi îndeplineşte
funcţia de guvernator al Transilvaniei. Evoluţia lui fulminantă în carieră, se
datorează protecţiei acordate de Maria Tereza, care ii conferise titlul de nobil în
1761, preţuindu-l pentru munca depusă cu multă sârguinţă şi cunoştinţele vaste pe
care le avea despre Transilvania, dar şi găsise în el un om de nădejde familiarizat cu
problemele ţării.
Cu toate că Brukenthal a fost

o personalitate vederi largi, manifestând

interes pentru ideile reformiste, el a rămas de-a lungul vieţii sale legat de universul
transilvan şi mai cu seamă de naţiunea săsească. Eforturile îi erau îndreptate spre
impunerea saşilor la Curte, nefiind lipsit de partinitate, creându-şi astfel duşmani atât
în ţară cât şi la Viena. Dar încrederea Mariei Tereza în Brukenthal a fost de neclintit,
iar poziţia de om de încredere i-a dat posibilitatea de a interveni hotărâtor în
stagnarea sau amânarea acelor proiecte reformiste care ameninţau schimbarea ordinii
politice şi sociale din Transilvania 8.

7
Schaser Angelika, Reformele iosefine în Transilvania şi urmările lor în viaţa socială, Sibiu,
Ed.Hora, 2000, p. 34
8

Ibidem, p 35
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Chiar în anul numirii sale ca guvernator şi datorită încrederii pe care i-o
acordase Maria Tereza îi adresa o instrucţiune în şase puncte, „ce trebuia să le aibă
fixe întotdeauna înaintea ochilor săi”. Printre multele instrucţiuni împărăteasa insista
pe problema socială a supuşilor care trebuiesc trataţi „după dreptate şi echitate fără
predilecţie pentru una sau altă naţiune”. Îi recomandă de asemenea baronului să
apere pe iobagi de orice naţie ar fi aceştia încontra asupririlor nedrepte. Aceste
aprecieri nu aveau legătură cu afinitatea emoţională a împărătesei faţă de iobagi, ci
mai degrabă cu tot mai desele întârzieri în colectarea dărilor acestora faţă de stat din
cauza sărăciei permanente a iobagilor.
În aceste condiţii, misiunea noului guvernator nu era uşoară. El trebuia să
regenereze pe cale administrativă o ţară ruinată, plină de violenţe care izbucneau în
permanenţă într-un comitat sau altul. Baronul trebuia să stopeze administrarea
imorală a comitatelor din cauza exceselor imorale ale nobilimii, să sprijine marea
masă a lucrătorilor pământului din care se recrutau soldaţii, impozabilii şi mai ales
producătorii bunurilor materiale. Baronul trebuia să facă mai suportabilă viaţa
iobagilor căci autorităţile erau conştiente că pericolul unei revolte ţărăneşti era
evident. Răbdarea lor avea şi ea o limită 9.
În împrejurările critice pentru imperiu, înfiinţarea în Transilvania a unor
regimente grănicereşti era mai mult decât necesară. Întărirea graniţelor Imperiului,
prin înfiinţarea de noi regimente în sudul şi estul Transilvaniei, mărea acel cordon
militar care începea de la Marea Adriatică, trecea prin Porţile de Fier, şi acum
continua pe crestele Carpaţilor. Această acţiune cu implicaţii adânci în viaţa socialpolitică a Marelui Principat al Transilvaniei a urmărit atât întărirea graniţelor militare,
îmbunătăţirea sistemului de recrutare, cât şi diminuarea puterii nobilimii maghiare,
scoţând o bună parte din teritoriul şi populaţia Transilvaniei de sub dominaţia ei.

9

Alexandru Dărăban, Liniştea dinaintea furtuni., în Marisia, Târgu-Mureş, XXVII, 2003, p 84-86

87
https://biblioteca-digitala.ro

Modificări administrative şi instituţionale în Transilvania de sud-est, în contextul centralizării
statului austriac, în secolul al XVIII-lea şi prima jumătate a secolului al XIX-lea
Filip Niculina

Înfiinţarea regimentelor grănicereşti în Transilvania a fost decisă de Curtea de
la Viena în cel de-al treilea deceniu de domnie al împărătesei Maria Tereza Pentru
ducerea la îndeplinire a misiunii a fost însărcinat la data de 5 iulie 1761 generalul de
cavalerie Adolf Nikolaus von Buccow, al cărui proiect a fost aprobat de împărăteasă în
16 aprilie 1762 10. Prin acest decret au luat fiinţă Regimentul I de graniţă român, cu
sediul la Orlat şi Regimentul 2 român de la Năsăud, ulterior în 1768 se înfiinţează
Regimentul româno-iliric din Banat. Regimentul I grăniceri, era situat la graniţa
sudică a Transilvaniei şi ocupa cel mai întins ţinut în cadrul graniţei militare
transilvănene. El se întindea de la Porţile

de Fier, peste părţi ale comitatului

Hunedoara, ale comitatelor Alba de Sus şi Alba de Jos, prin scaunele Orăştie, Sibiu,
Miercurea, peste districtele Făgăraş şi Braşov. Reşedinţa sa se afla la Orlat, lângă
Sibiu, iar drept centru de greutate al acestuia era prevăzut districtul Făgăraş 11.
Soldându-se cu eşec delimitarea satelor grănicereşti de cele nobiliare, viaţa
grănicerilor era umbrită de vicisitudini. Iată, în această privinţă, afirmaţia
colonelului Enzenberg, comandantul regimentului grăniceresc din anul 1769:”
Primăvara, timp de patru săptămâni, am dispus cu mari greutăţi şi trudă să se
lăziuască; în urma acestui efort deosebit, acuma fiecare locuitor din acele sate poate
semăna pentru sine un lot potrivit” 12.
Dar sunt plângeri cu atât mai grave cu cât românii participă la toate sarcinile
faţă de stat sau de comună în proporţia numărului lor şi, de asememnea sunt aduse în
discuţie cazuri de încărcare a lor la contribuţie, la cărăuşii, la munci publice peste
măsura cuvenită. Multe plângeri se referă, la cazuri de încărcare a muncii lor în
favoarea oficialilor jurisdicţionali şi militari, astfel că uneori grijile duc la doleanţe şi
revendicări prin care uni grăniceri doresc reîntoarcerea la vechea lor situaţie dinainte

C. Göllner, Regimentele grănicereşti din Transilvania 1764-1851, Bucureşti, 1973, p.32
Ioan Părean, op.cit., p.23
12
Carol Gő llner, op.cit, p. 98.
10
11
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de militarizare 13. Spre exemplu, în anul 1767 locuitorii satului Tohan,din Ţara
Bârsei: „fac jalbă către împărăteasă arătând mizeria în care au trăit două ierni în
urma poruncii date în anul 1765, de a deveni grăniceri sau de a părăsi locuinţele şi
ogoarele lor, deoarece principala lor ocupaţie era de a creşte vite, cărăuşia şi
agricultura şi le era imposibil să devină soldaţi. Locul indicat pentru noua aşezare a
acestora nu

le era pe plac, el fiind pietros şi impropriu pentru agricultură şi

insuficient pentru întreţinerea lor. Deoarece grănicerii aşezaţi în locuinţele de pe
pământurile lor sunt prea puţini, iar casele lor erau goale şi pământurile nelucrate,
cer să li se permită să se întoarcă la casele lor. Cele 60 de familii grăniceri din Tohan
ar putea fi însă plasate în Ohaba, Şincai şi alte localităţi din districtul Făgăraş, unde
locuiesc grăniceri ” 14. Asistăm de acum şi la o flucuaţie de populaţie, multe familii
trecând, pe cărări ascunse, în Ţara Românească. „S-au spart câteva sate”, de
exemplu comuna Tohan din districtul Braşov. Din comună nu a rămas decât un
singur locuitor,” care a voit să fie înmormântat lângă părinţii săi” 15.
După cum se observă, cu toată situaţia lor mai avantajoasă în raport cu marea
masă a ţărănimii dependente, grănicerilor nu le lipseau motivele de nemulţumire,
dintre care multe sunt cele cauzate, după cum s-a văzut, de probleme privitoare la
proprietate asupra pământului, ca şi conflictele cu comunităţile săseşti învecinate
pentru păşuni, păduri şi altele 16.
Trecerea la regimul grăniceresc a impus, pentru asigurarea prestării
neîntrerupte şi la timp a serviciului militar, o mai mare stabilitate locuitorilor acestei
zone. Era necesar să se evite aducerea produselor agricole din alte părţi, să se
asigure o producţie locală suficientă pentru acoperirea propriilor nevoi. Astfel, a

L. Gyemant, Ladislau, Mişcarea naţională a românilor din Transilvania între anii 1790 şi 1848,
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986.
14
AN DJ Braşov, Fond I -Satele din Ţara Bârsei, dosar nr. 2505, pachet XXVII/128, f.2.
15
Apud C. Göllner, op. cit., G. Bariţiu, Părţi alese din istoria Transilvaniei, vol. I, p. 375.
16
Ladislau Gyemant, Mişcare...a, p.418-410.
13
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sporit interesul pentru introducerea unor metode moderne de cultivare a plantelor. În
acest sens au fost tipărite diferite broşuri cu caracter agricol.
Prima constatare ce se desprinde din rapoartele inspecţiilor anuale este că
produsele agrare din ţinuturile grănicereşti nu asigurau hrana militarilor, multe sate
erau suprapopulate în urma dislocării forţate, iar pământul era în general nefertil în
ţinuturile muntoase. Lipsa cerealelor era, dealtfel, nu numai un fenomen limitat la
graniţa militară. Anual se înregistrau asemenea plângeri la Viena, neajunsurile
agriculturii extensive practicate în Transilvania fiind evidente 17. „Sărăcia lor este
notorie”- spunea generalul Hadik în anul 1766, în urma unei inspecţii în satele
grănicereşti- „şi aceasta este poate cauzacă nu se mai plâng de ea”. Generalul
constată pretutindeni lipsa de pământ şi lipsa banilor chiar şi pentr procurarea sării,
absolut indispensabilă în bucătăria ţărănească 18. Situaţia a devenit alarmantă când
recolta a fost compromisă. Ţăranii- spunea locotenentul-colonel Enzenberg- „nu au
ce mânca. Recolta nouă este, de asemenea, compromisă de frig şi de şoareci” 19.
Generalul, trecând în septembrie 1766 prin Valea Oltului, vede întinzându-se de-a
lungul drumului terenuri necultivate, o consecinţă a epizootiei care decimase vitele,
lipsind pe ţărani de animalele necesare muncilor agricole 20.
Terenurile arabile nu erau îndestulătoare pentru grănicerii din Veştem,
neasigurându-le nici chiar în timpul recoltelor bune decât 2/3 din necesar 21. Nici la
Porumbac, pe Valea Oltului, situaţia grănicerilor nu era mai bună. Aici, s-au

Apud C. Göllner, op. cit, Karl Muller, Siebenburgische Wirtschaftspolitik unter Maria
Terezia(Politica economică în timpul Mariei Tereza), seria “Sudostdeutsche Kommission”,
München, 1961, vol. IX, p. 28.
18
Ibidem, AN DJ Sibiu, Fond B.K.K.25. Raportul generalului Hadik, septembrie-noiembrie 1766
19
Ibidem , AN DJ Sibiu, Fond C XII, 1765/10, Raportul lt. col. Enzeberg, 21mai 1765
20
Ibidem, AN DJ Sibiu, Fond B.K.K.25. Raportul generalului Hadik, septembrie-noiembrie 1766
21
Ibidem, ei fiind târziu dislocaţi, n-au putut să-şi cultive pământul la timp şi trăiau în 1766 din
puţinele alimente aduse din satele lor de baştin. Foştii locuitori izgoniţi îşi asigurau venituri din
cărăuşie. Aceste posibilităţi le lipseau însă grănicerilor; le pieriseră de epizootie 381 de vite, iar în
lipsa lor nu puteau să îşi suplimenteze veniturile din cărăuşie.
17
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înregistrat trei ani la rând recolte deficitare, iar epizootia îşi făcuse de asemenea
victimele 22.
După recoltele compromise din 1766-1767 au mai urmat încă ani secetoşi, în
care preţurile cerealelor erau ridicate, mai ales în ţinuturile grănicereşti, grănicerii
erau nevoiţi să-şi aducă grâne din Moldova şi Ţara Românească, iar în lipsa unor
asemenea importuri scumpetea era generală 23.
Pentru că se impunea tot mai necesar o creştere a productivităţii agrare în
ţinuturile de graniţă 24, ofiţerii grăniceri sunt de aceea îndrumaţi să ajute subalternii
lor la construirea grajdurilor 25, la îndiguirea râurilor, secarea mlaştinilor şi plantarea
pomilor roditori 26. Grănicerii vor primi ajutoare şi pentru procurarea uneltelor
agricole 27. În acest scop s-a format la fiecare regiment o „Comisie economică”, care
cerceta şi lua în dezbatere toate problemele ce priveau viaţa grănicerească.
Comisiile economice pledau pentru cultura cartofilor care aveau de învins
prejudecăţile, mai ales din partea preoţilor, şi cu toate acestea prin insistenţe s-a
reuşit, în 1769, să fie recoltate în ţinuturile de graniţă 10143 câble de cartofi 28 .
Grănicerii erau, de asemenea, sprijiniţi în cultivarea plantelor industriale, mai
ales a cânepei şiu rapiţei, iar pentru ei se organizau şi cursuri de albinărit 29.
Din pământurile lăzuite în graniţa militară se aştepta în anul 1771 o recoltă
de 6057 câble de grâne 30 . În răstimpul a cinci ani, s-a schimbat aspectul satelor
grănicereşti din Transilvania, s-au construit drumuri, s-au plantat livezi de pruni pe

22

Ibidem
Ibidem,R. Theil, Conrad und Heidendorf, în Arhiv des Vereins fur Siebenburgische Landeskunde,
1880, vol. XVI, p. 437, 458-459.
24
Ibidem, AN DJ Sibiu, Fond B, q 53,Memoriul lui Brukenthal, p.310.
25
Ibidem, Fond B.K.K.27/25. Raportul generalului Hadik, septembrie-noiembrie 1766,
26
Ibidem, Ordinul Consiliului aulic de război, 17X1767, fond B, 318m, p. 185.
27
Ibidem, Ordinul Consiliului aulic de război,17 IX 1773, 28 VI 1777, KA, H.K.R.A., 1773/41-46,
1777 /21-43.
28
Ibidem, AN DJ Sibiu, Fond B, q 53.
29
Ibidem, K. Müller, op. cit., p.30.
30
Ibidem, AN DJ Sibiu, Fond B, q 23, referat către Consiliul aulic de război, 19 III 1770.
23
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terenurile obşteşti. La Orlat, Haţeg, Cugir, s-a asigurat trecerea peste râuri şi pâraie
prin ridicarea unor poduri şi punţi 31.
În ciuda piedicilor create de tehnica agricolă, la începutul secolului al XIX.lea se observă în agricultură o anume înviorare, nevoile de aprovizionareale
armatelor imperiale în timpul războaielor napoleoniene determină acum şi creşterea
vertiginoasă a preţurilor şi condiţii prielnice sporirii producţiei de grâne 32.
Conjunctura aceasta nu contribuie însă la bunăstarea grănicerilor, ci dimpotrivă,
adânceşte pauperizarea lor, grănicerii fiind nevoiţi să-şi procure produsele agricole
cu preţuri tot mai mari. Suprafaţa terenurilor arabile din zona de graniţă rămâne
neîndestulătoare şi acestea sunt, în general, de slabă calitate. Este grăitoare în
această privinţă următoarea situaţie:
Clasa terenului

I

II

III

IV

Total

Regimentul I

4.443

4.023

9.729

1282

19477

Român

jugăre

jugăre

jugăre

jugăre

jugăre

Jugăre a 1.600 stânjeni pătraţi 33.
Recolta medie a pământului cu asolamente bienale a fost foarte redusă, recolta
de grâne, cartofi şi legume în 1813, în măsuri Pressburg, pentru regimentul I român a
fost egală cu 94.517,20 m.P 34.
În condiţiile în care numărul de români devine un factor ce poate genera
drepturi, în spiritul secolului luminilor, autorităţile săseşti caută să îngrădească
accesul românilor din restul Transilvaniei în jurisdicţiile lor şi să alunge, în secolul
al XVIII-lea, locuitorii români de pe pământurile lor. Acestor tendinţe li se opune

Istoria României, Bucureşti, 1963, p. 792-813.
Apud C. Göllner, J. Begnini, Statistische Skizze der siebenbürgischen Militärgrenze (schiţa
statistică a graniţei militare din Transilvania), ed.II, 1874, Sibiu, p. 17.
33
Ibidem, p.34.
34
Ibidem, Măsura de Pressburg (Pressburger Metzen)- unitate de măsurat grâne în Ungaria : 62,53 l,
egală cu 47,853kg, ed.I,Sibiu, 1816, p.20
31
32
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cea a românilor , care îşi afirmă cu vigoare dreptul la o existenţă decentă, cu o
administraţie proprie a activităţilor economice 35.
Înfruntarea acestor tendinţe, de păstrare a rolului dominant al saşilor şi de
emancipare a românilor, care în numeroase ocazii ia forme acute, determină
autorităţile austriece în cadrul politicii de reforme din epoca tereziană şi iosefină, să
caute căi menite să aplaneze stările conflictuale deschise şi violente, asigurând
exploatarea cu maximă eficienţă pentru imperiu a resurselor oferite de munca
locuitorilor acestei prospere părţi a provinciei. O astfel de modalitate de soluţionare
a conflictului acut a dus la constituirea regimentului de graniţă, năsăudean, prin care
românii de pe Valea Rodnei au fost scoşi de sub autoritatea Magistratului bistriţean,
dobândind, în schimbul obligaţiilor militare asumate, statutul de oameni liberi 36.
Epoca lui Josif al II-lea aduce măsuri radicale instituindu-se concivilitatea
tuturor locuitorilor de pe Pământul Crăiesc, iar vechile forme instituţionale care
garantau privilegiile exclusive ale patriciatului săsesc, fiind desfiinţate. În
numeroase cazuri particulare, comunităţi româneşti, ca cele de la Răşinari, Şcheii
Braşovului , Sebeş, Orăştie obţin după decenii de luptă drepturile lor, prin rezoluţii
imperiale favorabile 37.
În perioada, 1773-1795, se formează un început de aparat administrativ
modern, fapt care vădeşte puternice tendinţe de modernizare.
O pondere importantă în ansamblul societăţii o deţine de acum, la sfârşit de
epocă feudală, în creştere numerică, pătura de ţărani liberi, înscrise în statisticile
fiscale ale vremii sub titlurile de români liberi, saşi şi germani liberi, unguri şi secui
liberi care totalizau la 1765-1766 un număr de 45.637 familii, la 1772 un număr de
50.697 familii, la 1795- 71.043 familii, la 1805- 81. 540 familii, la 1821- 81.965
familii. Teritorial redusă în comitate, o găsim în concentrată în scaunele săseşti şi
Ibidem, p.21
Ibidem, p.99.
37
L.Gyemant, Mişcarea ..., pag. 239-240
35
36
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secuieşti, unde s-a putut menţine la adăpostul unor prevederi legislative de
autonomie comunală 38.
În Transilvania, pe lângă dezacordul dintre teoria iluministă şi practica
absolutismului , mai importantă a fost contradicţia dintre absolutismul habsburgic şi
statul corporativ transivănean, care avea să se manifeste cu deosebire în plan social.
Nobilimea, a cărei poziţie dominantă urma să fie slăbită prin reformele iosefine, a
ieşit întărită din controversa cu puterea centrală. Maghiarii şi românii, care trebuiau
să fie încorporaţi în statul multinaţional, au primit din partea politicii iosefine
impulsuri hotărâtoare pentru formarea naţională, creându-se premisele unei
dezvoltări care va duce la înfrângerea Imperiului Habsburgic. În loc să se fi ajuns la
o înţelegere între diferitele naţionalităţi şi la o relaţie mai bună între Transilvania şi
Viena, dispoziţiile lui Iosif al II-lea au condus la o polarizare a societăţii transilvane
şi la o rezistenţă pasivă în rândul autorităţilor locale, încât administraţia a fost
aproape paralizată 39.
Pentru români împăratul a devenit purtătorul nădejdii lor, figura epocală a
Bunului Împărat. Maghiarii şi saşii vedeau în el, mai degrabă un pericol, care le
ameninţa drepturile şi privilegiile şi care, printr-un procedeu ilegal şi prin
dispreţuirea constituţiei, vroia să smulgă Transilvania din puterea lor şi s-o
încorporeze statului unitar. S-a ajuns astfel la o coaliţie forţată de scurtă durată, între
cele două stări , îndreptată împotriva centralismului habsburgic, care însă s-a
destrămat o dată cu destinderea presiunilor exercitate de Viena 40.
Unul din primele decrete emise de Iosif al II-lea pentru Transilvania a fost
aşa –numitul „Edict de concivilitate”. Prin acesta monarhul văzuse în acesta primul
pas spre crearea unei „naţiuni transilvane” care să ducă la desfiinţarea
antagonismului dintre naţiunile şi grupările etnice care trăiau în acest spaţiu
A. Schäser, op. cit., p. 22
Ibidem, p. 46.
40
Th. Nägler,Românii şi saşii până la 1848 , Ed. Thausib, Sibiu, 1997 p 301-303
38
39
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european. Decretul din 1781 stipula acordarea dreptului de cetăţenie şi de proprietate
şi în oraşele şi satele săseşti pentru toţi locuitorii, indiferent de apartenenţa naţională.
Acest act imperial anula, astfel, un privilegiu medieval al saşilor, care posedau
dreptul exclusiv asupra Pământului Crăiesc, privilegiu ce era atacat în permanenţă şi
neacceptat de nobilimea maghiară.
Conceptul de „concivilitate” lămureşte, în mod evident, că prin decret se
poruncea ca locuitorii din Transilvania să beneficieze de drepturi egale. El prevedea
în primul rând ca, începând din 1781, să se acorde cetăţenia, în oraşele săseşti, şi
transilvănenilor care nu erau saşi. Această măsură a zguduit din temelie
administraţia săsească şi prin aceasta constituţia transilvană care formal mai era în
vigoare. De aici au decurs numeroase anomalii, cercetări şi dispoziţii cu consecinţe
de mare amploare, deoarece Edictul de concivilitate prevedea mai mult decât simple
condiţii de acordare a dreptului de cetăţean. Rescriptul constituia punctul culminant
şi sfârşitul controverselor dintre saşi, dintre ceilalţi privilegiaţi şi puterea centrală,
care s-au răsfrânt asupra tuturor domeniilor de viaţă de pe Pământul Crăiesc 41
Direcţiile imprimate de reformismul austriac sunt nevoite să-şi găsească
audienţă prin comunicare directă, şi astfel în deceniul iosefin ia amploare practica
publicării dispoziţiilor oficiale, circularelor, ordonanţelor în limbile materne vorbite
de naţiuni. Acest lucru a dat curs în continuare dezvoltării gândirii alternative,
dezvoltării spiritului critic, apariţia ideilor liberale. Actele oficiale adresate ţăranului
în limba sa, căile deschise pentru a se plânge împotriva stăpânului său până la
împărat, fac ca visul libertăţii totale să se transforme într-un deziderat tangibil, de
aici imaginea bunului împărat 42.
Revocarea reformelor lui Iosif al II-lea la începutul anului 1790 pune sub
semnul îndoielii toate aceste realizări, cuvântul de ordine al politicii inaugurate de
A. Schäser, op.cit.,p. 48
Prodan, David, Iobăgia în Transilvania în secolul al XVII-lea, vol. II, Bucureşti, Ed.Ştiinţifică şi
Enciclopedică, 1986-1987.
41
42
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stările privilegiate fiind restabilirea situaţiei anterioare. Comunităţile româneşti nu
rămân pasive, punând la punct programul mişcării supplexului, şi apoi înaintarea
împăratului a unui memoriu al clerului unit , în 1791,

prin care se întregeşte

referinţele Supplexului la această problematică, prin denunţarea nerespectării pe
Pământul Crăiesc a dispoziţiilor imperiale privind acordarea porţiilor canonice în
favoarea clerului unit, ca şi prin protestul împotriva obligaţiei preoţilor români la
dijmă faţă de omologii lor lutherani 43.
Esenţa măsurilor adoptate prin rescriptele imperiale ulterioare, din anii 1795
şi 1797 cunoscute sub numele de Punctele Regulative , constă în transferarea
centrului de greutate al administraţiei de pe Pământul Crăiesc de la aparatul
funcţionăresc birocratic la adunările scaunelor , districtelor şi comunităţilor
orăşeneşti.
Elementul de noutate a sistemului preconizat de organizare a Pământului
Crăiesc era componenţa adunărilor înzestrate cu atribuţii largi în alegerea
funcţionarilor, a deputaţilor în organele reprezentative, a administraţiei economice şi
fiscale 44.
Reglementarea din 1804, aduce o primă breşă în sistemul elitei privilegiate
asupra administraţiei Pământului Crăiesc prin stipularea participării româneşti în
cadrul adunărilor jurisdicţionale.
Măsurile de reorganizare administrativă a Pământului Crăiesc marchează
insistenţa de continuare a politicii de reformare vieneză, ca rezultat a gravelor
probleme sociale şi naţionale a căror rezolvare se dovedeşte imposibilă pe calea
menţinerii rigide a vechilor structuri 45.

Idem, Memoriul clerului unit din 1791, ( în continuare: D. Prodan, Memoriul...) în Anuarul
Institutului de Istorie din Cluj, 1968, Cluj, XI, p.263-277
44
L. Gyemant, Reorganizarea Administraţiei Pământului Crăiesc în lumina actelor tipărite în limba
română în anul 1797, în Anuarul Institutului de Istorie din Cluj-Napoca, XXVI, 1983-1984, p. 417424
45
Ibidem, p. 425-426
43
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Pentru administraţia austriacă, Transilvania devenea o provincie de interes în
organizarea Monarhiei. În acest context, autorităţile de la Viena treceau de la o
analiză atentă a situaţiei materiale a provinciei, prilej cu care au fost trimişi
economişti, statisticieni, etnografi, funcţionari, care au adunat un valoros material cu
intenţia declarată de a fi utilizat în decizia politică şi administrativă 46.
Verwaltungsmäßige und institutionelle Veränderungen in Süd-Ostsiebenbürgen im
Kontext der Zentralisierung des österreichischen Staates,
in dem XVII. Jahrhundert und in der ersten Hälfte des XIX. Jahrhunderts
( Zusammenfassung)
Um die Wende des siebzehnten zum achtzehnten Jahrhundert, war das Habsburgerreich kein
moderner Nationalstaat, sondern eine politische Einheit, innerhalb welcher, jede der einzelnen
Provinzen eigene Rechts- und Verfassungstraditionen besaßen.
Daher verfolgte die Zentralregierung, die Grenzen auf Zentrumsniveau anzugleichen und so
in allen Bereichen des wirtschaftlichen, politischen und sozialen Lebens, eine homogene Struktur
aufzubauen. Dieses erforderte allerdings eine massive Intervention des kaiserlichen Hofes mittels
eines Reformenprogramms, dessen Ziel der Aufbau eines starken Staates, - welcher das Wohlergehen
seiner Untertanen gewährleisten konnte - war.
Cuvinte cheie: economie, politică, societate, reforme, centralizare
Schlüsselwörter: Wirtschaft, Politik, Gesellschaft. Reformen, Zentralisierung

46

I. M. Balog, op. cit., p. 18
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NICOLAE DENSUŞIANU.
CÂTEVA SCRISORI DIN PESTA
Daniel I. Iancu
Rezultatele muncii de cercetare efectuate de Nicolae Densuşianu prin
arhivele şi bibliotecile din Transilvania şi Ungaria se cunosc. Din punct de vedere
strict cantitativ, în depozitele Bibliotecii Academiei Române din Bucureşti se
regăsesc nu mai puţin de 39 de volume manuscrise 1 care conţin rezultatele celor
aproximativ 15 luni de muncă depusă în anii 1878-1879. Pornind de la ideea
redactării unei lucrări care să redea cât mai veridic „revoluţiunea” lui Horea, care să
se bazeze pe informaţii cât mai numeroase şi diverse, Nicolae Densuşianu reuşeşte
să adune peste 800 de documente privitoare la momentul 1784-1785 2, la care se
adaugă un număr impresionant de acte referitoare la alte aspecte din istoria
românilor.
Din perspectiva importanţei rezultatelor muncii sale, este suficient dacă
reamintim faptul că David Prodan îi dedică a sa Răscoală a lui Horea: „Memoriei
lui Nicolae Densuşianu închin această carte” 3. Nici că se putea un mai mare elogiu
adus de un istoric înaintaşului său, însă explicaţia o regăsim câteva pagini mai
departe, în Prefaţa aceluiaşi volum: „Nicolae Densuşianu, la timpul său, când şi-a
scris adică monografia [...] a copiat, extras un material impresionant [...] de care mam servit mereu, cum se va vedea, în cursul lucrării” 4.
Din păcate, după cum se cunoaşte, informaţiile despre viaţa personală a lui
Nicolae Densuşianu sunt destul de puţine, mai ales cele din perioada cercetării
Gabriel Ştrempel, Catalogul manuscriselor româneşti, vol. 1, B.A.R. 1 – 1600, Bucureşti, 1978, p.
98 – 102.
2
Nicolae Edroiu, Istoricul Nicolae Densuşianu (1846 – 1911), în Nicolae Densuşianu, Revoluţiunea
lui Horea, Ediţia Nicolae Edroiu, Bucureşti, 2001, p. VIII.
3
David Prodan, Răscoala lui Horea, vol. 1, București, 1979, p. 5.
4
Ibidem, p. 10.
1
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arhivelor şi bibliotecilor din Transilvania şi Ungaria 5, astfel încât orice fel de izvor
trebuie descifrat cu atenţie pentru a desluşi, dacă se poate, aspecte până acum
neştiute sau doar ignorate de către cercetători.
În această categorie de izvoare documentare se înscriu şi cele opt scrisori pe
care le reproducem în anexe şi care au fost redactate în perioada „pestană” a
activităţii de cercetare derulată de istoricul din Densuş, ele încadrându-se cronologic
între 10 noiembrie 1878 şi 28 mai 1879. O parte dintre acestea sunt doar ciorne de
scrisori, sau chiar variante cu aproximativ acelaşi conţinut, dar cu nuanţe care ţin fie
de căutarea unei formule de exprimare cât mai clare şi convingătoare, fie de intenţia
de a nu-şi supăra destinatarii cu formulări prea abrupte sau insinuări nedorite.
Astfel, două dintre scrisori sunt adresate fratelui său Aron Densuşianu 6, două
lui Ieronim Bariţiu 7 şi patru lui Alexandru Roman 8. După cum se observă toate cele
Date despre viaţa şi activitatea lui Nicolae Densuşianu, pe lângă numeroasele dicţionare şi
enciclopedii care îl menţionează destul de sumar, pot fi găsite, Nicolae Edroiu, op.cit., p. V-XV;
Alexandru Lapedatu, Activitatea istorică a lui Nicolae Densuşianu (1846 – 1911), în Alexandru
Lapedatu (1876 – 1950). Scrieri istorice, Ediţie de Camil Mureşan şi Nicolae Edroiu, Bucureşti,
2008, p. 80 – 108; Manole Neagoe, Studiu introductiv la Nicolae Densuşianu, Dacia preistorică, ed.
Victorela Neagoe şi Manole Neagoe, Bucureşti, 1986, p. 5 – 37; C. I. Istrati, Nicolae Densuşianu.
Vieaţa şi opera sa, Bucureşti, 1912; Daniel I. Iancu, Preocupări de bibliologie la Nicolae
Densuşianu, în Transilvania, nr. 5-6, 2012, p. 109-112; Ioachim Lazăr; Adela Herban, Densuşienii.
Corespondenţă, Cluj-Napoca, 2011; Daniel I. Iancu, Istoricul Nicolae Densuşianu în viziunea lui
Pompiliu Teodor, în volumul In Memoriam Pompiliu Teodor, edit. coord. Simion Molnar, Florin
Ilieş, Deva, 2011, p. 80 – 89 ş.a.
6
Aron Densuşianu (19 noiembrie 1837, Densuş, jud. Hunedoara – 2 septembrie 1900, Iaşi). Istoric
literar, traducător, poet şi folclorist român, a devenit membru corespondent al Societăţii Academice
Române la 13 septembrie 1877. Studii de drept. Profesor de drept la Universitatea din Bucureşti şi
apoi profesor de la Catedra de Limbă şi Literatură a Universităţii din Iaşi. Colaborator la principalele
publicaţii ale vremii, a scris printre altele şi o epopee în 12 cânturi, Negriada, în care încearcă să
redea momentele întemeierii Ţării Româneşti. Cf. Dorina N. Rusu, Membrii Academiei Române
1866-1999. Dicţionar, Bucureşti, 1999, p. 162.
7
Ieronim Bariţiu (7 august 1848, Braşov – 6 martie 1899, Sibiu). Publicist şi traducător, fiu al lui
George Bariţiu. Studii juridice la Sibiu, apoi juridice şi economice (nefinalizate) la Viena, unde a fost
coleg cu Mihai Eminescu. Din 1878 devine redactor la bisăptămânalul Observatorul, editat de tatăl
său. Cf. Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu (coord.), Dicţionarul scriitorilor români, vol. 1
(A – C), Bucureşti, 1995, p. 194-195.
8
Alexandru Roman (26 septembrie 1826, Auşeu, jud. Bihor – 27 septembrie 1897, Sebeşul-Săsesc).
Profesor, ziarist, deputat şi membru al Academiei Române, a fost un „reprezentant de frunte al
generaţiei de la 1848. Studii de filozofie, matematică şi teologie la Viena. Profesor la Catedra de
5
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trei nume sunt personalităţi transilvănene marcante, care şi-au pus amprenta asupra
vieţii politice şi culturale din secolul al XIX-lea.
Nu vom încerca să facem o analiză exhaustivă a informaţiilor din cele opt
scrisori sau variante de scrisori, deoarece nici spaţiul nu ne permite aşa ceva şi nici
nu am identificat întotdeauna oamenii, lucrurile, locurile sau evenimentele la care
Nicolae Densuşianu face referire în rândurile sale. Am considerat însă că este
necesar să explicăm anumite aspecte şi să aducem câteva lămuriri bibliografice
tocmai pentru a creiona mai bine cadrul şi compania în care şi-a trăit viaţa şi şi-a
desfăşurat activitatea istoricul. În ideea de a oferi mai multe informaţii celor
interesaţi am optat inclusiv în anexe pentru note de subsol mai ample, care să facă
trimiteri şi să ofere lămuriri suplimentare, pentru că doar simpla publicare a
corespondenţei ar fi părut mult prea săracă şi uneori chiar redundantă.
Astfel, un aspect care trebuie evidenţiat este faptul că în prima parte a
scrisorii din 10 noiembrie 1878 adresată fratelui său Aron 9, Nicolae face mai multe
referiri la obiectul interesului său din acea perioadă şi totodată la scopul campaniei
sale de cercetări: evenimentele din jurul răscoalei lui Horea. El recunoaşte astfel că
pentru a afla cât mai multe amănunte despre evenimentele din 1784-1785, în primul
rând al trebui să găsească şi să studieze actele cuprinse în procesul lui Horea, dar nu
are timp să umble după el, deoarece „procesul acesta nu se află în archiva fostei
cancelarii aulice ci în archiva imperială”. Astfel, „ar trebui să mă duc la Viena şi
acolo ori aş avea succes ori nu, ar trebui să petrec mai multe luni – dar eu nici nu
mai am speranţa a putea străbate aşa uşor la el”.
Alte câteva paragrafe din respectiva scrisoare redau discuţiile care s-au iscat
de-a lungul timpului în jurul comisiei conduse de baronul Anton von Jankovich în
privinţa cauzelor şi desfăşurării răscoalei. Apoi, tot cercetând actele oficiale ale
Limbă şi Literatură Română la Universitatea din Pesta, a fost şi redactor al publicaţiilor „Concordia”
(1861-1866) şi „Federaţiunea” (1868-1876). Cf. Maria Berény, Alexandru Roman, în vol. Aspecte
naţional-culturale din istoricul românilor din Ungaria (1785-1918), Budapesta, 1990, p. 134-140.
9
Vezi Anexa 1.
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Camerei Transilvane din anii imediat următori răscoalei, Nicolae Densuşianu scrie
că în procesele verbale respective „se inculpează autorităţile de atunci că au
falsificat investigaţiunea lui Molnar ce fusese trimis la răsculaţii din Zarand. Astfel,
delaţiunea lui Molnar după cum e publicată de Szilágyi 10 putea să fie adevărată
numai în cestiunile ce nu aveau un caracter mai delicat”.
Subliniind astfel dificultăţile pe care le întâmpină asemenea cercetări de
arhivă, autorul scrisorii nu omite însă nici bucuria descoperirii unor scrieri mai puţin
cunoscute vizavi de subiectul care îl interesează. Este vorba despre un fragment
dintr-o „istorie a lui Horea”, redactată în limba maghiară şi publicată chiar în 1785 la
Pojon (azi Bratislava). „Apariţia acestei scrieri – deşi eu numai un fragment am aflat
din ea – nu este cunoscută nici lui Teleki 11, nici lui Szilágyi”, notează Densuşianu cu
satisfacţie. Apoi aminteşte şi câteva versuri dintr-un poet maghiar fără importanţă,
Gyöngyössi János 12, specificând „că toată poesia este numai cel mai turbat venin
asupra lui H[orea] şi a poporului român”. Respectivele versuri satirice le preia dintrun volum tipărit la câţiva ani după evenimente, în 1790 şi ele „au circulat în
numeroase copii, înainte de a vedea lumina tiparului, uneori fără cunoaşterea
autorului” 13.
Cu această ocazie, Nicolae Densuşianu aduce câteva amănunte privitoarea la
activitatea sa zilnică, la faptul că „de când am început la lucru am decopiat pe fie
care zi câte două coale. Se poate ca eu o să mai rămân aici două săptămâni întregi
Szilágyi Ferencz, A Hóra-világs Erdélyben [Vremurile lui Horea în Ardeal], Pest, 1871. Cf.
Gheorghe Bartoş, Răscoala lui Horea. Bibliografie analitică, Bucureşti, 1976, p. 17.
11
Teleki Domokos, A Hóra-támadás története [Istoria răscoalei lui Horea], Pest, 1865. Cf.
Gheorghe Bartoş, op. cit., p. 22.
12
Gyöngyössi János (4 noiembrie 1741, Crasna – 14 martie 1818, Űjtorda). Preot reformat,
considerat mai mult „creator de versuri” decât poet, cu studii universitare în Belgia. A slujit la
Racoşul de Jos şi Űjtorda. Talentul său nu a fost pe măsura educaţiei astfel că poeziile sale se află în
contradicţie cu atmosfera epocii şi cultura sa generală. A scris versuri pe forme antice, însă
majoritatea poeziilor sale sunt de foarte slabă calitate. Vezi mai multe în A Pallas Nagy Lexikona,
vol. VIII (Gesztely – Hegyvám), Budapest, 1894, p. 439-440; Révai Nagy Lexikona, vol. IX (Gréc –
Herold), Budapest, 1913, p. 211.
13
Gh. Bartoş, op. cit., p. 49-50.
10
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căci îmi este greu a mă despărţi fără de a scruta şi decopia tot ce găsesc interesant şi
util. În modul acesta călătoria mea va ţinea mai mult de cum cugetasem. Să fiu
numai sănătos să pot împlini ce mi-am propus”. Se observă seriozitatea şi dorinţa
autorului de a se achita cât mai bine de sarcina încredinţată de Academia Română,
însă trebuie remarcat faptul că nu va rămâne la Pesta doar „două săptămâni întregi”
căci, cu toată munca depusă, îl vom regăsi în acelaşi loc şi peste mai bine de şase
luni. Iarăşi este adevărat că în afară de Arhiva Cancelariei Aulice a Transilvaniei din
localitate, Densuşianu a mai avut de răsfoit, spre exemplu, Biblioteca Muzeului
Naţional din Pesta, Biblioteca Academiei de Ştiinţe din Pesta, Arhiva Universităţii
Regeşti sau Arhiva Guvernului Transilvan, asta fără a mai socoti bibliotecile şi
arhivele situate pe celălalt mal al Dunării, la Buda.
Nu lipsesc din scrisori nici detaliile referitoare la unii dintre membrii
familiei, despre care oferă sau cere informaţii, ori le transmite salutări. Astfel îi scrie
lui Aron, în epistola din 10 noiembrie 1878, să sărute „mâinile Elenei şi Octaviei şi
cu ocasiunea cea mai de aproape voi avea onoare să mă adresez către Elena cu un
raport despre damele de pe aici”, iar în următoarea scrisoare precizează din nou:
„Sărută mâinile Elenei şi Octaviei şi spune-le că mătuşa Puşcariu îmi zicea că i se
pare că dânsa a scris o critică despre balul din Braşov”.
Conţinutul celor două corespondenţe către Ieronim Bariţiu 14 este aproape
identic şi se referă la anumite insinuări apărute în paginile publicaţiei Observatorul 15
din Sibiu, potrivit cărora Densuşianu ar fi fost autorul unor articole nesemnate din
România liberă 16, ziar ce apărea la Bucureşti. „Iubite Ieronime”, încearcă să-l
Vezi Anexele 3 şi 4.
Observatorul, cu subtitlul Ziar politic, naţional-economic şi literar, a apărut la Sibiu, ca
bisăptămânal, între 1 ianuarie 1878 şi 15 iunie 1885), avândul ca redactor responsabil şi editor pe
George Bariţiu. Cf. I. Hangiu, Dicţionarul presei literare româneşti 1790-1990, Bucureşti, 1996, p.
311.
16
România liberă, cotidian politic cu un supliment literar săptămânal având acelaşi titlu, a apărut la
Bucureşti între 15 mai 1877 şi 14 iunie 1889. Director: D. August Laurian. Cf. I. Hangiu, op. cit., p.
406-407.
14
15
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convingă Densuşianu pe Bariţiu, „nici în decursul anului trecut, nici în anul acesta
nu am scris nici un fel de articlu politic ori literar în România liberă, ba nici chiar nu
am vreo cunoscinţă cine este anonimul acela”. Se cunoaşte faptul că în epocă exista
această „modă” a articolelor nesemnate, iar implicaţiile unor asemenea demersuri
puteau isca adevărate furtuni în publicaţiile vremii, astfel încât Nicolae Densuşianu
încearcă să evite un eventual conflict prin câteva rânduri pe care le vrea cât mai
sincere şi adresate direct celui responsabil, în locul unei riposte oficiale în paginile
altei publicaţii.
Aceeaşi grijă pentru conţinut o regăsim şi în scrisorile către Alexandru
Roman, mai ales că trei dintre ele sunt variante ale aceluiaşi text 17, prin care se
încearcă găsirea celei mai eficiente formulări pentru a-i atrage corespondentului său
atenţia asupra unei chestiuni extrem de delicate, în speţă fiind implicaţi mai multe
cunoştinţe comune ale celor doi. Chestiunea e cea a documentului Unirii religioase,
asupra căruia însă vom reveni cu altă ocazie, pentru că subiectul merită dezvoltat cu
atenţie.
Toate cele patru texte sunt redactate în 27 şi 28 mai 1879, în contextul în care
Alexandru Roman se găseşte la Bucureşti pentru a participa la sesiunea
extraordinară a Academiei Române, care îşi începuse lucrările la data de 23 mai/4
iunie, după ce, prin „înaltul decret” nr. 749 semnat de Carol I la 29 martie/10 aprilie,
Societatea Academică Română îşi schimbase numele în Academia Română 18. Pe
lângă problemele curente pe care îl frământă pe Nicolae Densuşianu, legate de
misiunea sa, de amănuntele pe care le oferă sau le cere despre diversele cunoştinţe
comune, de probleme mai mult sau mai puţin politice sau culturale, Nicolae
Densuşianu lasă pentru un moment – ceea ce i se întâmplă foarte rar – seriozitatea
deoparte şi îşi permite să-i scrie lui Alexandru Roman pe un ton glumeţ 19, din care
Vezi Anexele 6, 7 şi 8.
Dorina N. Rusu, Istoria Academiei Române în date (1866-1996), Bucureşti, 1997, p. 61.
19
Vezi Anexa 5.
17
18
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reiese însă gustul amar al unor adevăruri crude, aluzie la starea de război prin care
România trecuse în anii 1877-1878: „Mă bucur că aţi ajuns în pace şi sănătate în
capitala Românilor, sper că de astă dată nu Vă veţi împedeca de atâţia ruşi morţi de
beţi ca în anii trecuţi”.
În încheiere, dorim să precizăm că intervenţiile noastre în textele reproduse
în anexe pentru întregirea unor cuvinte sau pentru adăugarea unor expresii care
lipsesc le-am introdus între paranteze pătrate. Sublinierile anumitor cuvinte sau
propoziţii aparţin autorului scrisorilor. Totodată, am transcris textele, în cea mai
mare parte, în conformitate cu normele ortografice actuale, deşi am păstrat unele
cuvinte originale, fie pentru ar fi trebuit să le înlocuim de multe ori cu sinonime, fie
pentru că am dorit să mai păstrăm din farmecul unor expresii din secolul al XIX-lea.
În plus, trebuie ţinut cont de faptul că în perioada redactării acestor corespondenţe
limba română se afla într-o continuă căutare a formelor de expresie, astfel încât am
fost nevoiţi să uniformizăm oarecum stilul, în sensul folosirii unei singure forme
pentru un cuvânt redactat de Nicolae Densuşianu în mai multe variante, uneori chiar
în cadrul aceleiaşi scrisori.

Nicolae Densuşianu. A few letters from Pesta
(Summary)
This paper presents a part of the correspondence between Nicolae Densuşianu and some
personalities of the time, correspondence found in the Nicolae Densusianu Archives from the Library
of the Romanian Academy, Bucharest. There is the question of eigth letters sent to Aron Densuşianu,
Ieronim Bariţiu and Alexandru Roman, in the period of time November, 10th, 1878 and May, 28th,
1879.
Keywords: letters, Nicolae Densuşianu, Alexandru Roman, Ieronim Bariţiu, Aron Densuşianu.
Cuvinte cheie: corespondenţă, Nicolae Densuşianu, Alexandru Roman, Ieronim Bariţiu, Aron
Densuşianu.
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ANEXE
Scrisori ale lui Nicolae Densuşianu
către Aron Densuşianu, Ieronim Bariţiu şi Alexandru Roman

Anexa 1 20
[Către Aron Densuşianu]
Pesta, 10 Nov. 1878
Iubite frate,
Astăzi am primit scrisoarea ta.
Ai dreptate cu procesul lui H[orea], că acela ar trebui mai întâi aflat şi studiat; dar eu – lasă
că nu am deodată timpul de a umbla după el, fiindcă ar trebui să mă duc la Viena şi acolo ori aş avea
succes ori nu, ar trebui să petrec mai multe luni – dar eu nici nu mai am speranţa a putea străbate aşa
uşor la el.
Procesul acesta nu se află în archiva fostei cancelarii aulice ci în archiva imperială.
Din procesele verbale ale Camerei transilvane din 1790/91 am aflat că în seculul trecut şi în
special în camera acesta au fost foarte multe desbateri în privinţa „investigaţiunei Jankoviciane” a lui
Horea. Camera transilvană de atunci [care ia] in considerare că în archiva ţării nu se află de loc
investigaţiunea lui Jankovits, decise să o ceară de-a dreptul de la Împăratul şi [luând] în considerare
că investigaţiunea a fost condusă cu intenţiuni anti-nobile hotărî ca apoi să se facă o nouă
investigaţiune. Spre scopul acesta a şi dat instrucţiuni speciale deputaţiunei ce o trimesese la
Împăratul; dar până în ziua de astăzi ea nobilimea transilvană nu putu vedea investigaţiunea.
Tot în procesele verbale ale Camerei acesteia se inculpează autorităţile de atunci că au
falsificat investigaţiunea lui Molnar ce fusese trimis la răsculaţii din Zarand. Astfel, delaţiunea lui
Molnar după cum e publicată de Szilágyi putea să fie adevărată numai în cestiunile ce nu aveau un
caracter mai delicat.
Din acestea aşa dară te vei convinge despre dificultăţile ce are se le întimpine omul până să
poată pătrunde la actele acestea.
Între alte documente ce am descoperit aici îţi amintesc deocamdată despre un fragment dintro „istorie a lui H[orea]” publicată în Posion la 1785 în limba ungurească.
Biblioteca Academiei Române – București, Arhiva Nicolae Densuşianu – S (Corespondenţă), S 75
(5)/DXXX.
20
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Apariţia acestei scrieri – deşi eu numai un fragment am aflat din ea – nu este cunoscută nici
lui Teleki, nici lui Szilágyi.
Horea încă şi-a avut poetul său pe Gyöngyössy, poetul transilvan din seculul trecut, care a
descris revoluţiunea lui H[orea] în 250 hexametre şi pentametre începând astfel:
„Ha nem jot? Rosszat is Muzám Valaha irj!
Jajgass bár vagy mongjad, sirj, Kaliopem, sirj!” 21
Se înţelege însă de [la] sine că toată poesia este numai cel mai turbat venin asupra lui
H[orea] şi a poporului roman.
Celelalte ţi le voi împărtăşi când voi veni, atâta însă spun că de când am început la lucru am
decopiat pe fie care zi câte două coale.
Se poate ca eu o să mai rămân aici două săptămâni întregi căci îmi este greu a mă despărţi
fără de a scruta şi decopia tot ce găsesc interesant şi util.
În modul acesta călătoria mea va ţinea mai mult de cum cugetasem. Să fiu numai sănătos să
pot împlini ce mi-am propus.
Alaltăieri a sosit aici şi Puşcariu bătrânul. M-am mirat de el cum a îmbătrânit şi i s-a împlut
faţa de păr. După cât am putut eu observa este cam rece de causele familiare ale Elisei. Îmi spunea că
doctorul s-a plâns că Elisa a recidivat în urma scoaterii sale din institut şi că Pipoşiu întâiaşi dată nu a
voit să deie faţă cu el. De altmentrelea Elena să nu-i spuie de aceste lui Pipoşiu [un rând şi jumătate
de text tăiat ce nu mai poate fi descifrat, n.n.] pentru că nu voiesc să devină cestiuni de pertractări şi
imputări. Din causa acesta mi-am şi propus a mă duce mai rar la dânsul. Mai adeseori mă duc la
Romani unde facem câte un preferanţiu căci şi lor le este urât singuri ca doi cuci.
De altmentrelea ne mânca urâtul aici căci după ce termin la două ore d[upă] a[miaza] apoi
sunt liber şi nevoind a face multe cunoştinţe pe aici – din cause ce nu ţi le mai pot scrie – nu am cu
cine să mă mai distrag, se mai povestesc.
Sărută mâinile Elenei şi Octaviei şi cu ocasiunea cea mai de aproape voi avea onoare să mă
adresez către Elena cu un raport despre damele de pe aici.
Te sărut, Nicolae.

În traducere: „Dacă nu de bine? Atunci de rău! Dar scrie-mi muza mea, Valahia, să te vaiţi sau sămi zici, plânge, Koliepem, plânge!”.
21
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Anexa 2 22
[Către Aron Densuşianu]
Pesta, datul poştei [1878]
Iubite frate,
Când voi termina aici încă nu pot şti fiindcă după cum ţi-am scris lucrând acum în archiva
statului şi în special în archiva cancelarii aulice mă duc din număr în număr până când mi se înfundă.
Aş mai avea apoi să folosesc cat [de] puţin şi archiva guvernului transilvan care se afla tot aici şi apoi
archiva fostului consiliu locutenenţial al Ungariei. Acesta din urma este importantă pentru
evenimentele petrecute pe teritoriul Ungariei şi in special în comitatele Aradului, Biharii şi în Banat,
ce sunt așa pucin cunoscute.
În colecţiunile de manuscrise din Museul transilvan din Clusiu încă se află o mulţime de
documente copiate din actele guvernului însă mai bine aţi voi să folosesc originalele de cât copiile
făcute de alţii. La toată întâmplarea eu aşi voi ca pe la începutul lunii lui Mai să fiu la Bucuresci sau
cel pucin în Braşov. Apoi la toată întâmplarea aţi voi cel pucin câte o săptămână se rămân prin
Clusiu, Vasarhei şi Blasiu. Eta necas! De o parte nu aşi voi se las ocasiunea nefolosită şi de alta parte
aşi dori se pot termina cât mai curând. În această dilemă mă aflu.
Aici am aflat încă un product literar a lui Șincai cu totul necunoscut până astăzi. Opera este
tipărită şi conţine patru foi sau 8 pagini in 40. Titulul este Ad plantus Samuleli Vulkán – adecă o bine
ventare la instalarea Episcopului Vulcan şi conţine două poesii în limba română cu litere latine de
Şincai, una Ad Daco-Romanos, alta Ad Illustrissimum Dominum Episcopum; apoi o poesia [în] limba
ungurească, tot [o] bine ventare pentru Vulcan de Marzsinai Pop Istvan în numele tinerimii de la
universitatea din Pesta, şi altă poesia în limba latină de Constantinus Farkas, tot în numele tinerimii.
Dar şi ceste două din urmă, după mărimea şi forţa ideilor se văd a fi producţiunile lui Şincai. Din
fericire broşura acesta am aflat-o la o riza [?] de anticar de aici, pe când în bibliotecile de aici nu
esistă.
Frate dragă, te rog tramite pe cineva la Irimie tiostarogul [?] se-mi aleagă o cutie buna de
alva buna, plateşce şi spune să mi-o trimită aici la adresa mea. Cutia să nu fie de tot mică fiindcă
pentru ca nu este pentru mine, ci pentru Roman si apoi care mă a rugat să-i procures de undeva, şi

Biblioteca Academiei Române – București, Arhiva Nicolae Densușianu – S (Corespondenţă), S 75
(6)/DXXX.
22
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apoi fiind de nenumărate ori la el la prânz şi la cină aşi voi bucuros să-l mulţumesc şi eu cu atât de o
cam dată.
Sărută mâinile Elenei şi Octaviei şi spune-le că mătuşa Puşcariu îmi zicea că i se pare că
dânsa a scris o critică despre balul din Braşov. fiinndu ca Vulcanu i-ar fi disu că
Vă sărut, Nicolae.

Anexa 3 23
[Către Ieronim Bariţiu]
Pesta, 9 Aprilie 1879
Iubite Ieronime,
Atât astă toamnă cât şi în zilele trecute am avut ocasiune a ceti în stimabilul D.-Voastre
diariu nisce articuli polemici cari fără să mă numească trecu însa foarte aproape de adresa mea, încât
îmi vine a crede că Onorabila Redacţiune a Observatoriului este de părere că eu aşi fi autorul
articulilor anonimi din România liberă.
Te rog însă, pe lângă respectuoasele mele complimente, a descoperi tot odată venerabilului
Domniei tale Părinte, că eu încă din luna lui Octobre a anului trecut mă aflu în Pesta cercetând
bibliotecile şi archivele de aici şi nici în decursul anului trecut, nici în anul acesta nu am scris nici un
fel de articlu literar ori politic în România liberă, cu atât mai pucin am cunoscință cine este anonimul
acelor polemici.
Primesc Dorindu-Vă din inimă zile fericite, te rog a primi asigurarea deplinei mele stime şi
consideraţiuni.
Nic Densusianu, adv.

Biblioteca Academiei Române – Bucureşti, Arhiva Nicolae Densuşianu, VII, varia 3, fila 3 (din
fostul mss. 5328).

23
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Anexa 4 24
[Către Ieronim Bariţiu]
Pesta, 11 Aprilie 1879
Iubite Ieronime,
Atât astă toamnă cât şi în zilele trecute am avut ocasiune a ceti în stimabilul D. Voastre
Diariu nisce articuli polemici care fără să mă numească încâtuva însă trecu aproape de adresa mea, şi
aţia îmi vine a crede că Onorabila Redacţiune a Observatoriului este de părere ca poate eu aşi fi
autorul articulilor anonimi din România liberă.
Te rog însă, ca pe lângă respectuoasele mele complimente, să binevoiesci a împărtăşi
venerabilului D. Tale Părinte, ca eu încă din luna lui Octobre a anului trecut mă aflu în Pesta
cercetând bibliotecile şi archivele de aici şi nici în decursul anului trecut, nici în anul acesta nu am
scris nici un fel de articlu politic ori literar în România liberă, ba nici chiar nu am vreo cunoscință
cine este anonimul acela.
Dorindu-Vă din inima sărbători fericite, Te rog a primi asigurarea deplinei mele stime şi
consideraţiuni.
Nic Densusianu, advocat.

Anexa 5 25
[Către Alexandru Roman]
Pesta, 27 Mai 1879
Stimate Domnule Roman,
Preţuita D. Voastră scrisoare am primit-o numai aseară la 7 ore, din causa că portariul a
ţinut-o la sine, fără a mi-o trimite în odae.
Astă domaneţia am şi alergat la librăria Academiei, dar fiind Dumineca am aflat-o închisă şi
aşa nu pot îndeplini comisiunea până mâne.
Biblioteca Academiei Române – Bucureşti, Arhiva Nicolae Densuşianu, VII, varia 3, fila 4 (din
fostul mss. 5328).
25
Biblioteca Academiei Române – București, Arhiva Nicolae Densuşianu – S (Corespondenţă), S 25
(1)/DXXXIII.
24
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Mă bucur că aţi ajuns în pace şi sănătate în capitala Românilor, sper că de astă dată nu Vă
veţi împedeca de atâţia ruşi morţi de beţi ca în anii trecuţi şi nici nu-ti mai vedea firme rusesci cum
afişase fraţii noştri bulgari de acolo Stanov, Cristodoru şi Constantin Idca.
Asemenea mă bucur că aţi aflat voinic pe amicul meu Santu. Mi dor de el fiind că în tot
timpul aflarei mele în Bucuresci cu el mi mai schimbam ideile şi distrăgeam orele libere. Îndată ce
voi fi mai uşurat îi voi scrie şi dânsului. De la frate-mio nu am primit nimica, nu sciu este în Braşov
ori se află în Bucuresci; îi scriu şi lui astăzi.
De când vă aţi dus de aici eu am rămas ca cucul. Pe la Puşcariu mă duc foarte arare ori din
causă că mă omoară căldura. Bietul stredoiu âmblă şi el încoace şi încolo fără să scie încotro să apuce
şi ce să facă. Astăzi mi se pare s-a închis şi Parlamentul unguresc şi el îmi zicea că i greu să se
întoarcă la Braşov cu straiţa goală; alegătorii lui asceptă covrigi şi el nu le poate duce nici mămăligă
rece. De altumentrelea este bine şi speră că cu acest act se va fini tragicomedia Braşovenilor.
Te rugasem a mă informa: dacă colecţiunea mea a sosit ori nu la Academie. Se vede că în
grabă V-a scăpat din condei cestiunea acesta. Cred însă că va fi agiuns de oarece alt cum mă făceaţi
atent.
După cum pot judeca din şirurile D-voastre sesiunea aceasta va cinea cel pucin o lună de nu
mai mult.
Aveţi bunătate a mă informa la timpul său despre decisiunea Academiei în privinţa mea
fiindcă sacul este cătră fund.
Salut pe amicul Santu.
Al D-voastre adânc stimător şi devotat,
Nic Densusianu.
Anexa 6 26
[Către Alexandru Roman]
Pesta, 28 Mai 1879
Onorate Domnule Roman,
Amesurat promisiunei mele de ieri am onoare a Vă trimite aici cărţile pentru cari Vă aţi
adresat.
Biblioteca Academiei Române – Bucureşti, Arhiva Nicolae Densuşianu, VII, varia 3, fila 1-2 (din
fostul mss. 5328).
26
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Statutele Academiei se cuprind în Almanac, ele au fost revizuite şi modificate de vreo două
ori de la 1830 încoace şi textul pe care vi-l trimet, după cum veţi binevoi a Vă convinge şi D-voastră,
cuprinde statutele aşa cum sunt astăzi.
Din pretinita Domniei Voastre am aflat că tandem aliguando şi post tot discrimina rerum,
Blasienii agiunseră şi ei să vedia un esemplariu fotografiat din documentul Unirii, făceau [pe] zimbrii
bieţii oameni – escepţiune respectabilul preposit Cipariu – Să le fie de bine. Numai nu sciu făcutu-iaţi atenţi în privinţa publicărei, căci dacă se ar întâmpla să-l scoată la lumină, sub o formă sau alta,
direct ori indirect – atunci ei ar comite un act de mare uşurătate, şi spun drept că nu mi-ar părea bine,
şi foarte tare mă tem ca profesorul Moldovănuţiu 27 crescut şi trăit numai în Blasiu să nu cugete că aşa
ceva se poate face, ba încă este un merit pentru el.
Numai aşa îmi potiu esplica eu manierele fanţiei (sfinţiei) sale de a pune mâna pe
documentul acesta chiar şi tragându-şi-l de sub perină, după cum foarte bine sciţi ce au scris tinerelui
Censianu, ca se âmble pe „nesimţite” în urma mea şi să pună mâna pe documentul acesta.
Dorind să ne revedem prin Transilvania spre a mai afla câte ceva despre lucrările D-voastre
sunt cu tot respectul
Al D-voastră stimător şi devotat,
Nic. Densusianu.
Anexa 7 28
[Către Alexandru Roman]
Pesta, 28 Mai 1879
Onorate Domnule Roman,
Amesurat promisiunei mele de ieri, am onoare a Vă trimite aici cărţile pentru cari mă ați
recercat.
Statutele Academiei din Pesta se cuprind în Almanac. Ele au fost modificate în vreo două
rânduri de la 1830 încoace. Textul care vi-l trimit, conţine statutele aşa cum sunt astăzi.
Ioan Micu Moldovan (13 iunie 1833, Varfalău, jud. Cluj – 7/21 septembrie 1915, Blaj). Teolog,
istoric, folclorist, filolog şi pedagog român, a fost ales membru corespondent al Academiei Române
din 1871, apoi titular din 1894. Cu studii teologice la Pesta, Viena şi Blaj, a fost o autoritate a
bisericii greco-catolice din Transilvania, cu o intensă activitate politică şi culturală. Cf. Dorina N.
Rusu, op. cit., p. 347-348.
28
Biblioteca Academiei Române – Bucureşti, Arhiva Nicolae Densușianu – S (Corespondenţă), S 25
(2a)/DXXXIII. Reprezintă o variantă puţin extinsă a scrisorii anterioare.
27
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Din stimata D-Voastre scrisoare am aflat că tandem aliguando agiunseră şi Blasienii la un
esemplar fotografiat din Manifestul unirii. Să le fie de bine!
Nu sciu însă dacă i-aţi făcut atenţi în privinţa publicării, fiind că de se ar întâmpla să-l scoată
la lumină direct ori indirect, în tot sau în parte, dânşii ar comite un act imprudent şi mă ar supăra prea
mult. Mă tem că profesorul Moldovănuţiu, crescut şi trăit în Blasiu, va cugeta în fine că aşa ceva se
poate face, ba încă este un merit pentru dânsul.
Cel pucin manierele neîndătinate ale sânţiei sale de a pune mana pe „nesimţite” pe o copia
de pe actul acesta după cum scrisese tinerelui Censianu, precum şi declaraţiunea D-sale făcută într-o
scrisoare cătră mine că mai are documente bisericesci de publicat pentru un al treilea volum – mă
făcu să pot presupune aşa ceva.
Vă rog aşa dară a-i face pe omeni atenţi la cestiunea acesta.
Dorind a ne revedea undeva în Transilvania spre a mai afla câte ceva despre lucrările DVoastre sunt cu tot respectul
Al D-voastră stimător şi devotat,
Nic. Densusianu.
Anexa 8 29
[Către Alexandru Roman]
Pesta, 28 Mai 1879
Onorate Domnule Roman,
Amesurat promisiunei mele de ieri, am Onoare a Vă trimite aici cărţile pentru cari mă aţi
recercat.
Statutele Academiei din Pesta se cuprind în Almanac. Ele au fost modificate de vreo două
ori de la 1830 încoace. Textul care vi-l trimit, după cum veţi binevoi a Vă convinge, conţine statutele
aşia cum sunt astăzi.
Din stimata D-Voastră scrisoare am aflat că tandem aliguando, Blasienii agiunseră şi ei la un
esemplar fotografiat din Manifestul Unirii. Să le fie de bine!
Nu sciu însă dacă i-aţi făcut atenţi în privinţa publicării, fiind că de se ar întempla să-l scoată
la lumină direct ori indirect, în tot ori în parte, dânşii ar comite un act imprudent şi mă ar supăra mult.
Biblioteca Academiei Române – Bucureşti, Arhiva Nicolae Densuşianu – S (Corespondenţă), S 25
(2b)/DXXXIII. Reprezintă o altă variantă, cu mai multe modificări, a scrisorii prezentate în Anexa 6.
29
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Mă tem că profesorul Moldovan, crescut şi trăit în Blasiu, va cugeta în fine că aşa ceva se
poate face, ba încă este un merit pentru densul.
Cel pucin manierele sânţiei sale de a pune mana pe „nesimţite” pe o copie de pe actul acesta,
după cum scrisese tinerului Censianu, şi declaraţiunea D-sale făcută într-o scrisoare cătră mine, că
mai are documente bisericesci de publicat pentru un al treilea volum – mă făcu să pot presupune aşa
ceva.
Vă rog aşa dară a face pe omenii aceştia atenţi la cestiunea acesta. ca-ci altu cum ar agiunge
cu mitropolitul cu tot în acea posiţiune ca eu să descui în publicitate toată istoria dânşilor.
Dorind să ne revedem în Transilvania spre a mai afla câte ceva despre lucrările D-Voastre
sunt cu tot respectul,
Al D-voastre stimator și devotat,
Nic. Densusianu.
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REPERE ALE VIEŢII ŞI ACTIVITĂŢII UNUI PREOT
TURDEAN MAI PUŢIN CUNOSCUT: GRIGORE BIJI
Răzvan Mihai Neagu

Preliminarii. În societatea transilvăneană din a doua jumătate a secolului al
XIX-lea şi prima jumătate a secolului al XX-lea, preotul reprezenta un personaj
important şi un factor de coeziune. Actvitatea clericului cuprindea o palaetă largă de
domenii: religios, politic, economic, social, cultural, educaţional, naţional (până la
Marea Unire din 1918). Comunitatea românească din Turda a oferit la sfârşitul
secolului al XIX-lea şi la începutul secolului al XX-lea numeroase exemple de
clerici atât ortodocşi (protopopul Iovian Mureşan), cât şi greco-catolici (Nicolae
Portos Raţiu), personalităţi deosebite din mai multe puncte de vedere, care şi-au
adus o contribuţie majoră la dezvoltarea comunităţii din oraşul de pe Arieş.
Unul dintre clericii mai puţin cunoscuţi, care şi-au desfăşurat activitatea în
Turda a fost preotul şi preofesorul Grigore Biji. El s-a născut la 8 decembrie 1889 la
Someşeni (comitatul Cojocna) într-o familie simplă de români, tatăl său, Vasile fiind
agricultor. A studiat la Gimnaziul Superior Greco-Catolic din Blaj, una din cele mai
prestigiose şcoli medii româneşti din Transilvania. Între anii 1910-1916 a urmat
cursurile Facultăţii de drept şi ştiinţe politice din cadrul Universităţii din Cluj 1.
Observăm pregătirea ştiinţifică deosebită a lui Grigore Biji, care a îmbinat într-un
mod fericit cunoştiinţele teologice cu cele de natură juridică. Datele avute la
dispoziţie ilustrează faptul că activitatea acestui personaj a avut două paliere
principale: didactic şi clerical. Astfel, într-o primă fază, între anii 1917-1921,
Grigore Biji a fost preot paroh în actuala comună Mihai Viteazu (în trecut
* doctor în istorie, profesor la Colegiul Tehnic Turda; e-mail: neagurazvan10@yahoo.com
1
Cornel Sigmirean, Istoria formării intelectualităţii româneşti din Transilvania şi Banat în epoca
modernă, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2000, p. 508.
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Sânmihaiu de Sus), iar ulterior a funcţionat ca administrator al parohiei Stejeriş.
Grigore Biji a cumulat într-un mod fericit şi rodnic calitatea de preot cu cea de
învăţător şi profesor. Înainte de Marea Unire de la 1918 a fost învăţător în
localităţiile Viişoara şi Mihai Viteazu, iar între 1919-1948 a funcţionat ca profesor
de religie la Liceul Regele Ferdinand din Turda (actualul Colegiul Naţional Mihai
Viteazul), iniţial suplinitor, iar din 1928 titular. A fost un dascăl dedicat meseriei şi
elevilor pe care i-a instruit, bucurându-se de preţuirea colegilor.
Pe plan politic, Grigore Biji a fost unul dintre cei care au pus bazele
Partidului Naţional Liberal la Turda. Astfel, la 9 august 1920, el participă la primul
congres judeţean (Turda-Arieş) al PNL, desfăşurat la Turda în sala Reduta
orăşenească, alături de personalităţi liberale locale, precum protopoul ortodox Iovian
Mureşan, avocaţii Mihai Moldovan şi Ioan Boeriu şi Iuliu Genţiu (viitor primar
liberal al oraşului Turda) 2. În anul 1934 a fost pentru o scurtă perioadă viceprimar
al Turzii, dar şi secretar al PNL, filiala Turda 3. Opţiunile politice ale preotului
profesor nu au rămas constante. În timpul regimului monarhic autoritar impus de
regele Carol al II-lea (1938-1940), el a fost membru al partidului unic carlist, Frontul
Renaşterii Naţionale (FRN). Grigore Biji este menţionat în 1940 ca preşedinte al
organizaţiei de plasă a FRN din comuna Mihai Viteazu 4.
Implicare în viaţa comunităţii turdene. Biji a fost unul dintre colabolatorii
apropiaţi ai protopopului Iovian Mureşan, membru de drept al consiliului parohial al
Catedralei din Turda. Grigore Biji a fost una dintre cele mai dinamice personalităţi
ale vieţii publice din Turda, în perioada interbelică, iar activitatea sa poate fi
urmărită din mai multe puncte de vedere, fără a neglija dimensiunea clericală. La 29

Nicolina Halgaş, Valentin Vişinescu, Turda – Oraşul renăscut. O monografie a municipiului, Ed.
Risoprint, Cluj-Napoca, 2011, p. 305.
3
Valentin Vişinescu, Liviu Bodea, Mircea Crişan, Un sâmbure de românism la poarta Apusenilor.
Parohia Ortodoxă din Moldoveneşti şi bisericile ortodoxe din Bădeni şi Stejeriş, Ed. Casa Cărţii de
Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2013, passim.
4
Gazeta de la Turda, anul I, nr. 1, Turda, 5 mai 1940, p. 4.
2
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martie 1925 Grigore Biji participă la Turda la crearea filialei locale a Institutului de
studii Societatea de Mâine alături de personalităţi ca Petru Suciu, Valer Moldovan,
Iovian Mureşan, Teodor Murăşanu, Vasile Cerghizan 5.
Fiind un personaj foarte activ social, părintele Biji a fost o prezentă constantă
la diverse festivităţi şi serbări organizate în Turda, în perioda interbelică. Astfel, cu
ocazia ceremoniilor oficiale organizate de ziua naţională a Regatului României, la
10 mai 1926 secondându-l pe protopopul Iovian Mureşan, Grigore Biji a oficiat
serviciul divin, iar apoi a ţinut un discurs în sala teatrului turdean despre
însemnătatea acestei zile 6. La mijlocul lunii mai a anului 1926 părintele Biji
împreună cu părintele protopop Iovian Mureşan au oficiat în cimitirul din Turda un
parastas pentru eroii neamului 7.
La 19 septembrie 1926, împreună cu protopopul Iovian Mureşan, preotul
profesor Grigore Biji a participat la sfinţirea pietrei de temelie a Catedralei din
Turda, ceremonie oficiată cu episcopul Vadului, Feleacului şi Clujului, Nicolae
Ivan. Cu acest prilej Biji a ţinut o cuvântare în care s-a referit la istoricul parohiei
ortodoxe din Turda 8.
Tot în 1926 îl întâlnim pe părintele Biji în contextul în care Societatea
academică Credinţa Ortodoxă, care reunea pe studenţii la teologie a Universităţii
din Cluj, a organizat la 14 noiembrie un pelerinaj în comuna Mihai Viteazu, iar
printre cei care au slujit Sf. Liturghie a fost şi părintele Grigore Biji. După finalul
slujbei s-a mers în pelerinaj la mormântul lui Mihai Viteazul, unde părintele Biji a
oficiat slujba parastasului, iar apoi a ţinut o cuvântare. Cu această ocazie a donat
societăţii 200 de lei 9.

Societatea de mâine. Revistă săptămânală pentru probleme sociale şi economice, anul II, nr. 14,
Cluj, 5 aprilie 1925, p. 248.
6
Arieşul, anul I, nr. 7, 13 mai 1926, p. 2.
7
Arieşul, anul I, nr. 8, 16 mai 1926, p. 4.
8
Renaşterea, anul IV, Cluj, 26 septembrie 1926, nr. 39, p. 4.
9
Renaşterea, anul IV. Cluj, 28 noiembrie 1926, nr. 48, p. 3.
5
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La 10 noiembrie 1929 el a participat la sfinţirea bisericii din satul Agriş, în
calitate de delegat al protopopului Iovian Mureşan. Cu acest prilej a ţinut şi o
predică 10. Colaborarea cu protopopul Iovian Mureşan este vizibilă şi cu alte prilejuri.
La 1 martie 1931 (Duminica Ortodoxiei) Societatea Naţională a Femeilor Ortodoxe
Române, filiala Turda, condusă de Lucreţia Mureşan, soţia protopopului, a inaugurat
o serie de conferinţe cu conţinut religios în duminicile din Postul Mare. La data
menţinată protopopul Iovian Mureşan împreună cu Grigore Biji au slujit Sf.
Liturghie, după care acesta din urmă a ţinut o predică despre însemnătatea zilei 11.
Peste două săptămâni (la 15 martie 1931) părintele Biji a oficiat din nou serviciu
divin alături de protopopul Iovian Mureşan şi de Ioan Vască, rectorul Academiei
Teologice din Cluj 12. Fiind unul dintre membrii de vază ai clerului ortodox din
Turda, Grigore Biji a participat la conferinţa protopopească de toamnă a tractului
Turda (3-4 octombrie 1931), ţinută în parohia Vâlcele. Duminică 4 octombrie,
împreună cu protopopul Iovian Mureşan şi alţi preoţi a slujit Sf. Liturghie. În cadrul
conferinţei, Părintele Grigore Biji a fost însărcinat să prezinte la conferinţa
protopopească din primăvara anului viitor, o lucrare documentată despre
uniformizarea serviciului divin 13. La sfârşitul anului 1931 părintele Biji a participat
la sfinţirea bisericii din Călăraşi (20 decembrie 1931), împreună cu protopopul
Iovian Mureşan. La această cermonie au participat remarcabile personalităţi turdene
printre care farmacistul Ioan Murgău şi avocatul Mihai Moldovan (fost prefect) 14.
Expertiza profesională de dascăl a părintelui Biji era solicitată în cadrul conferinţelor
preoţeşti. Astfel, la 8 noiembrie 1932, el a participat la conferinţa de toamnă a

Renaşterea, anul VII. Cluj, 1decembrie 1929, nr. 48, p. 5.
Renaşterea, anul IX, Cluj, 22 martie 1931, nr. 12, p. 5.
12
Renaşterea, anul IX, Cluj, 29 martie 1931, nr. 13, p. 6.
13
Renaşterea, anul IX, Cluj, 13 decembrie 1931, nr. 51, pp. 4-5.
14
Renaşterea, anul X, Cluj, 3 ianuarie 1932, nr. 1, p. 1-2.
10
11
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clerului din tractul Turda, ţinută la Viişoara, în cadrul căreia a prezentat un raport şi
un plan de învăţământ 15.
Preotul profesor Grigore Biji a fost un autentic patriot, având cele mai alese
sentimente pentru ţara şi poporul din care făcea parte, care au fost demonstrate în
mod public. Astfel, la 11 decembrie 1932, el a participat împreună cu elita Turzii
(protopopii Iovian Mureşan şi Ioan Cârnaţiu, avocaţii Ioan Boeriu şi Augustin Raţiu
etc.) la o adunare antirevizionistă, în cadrul căreia a ţinut un discurs 16.
Grigore Biji a fost un colaborator al ziarului Renaşterea, publicaţia oficială a
episcopiei Vadului, Feleacului şi Clujului. Spre exemplu în anul 1933, el a scris un
raport pentru ziarul amintit în care a prezentat două conferinţe ţinute în martie de
Valer Moldovan şi Vasile Vlaicu la Turda în cadrul ciclului de conferinţe organizate
de Societatea Femeilor Ortodoxe 17. La 4 iunie 1933 Societatea corală română din
Turda şi-a serbat un deceniu de existenţă. Cu acest prilej s-a organizat un concurs
pentru corurile populare şi au fost invitate: Corul episcopiei, Corul şcolii normale de
fete, Corul Academiei teologice din Cluj şi Corul corpului didactic. Grigore Biji
participă la festivităţi şi ţine un discurs în care subliniază importanţă manifestării 18.
În acelaşi an la 28 mai Societatea Femeilor Ortodoxe a serbat ziua mamei şi a avut
loc o liturghie festivă oficiată printre alţii şi de Grigore Biji 19.
La 15 august 1935 Grigore Biji a participat la sfinţirea pietrei de temelie a
bisericii din Viişoara şi a oficiat Sf. Liturghie ţinând un discurs 20. Anul 1935 a fost
unul de referinţă în istoria Turzii. La 3 noiembrie a avut loc ceremonia de sfinţire a
Catedralei Ortodoxe Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil de către episcopul Romanului,

Renaşterea, anul X, Cluj, 4 decembrie 1932, nr. 49, pp. 4-5.
Arieşul, anul VII, nr. 12, Turda, 25 decembrie 1932, pp. 2-3.
17
Renaşterea, anul XI, Cluj, 9 aprilie 1933, nr. 11, pp. 5-6.
18
Renaşterea, anul XI, Cluj, 11 iunie 1933, nr. 23, p. 2.
19
Ibidem, p. 8.
20
Renaşterea, anul XIII, Cluj, 30 august 1935, nr. 35, p. 4.
15
16
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Lucian Triteanu. Catedrala a fost cea mai mare realizare a protopopului Iovian
Mureşan 21. La această ceremonie a participat şi preotul Grigore Biji 22.
După cum arătam mai sus, preotul Biji a fost o prezenţă constantă în cadrul
conferinţelor preoţeşti din tractul Turda. În mai 1937 îl găsim din nou la conferinţa
de primăvara a preoţilor din protopopiatul Turda desfăşurată sub conducerea
protopopului Iovian Mureşan. Tema conferinţei a fost: Cauzele şi mijloacele de
combatere a concubinatului 23.
La 13 noiembrie 1938 Grigore Biji participă alături de Iovian Mureşan şi alţi
preoţi la sfinţirea picturii Catedralei din Turda, ocazie cu care a oficiat Sf.
Liturghie 24. Precizăm că pictura a fost sfinţită de episcopul Vadului, Feleacului şi
Clujului, Nicole Colan, care la acea dată îndeplinea şi funcţia de ministru al cultelor
şi artelor în guvernul condus de patriarhul Miron Cristea.
Prietenia şi colaborarea lui Grigore Biji cu Iovian Mureşan au încetat în 1939
o dată cu decesul protopopului. La 26 februarie 1939 preotul Biji a oficiat la
înmormântarea bunului său prieten 25. În ciuda acestei grele pierderi, Biji a rămas o
prezenţă constantă la conferinţele clericale din judetul Turda-Arieş, iar la 29 martie
1939 participă în oraşul de pe Arieş, la conferinţa preoţilor din protopopiatele Turda
şi Luduş 26.
Din punct de vedere cultural, Grigore Biji a fost membru al prestigioasei
societăţii culturale a românilor ardeleni, ASTRA, în cadrul căreia a susţinut o
conferinţă cu titlul Importanţa bisericii noastre (1930) 27. Grigore Biji a avut o
relaţie foarte bună cu comunitatea greco-catolică turdeană. Între 30-31 octombrie
A se vedea Răzvan Mihai Neagu, Grigore Marchiş, Gheorghe Gotea, Catedrala Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavriil din Turda 80 de ani de la sfinţire 1935-2015, Ed. Şcoala Ardeleană şi Ed. Mega,
Cluj-Napoca, 2015, passim.
22
Renaşterea, anul XIII, Cluj, 10 noiembrie 1935, nr. 45, p. 1.
23
Renaşterea, anul XV, Cluj, 23 mai 1937, nr. 21, p. 2.
24
Renaşterea, anul XVI, Cluj, 20 noiembrie 1938, nr. 47, p. 2.
25
Renaşterea, anul XVII, Cluj, 5 martie 1939, nr. 10, p. 3.
26
Renaşterea, anul XVII, Cluj, 16 aprilie 1939, nr. 16, p. 3.
27
Transilvania, anul 61, iulie-octombrie 1930, nr. 7-10, p. 101.
21
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1935 el a participat ca fost elev, la Blaj, la întâlnirea promoţiei anului 1910 din
cadrul Gimnaziului Superior Greco-Catolic 28. Fiind una din personalităţile Turzii, la
27 mai 1937 el a participat la primirea nunţiului apostolic, Andrea Cassulo, la Turda,
alături de subprefectul Ioan Ciuleanu, părintele Coriolan Sabău (greco-catolic) şi
protopopul greco-catolic, Ioan Cârnaţiu 29. În anul 1933 a făcut parte din comisia de
organizare a programelor artistice şi a sărbătorilor naţionale. Părintele Grigore Biji a
înfiinţat în rândul elevilor ortodocşi Societatea Sf. Gheorghe, care avea ca scop
prezentarea unor lucrări cu tematică religioasă 30.
Activitatea preotului Grigore Biji a avut şi o dimensiune economică. Astfel,
în anul 1928 împreună cu alţi intelectuali ortodocşi din Turda, apropiaţi ai Partidului
Naţional Liberal, dintre care îi menţionăm pe: protopopul Iovian Mureşan, pe
avocaţii dr. Ioan Boeriu şi dr. Mihai Moldovan, juristul Iuliu Genţiu, farmacistul
Ioan Murgău au fondat, în oraşul de pe Arieş, Banca Românească Turda 31. Biji a
fost şi membru în consiliul de admnistraţie al Casei de Credit a Agriculturilor din
judeţul Turda (creată în 1935). O menţiune din 1940 arată că el a fost reales în
această calitate 32.
Grigore Biji a întreţinut relaţii de amiciţie şi colaborare şi cu următorul
protopop ortodox al Turzii, Aurel Gliga, fiind remarcat în numeroase ocazii în
prejama sa, la diverse evenimente şi manifestări. Astfel, la 19 iulie 1942, el făcut
parte din soborul care a oficiat la Catedrală Sf. Liturghie, împreună cu mitropolitul
Transilvaniei, Nicolae Bălan afla în vizită canonică la Turda 33.

Unirea Poporului, anul XVII, Blaj, 17 noiembrie 1935, nr. 46, p. 4.
Unirea Poporului, anul XIX, Blaj, 6 iunie 1937, nr. 23, p. 3.
30
Gheorghe Lobonţ (coord.), Colegiul National Mihai Viteazul Turda 1909-2009. Studiu monografic,
Ed. Hiperboreea, Turda, 2009, pp. 29, 38, 40, 69.
31
Monitorul Oficial al României, nr. 209, 21 septembrie 1928, p. 11466.
32
Monitorul Oficial al României, anul CVIII, nr. 107, p. 4253.
33
Renaşterea, anul XX, Alba Iulia, 26 iulie 1942, nr. 30-31, p. 3.
28
29
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Părintele Biji a onorat memoria lupătorilor căzuţi în al doilea război mondial.
În acest sens el a slujit în anul 1943, la Catedrala din Turda slujba parastasului
pentru eroul dr. Virgil Şortan, mort în campania din URSS în anul 1941 34.
La sfârşitul celui de-al doilea război mondial se prefigura deja instalarea unui
nou regim în România, comunismul exportat de URSS cu ajutorul tacurilor şi a
Armatei Roşii în Europa Centrală şi de Est. Acest fapt a fost vizibil inclusiv la
Turda. Conform unei informaţii vehiculată de istoricul turdean, Eugen Gergely, la 2
februarie 1945 s-a constituit filiala locală a asociaţiei ARLUS (Asociaţia Română
pentru strângerea Legăturilor cu Uniunea Sovietică) din cadrul căreia a făcut parte
şi preotul Grigore Biji, alături de alte figure marcante ale elitei intelectuale turdene
(Petru Suciu, directorul Liceului Regele Ferdinand, profesorul Gheorghe Mărie,
important lider local al Partidului Naţional Ţărănesc, avocatul Ioan Boeriu, lider al
Partidului Naţional Liberal) 35.
După finalizarea operaţiunilor militare din al doilea război mondial, părintele
Biji a depus eforturi pentru revenirea la viaţa normală a comunităţii turdene. În acest
sens, la 18 noiembrie 1945 a participat la resfinţirea bisericii din Oprişani alături de
protopopul Aurel Gliga şi preotul Augustin Faur (în calitate de delegat episcopal) 36,
iar la 12 septembrie 1948 a asistat la resfinţirea Bisericii Între Români, de către
episcopul Nicolae Colan, iar din soborul preoţesc constituit cu această ocazie au
făcut parte, preintre alţii, părintele Augustin Faur şi protopopul Aurel Gliga 37.
Tot în anul mai sus menţionat (26 aprilie 1948) părintele Biji a fost unul
dintre preoţii care l-au condus pe ultimul drum pe farmacistul Ioan Murgău,
importantă personalitate a Turzii şi om foarte apropiat bisericii 38.

Gazeta de la Turda, anul IV, nr. 149, Turda, Paştile, 1943, p. 8.
Eugen Gergely, Pagini de istorie. Turda între anii 1945-1950, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, ClujNapoca, 2012, p. 70.
36
Renaşterea, anul XXIII, Cluj, 2 decembrie 1945, nr. 9, p. 3.
37
Renaşterea, anul XXVI, Cluj, 3 octombrie 1948, nr. 37-40, p. 2.
38
Renaşterea, anul XXVI, Cluj, 16 mai 1948, nr. 19-20, pp. 3-4.
34
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Din punct de vedere pastoral, în 1952 a administrat temporar parohia Turda I,
iar din 1956 parohia Turda III (nou creată) până la numirea unor preoţi titulari.
În plan personal, părintele Biji a fost căsătorit cu Olimpia, născută Braica,
nepoată a memorandistului Ioan Ratiu. Din păcate, în stadiul actual al cercetărilor nu
cunoaştem dată exactă a morţii lui Grigore Biji.
În ciuda intensei sale activităţi clericale, pe care am schiţat-o în acest studiu,
Grigore Biji a rămas în conştiinţa turdenilor, mai ales ca dascăl de religie la cea mai
prestigioasă şcoală a urbei de Arieş, Liceul Regele Ferdinand (azi Colegiul Naţional
Mihai Viteazul). În memoriile sale, profesorul turdean Hristea îşi amintea despre el:
Grigore Biji, profesorul de religie ortodoxă, era foarte aspru cu elevii, avea un bun
tact pedagogic, era respectat şi stimat de elevi. Bucuria mare era când se apropia
vacanţa de iarnă şi cu două săptămâni înaintea Crăciunului, lăsa la o parte lecţiile
din manual şi trecea la colinzi. Când elevii din celelalte clase auzeau, se termina cu
atenţia, degeaba erau lecţiile interesante, câ gândul lor, la auzul colinzilor, fugea la
vacanţă, la sarmale şi la cozonaci 39.
Consideraţii finale. Părintele profesor Grigore Biji a fost una dintre personalităţile
clericale importante ale Turzii în prima jumătate a secolului al XX-lea. El s-a
remarcat mai ales în calitate de colaborator principal al protopopului Iovian
Mureşan. Activitatea părintelui Biji poate fi surprinsă pe mai multe planuri:
ecleziastic, educaţional, cultural, politic, economic etc.
REFERENCES OF THE LIFE AND WORK OF A LESS KNOWN PRIEST
FROM TURDA: GREGORY BIJI
( Abstract)
The priest professor Gregory Biji was one of the important clerical figure of Turda in the first half of
the XXth century. He was especially noted as the main contributor of the archpriest Iovian Mureşan.
Father Biji activity included several levels: ecclesiastical, educational, cultural, political, economical,
etc. Father Biji had an exceptional intellectual background, being the graduate of the Greek-Catholic
High School in Blaj and of the Law Faculty and Political Science of Cluj University. Politically

39

Gheorghe Lobonţ (coord.), op. cit., p. 33.
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speaking, Gregory Biji was one of those who founded the National Liberal Party in Turda in the
interwar epoch, and for a brief period was deputy mayor of Turda.
Cuvinte cheie: preot, profesor, Turda, Grigore Biji, intelectual.
Keywords: priest, teacher, Turda, Grigore Biji, intellectual.
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GENERALUL ALEXANDRU AVERESCU (1859-1938)
ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL*
Silion Ion
După terminarea campaniei de la sudul Dunării din anul 1913, au fost
accelerate măsurile de reformă în armata română deoarece erau foarte importante,
iar situaţia tensionată în relaţia dintre statele vecine României impunea urgentarea
acestora. S-a pus în aplicare prin acordarea de credite pentru nevoile armatei,
planul de măsuri privind sporirea efectivelor pe timp de pace şi pe timp de război.
Legea recrutării şi legea organizării pentru armată au fost revizuite, putându-se
astfel face încorporarea unor tineri care până atunci fuseseră scutiţi de executarea
serviciului militar. De asemeni au fost luate măsuri de mărirea numărului de cadre
active şi de rezervă. La fiecare corp de armată şi divizie de cavalerie, în martie
1916, s-a înfiinţat câte o şcoală, care pe timp de trei luni forma cadre militare de
infanterie, cavalerie şi artilerie.
O altă măsură în armata română, importantă,

a fost mărirea vârstei de

pensionare la 65 de ani a medicilor militari, care împreună cu absolvenţii Facultăţii
de Medicină dublau efectivele medicilor, în acest fel îmbunătăţindu-se serviciul de
asistenţă medicală.
Au fost elaborate Planul de completare, transformare şi reformare a
armamentului, muniţiilor şi materialelor de război şi Planul pentru completarea
echipamentului, încă din primele luni ale anului 1914, când nu erau aşa de mari
tensiuni internaţionale. Pentru că România făcea parte din Tripla Alianţă,
materialul de război prevăzut a fi necesar pentru armata română, urma să fie
achiziţionat

din Germania şi Austro-Ungaria, aducându-se până la izbucnirea
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războiului (15/28 iulie 1914) doar o mică cantitate şi anume 24 de mitraliere, 102
806 puşti, 29 535 carabine Mannlicher. 1
Sursele de aprovizionare cu armamentul necesar armatei române, au fost
agravate în momentul proclamării neutralităţii României (21 iulie/ 3 august 1914).
După această dată, vânzarea armamentului era condiţionată de fiecare dintre cele
două părţi participante la conflict, de alinierea politică a României. În aceste
condiţii s-au luat măsuri pentru sporirea producţiei interne de armament şi muniţii,
aşa că pe parcursul a doi ani de zile , până în august 1916 s-au produs în ţară
aproximativ 400 000 de corpuri pentru proiectile de artilerie, 250 000 de focoase, 1
500 de chesoane şi trăsuri, 70 milioane de gloanţe pentru armamentul de infanterie,
12 milioane de încărcătoare, 100 000 de grenade ş.a.

2

Analiza istorică consemnează că armata română la acea dată dispunea de un
efectiv de 1 234 000 de oameni, fiind una numeroasă ţinând cont de
disponibilităţile României. Însă, era insuficient de dotată pentru războiul aflat în
curs de desfăşurare. Corpul de cadre deşi era crescut numeric faţă de anii 19131914, nu era suficient, iar pregătirea era inegală.
În perioada neutralităţii au fost unele disfuncţionalităţi şi la nivelul
conducerii Marelui Stat Major. Generalul Vasile Zottu, şeful Marelui Stat Major
având doar un rol decorativ, pentru că cel care conducea era generalul Dumitru
Iliescu cu funcţia de subşef, care nu s-a bucurat de o autoritate morală în faţa
corpului de cadre afectând eficienţa unor măsuri de reformă din armată, fapt pentru
care a fost schimbat din această funcţie cu generalul Constantin Prezan în
noiembrie 1916.
În ansamblu, armata română a suferit o serie de modificări cantitative, dar a
rămas slab pregătită, cu efective numeroase, nedotată corespunzător, cu un corp de
*Capitol din lucrarea de disertaţie, coordonator academician Ioan Scurtu, 2011
1
Petre Otu, Mareşalul Alexandru Averescu, militarul, omul politic,legenda, p. 123.
2
Ibidem, p. 124.
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cadre inegal pregătit, cu militarii neinstruiţi suficient pentru a face faţă unui război
modern.
Pentru a intra în război de partea Antantei, guvernul României condus de
Ion I.C.Brătianu, în cursul tratativelor a cerut garantarea integrităţii revendicărilor
româneşti- Basarabia nu intra în acest demers-, neacceptând intrarea în război decât
în momentul în care a primit confirmarea celor solicitate.
În afară de revendicările naţionale, aliaţii îşi luau angajamentul să asigure
României muniţii şi tehnică de luptă în cantitate de 300 de tone zilnic 3 şi să
declanşeze cu 8 zile înaintea intrării în război (7/20 august 1916), o ofensivă a
armatei de la Salonic, pentru a împiedeca pe bulgari şi a uşura mobilizarea armatei
române.
Marele Stat Major, în baza prevederilor negociate a elaborat planul de
campanie (Ipoteza Z ), fiind distribuit marilor unităţi la mijlocul lunii iunie 1916,
stipulându-se în documentul respectiv că armata va duce acţiuni pe două fronturi,
în Transilvania, pe linia Dunării şi în Cadrilater. Pe frontul din Carpaţi au fost
dislocate trei armate – de Nord, 2 şi 1, iar în sud Armata a 3-a.

1. La începutul campaniei comandă Armata a 2-a
În activităţile politice şi militare care s-au desfăşurat înainte de intrarea
României în Primul Război Mondial, alături de Antanta, la 15/ 28 august 1916,
generalul Alexandru Averescu nu a fost implicat. A aflat că va comanda pe timp de
campanie Armata a 2-a, de la generalul Alexandru Hartel, ulterior a fost anunţat şi
de primul ministru Ion I.C. Brătianu, acest fapt nemulţumindu-l pe generalul
Alexandru Averescu. A făcut demers pentru a fi primit în audienţă la regele
Ferdinand, (poate pentru a schimba această decizie, el dorind să fie şef al Marelui
3

Ibidem, p. 128.
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Stat major). Audienţa a avut loc în prima zi a mobilizării (15/28 august 1916),
suveranul confirmându-i cele spuse de Ion I.C.Brătianu, adică numirea la comanda
Armatei a 2-a, refuzând să discute alte chestiuni militare. Decepţionat de această
primire, generalul Alexandru Averescu s-a întors la Craiova, pentru a preda
comanda unităţii.
La 21 august/ 3 septembrie 1916 s- a prezentat la Ploieşti, unde se instalase
cu o zi în urmă comandamentul armatei. A doua zi, aflăm din notiţele sale, generalul
Alexandru Averescu a inspectat comandamentul, care era destul de numeros şi bine
compus şi a recomandat: „1. Împărţirea raţională a muncii, conlucrând cu toţii
acolo unde nevoia ar cere, .2. Să-şi cruţe puterile, pentru a putea să desfăşoare
toată activitatea necesară atunci când situaţiunile ar cere o mare încordare, . 3. Săşi păstreze calmul şi în împrejurările favorabile şi în cele nefavorabile, cari nu se
pot evita în mod absolut în războiu”. 4
Prin Ordinul de zi nr.1 din 23 august/ 5 septembrie 1916, generalul
Alexandru Averescu, cerea trupelor din subordine să fie la înălţimea misiunii
încredinţate, şi să lupte cu bărbăţie pentru a nu fi mai prejos decât „bătrânele
armate, alături de care intrăm în această uriaşă luptă, şi în faţa vrăjmaşului, până
la desăvârşirea lui răpunere, să nu existe decât un gând, decât un strigăt: Înainte
cu Dumnezeu pentru dreptul Neamului.” 5
În fâşia de operaţii a Armatei a 2-a, au acţionat opt grupuri de acoperire:
Putna, Buzău, Tabla Buţii, Bratocea, Predeluş, Predeal, Moroieni şi Bran având un
efectiv de 49 500 luptători.
Operaţia ofensivă a Armatei a 2-a s-a desfăşurat între 15/ 28 august şi 13/ 26
septembrie 1916 . Au fost eliberate satele Comolău, Reci şi oraşul SfântuGheorghe.

4
5

Apud, Mareşal Alexandru Averescu, Notiţe zilnice din războiu (1916-1918), vol.II, p. 14.
Ibidem, p. 17.
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Evoluţia situaţiei militare a României s-a schimbat în momentul eşecului de
la Turtucaia, fiind necesar schimbări de comandament, generalul Alexandru
Averescu a fost scos de la comanda Armatei a 2-a, comanda luând-o generalul
Grigore Crăiniceau.

2. Dezastrul de la Turtucaia
În timp ce armatele române din Transilvania desfăşurau o ofensivă
victorioasă, iar opinia publică era extrem de bucuroasă de acest marş victorios al
trupelor române, a sosit trista veste a căderii capului de pod de la Turtucaia în
mîinile bulgarilor şi germanilor.
Cu această veste s-a instalat panica în toate straturile societăţii, deoarece
inamicul se afla la o distanţă de 60 km. de capitală.
Turtucaia (a fost inclusă statului român după pacea de la Bucureşti din 1913),
reprezenta o poziţie fragilă. Capul de pod nu avea pod peste Dunăre, ceea ce era o
mare greutate pentru asigurarea logistică şi pentru o eventuală retragere. Acest
lucru nu le-a scăpat germanilor şi bulgarilor executând aici o puternică lovitură.
Armata bulgară, ajutată de forţe armate germane, la 18/ 31 august 1916, fără
declaraţie de război au atacat trupele române de pe frontieră. La 19 august/ 1
septembrie 1916, au început ofensiva asupra capului de pod de la Turtucaia, şi cu
toate întăririle trimise de Armata a 3-a şi Marele Cartier General, în urma luptelor
violente, a căzut capul de pod la 24 august/ 6 septembrie 1916.
Dezastrul de la Turtucaia nu a afectat situaţia militară de pe celelalte fronturi,
deşi pierderile au fost însemnate, în schimb impactul pshiologic a fost deosebit, iar
consecinţele generate de panică s-au dovedit a fi însemnate, influienţând evoluţia
evenimentelor din următoarele luni. Dezastrul de la Turtucaia a scos la iveală
nepregătirea de război a României.
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Înfrângerea de la Turtucaia a pus în centul atenţiei figura generalului
Alexandru Averescu, a cărui popularitate a crescut enorm. Acum începe „mitul
Averescu”. Mulţi şi-au dat seama de valoarea slabă a celor puşi în capul afacerilor
militare şi au regretat că în fruntea Marelui Stat Major nu a fost ales generalul
Alexandru Averescu.
Generalul Alexandru Averescu nu a putut ocupa funcţia de şef al Marelui
Stat Major, din cauza opoziţiei lui Ion I.C. Brătianu şi a regelui Ferdinand, fiind
caracterizat că are privirea îndreptată cu un ochi către cercurile politice influiente şi
cu celălalt ochi asupra binefăcătoarei sale pesoane. 6 În acelaşi timp, generalul
Alexandru Averescu avea adversari declaraţi din rândul corpului de generali şi
anume pe : Alexandru Iarca, Scarlat Panaitescu, Constantin Prezan şi Ioan
Anastasiu..
Regele Ferdinand şi Ion I.C.Brătianu fiind presaţi de dezastrul de la
Turtucaia au fost obligaţi să-i accepte soluţiile generalului Alexandru Averescu
pentru îndreptarea situaţiei militare, dar care din păcate nu au redresat situaţia ci
mai mult a agravat-o.

3. Operaţiunea de la Flămânda
Generalul Alexandru Averescu a fost numit la 25 august/ 7 septembrie 1916
comandantul Armatei a 3-a, în locul generalului Mihail Aslan.

6

Apud, Maresalul Alexandru Averescu, militarul, omul politic, legenda, p. 139.
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În ziua de 2 / 15 septembrie 1916, regele Ferdinand, la sugestia primului
ministru, Ion I.C.Brătianu a convocat un consiliu de război care s-a desfăşurat la
Periş, locul unde era instalat sediul Marelui Cartier General. Au participat: regele
Ferdinand, primul ministru Ion I.C.Brătianu, generalii Dumitru Iliescu, Ioan
Culcer, Alexandru Averescu şi Constantin Prezan, comandantul Armatei de Nord.
Pe cele discutate au avut loc o serie de dispute între generalul Alexandru Averescu
şi generalul Constantin Prezan, fiind cele mai valoroase personalităţi ai armatei
române la timpul respectiv, care îşi susţineau propriile planuri de operaţii militare.
Generalul Alexandru Averescu a fost adeptul trecerii la ofensivă pe frontul
carpatic, concentrării forţelor pe frontul de sud şi executarea aici a unei mari
ofensive. În lucrarea care a apărut mai târziu, Operaţiile de la Flămânda, generalul
Alexandru Averescu a descris motivul acestei propuneri: „Faptul că am înregistrat
o înfrângere în primele zile ale războiului a zdrunciunat situaţia morală foarte
serios. Era, prin urmare, de cea mai mare importanţă a o restabili redând
populaţiei impresionate liniştea, iar armatei şi chiar comandamentului ,
încrederea. Un asemenea scop nu putea fi atins decît printr-o acţiune energică şi
bogată în rezultate prin care să fie recâştigat întreg teritoriul pierdut, făcând pe
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inamic să sufere o înfrângere cel puţin tot atât de dureroasă, ca cea suferită de noi
la Turtucaia.” 7
Generalul Constantin Prezan, susţinea ideea continuării planului de operaţii
existent, adică continuarea ofensivei în Transilvania.
La sfârşitul dezbaterii s-a adoptat de către regele Ferdinand, primul ministru,
Ion I.C.Btătianu şi Marele Cartier General soluţia generalului Alexandru Averescu
de organizare a unei puternice ofensive la sud, dar şi continuarea ofensivei în
Transilvania, imposibilă de altfel, pentru că erau cantităţi reduse de forţe.
Generalul Alexandru Averescu a conceput planul de operaţii care combina
lovitura frontală cu o amplă mişcare de învăluire peste Dunăre, în sectorul OlteniţaGiurgiu, în dreptul localităţii Flămânda, de unde şi numele acestei mari bătălii –
manevra (operaţia) de la Flămânda. Prin această operaţie se urmărea nimicirea
Armatei a 3-a bulgare şi a forţelor germane staţionate în nor-estul Bulgariei.
Acţiunea a început la 18 septembrie/ 1 octombrie 1916 prin forţarea Dunării
de către diviziile 10 şi 21 infanterie ale Armatei a 3-a, instalându-se tot atunci şi
podul de pontoane. Aviaţia inamică şi vântul puternic au îngreunat acţiunea
trupelor române însă nu au oprit-o. În timpul nopţii, s-a iscat o puternică furtună
care a rupt podul în trei locuri, oprind astfel trecerea trupelor peste Dunăre. Raionul
de trecere al trupelor române a fost inundat datorită ploii torenţiale, apele au
crescut, permiţând monitoarelor austriece să iasă din canalul Belene, unde erau
adăpostite şi să bombardeze podul. Datorită acestor monitoare situaţia s-a agravat şi
generalul Alexandru Averescu a suspendat acţiunea la 19 septembrie/ 2 octombrie
1916. 8
Generalul Alexandru Averescu s-a prezentat la Marele Cartier General
propunând două soluţii: continuarea acţiunii, chiar riscând ca monitoarele austriece
să distrugă podul, trecerea Dunării urmând a se face cu ambarcaţiuni, sau
7
8

Ibidem, p. 141.
Ibidem, p. 144.
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suspendarea acţiunii pe un timp scurt, pentru a se putea permite mutarea bateriilor
grele în vederea ţinerii la distanţă a adversarului.
A doua variantă propusă a fost aprobată de Marele Cartier General.
Pe 20 septembrie / 3 octombrie 1916, inamicul a distrus podul pe o întindere
de 50 de metri, astfel că Marele Cartier General a ordonat încetarea operaţiunii de
la Flămânda şi dislocarea în raioane din jurul Bucureştiului a trei divizii.
Generalul Alexandru Averescu a fost total nemulţumit de luarea acestei
decizii, solicitând continuarea acţiunii, deoarece monitoarele austriece nu au avut
un rol determinant ci un efect de întârziere al operaţiunii. Fiind obligat de
deteriorarea situaţiei din Carpaţi, unde ofensiva Puterilor Centrale era puternică,
Marele Cartier General, şi-a menţinut ordinul, pentru că se putea ajunge la o
situaţie paradoxală: victorioşi în sud şi învinşi în nord.
Situaţia din Transilvania a dus la decizia Marelui Cartier General să oprească
şi ofensiva Armatei din Dobrogea la 23 septembrie / 6 octombrie 1916, încheinduse astfel „operaţiunea de la Flămânda”.
Generalul Alexandru Averescu prin această operaţiune a încercat să obţină o
victorie decisivă pentru armata română. Motivele care au dus la nereuşita acesteia a
fost situaţia generală în care se afla România fiind obligată să lupte pe două fronturi
cu o armată slab pregătită. Pe lângă acest lucru, au fost şi gravele erori stabilite de
generalul Alexandru Averescu, datorită primirii eronate a informaţiilor din partea
amiralului Constantin Bălescu şi comandorului Constantin Niculescu-Rizea, de
neutralizare a monitoarelor austrice, deşi în realitate nu era adevărat.
„Operaţiunea de la Flămânda” a dus la existenţa unor păreri diferite în
istoriografia românească. I.G. Duca a recunoscut că operaţiunea a fost igenioasă,
însă lejeritatea măsurilor de pregătire a generalului Alexandru Averescu, a statului
său major şi neutralizarea flotei austro-ungare au fost cele care au dus la slabul
rezultat, subliniind că: „ După ce criticase pe toată lumea şi luase faţă de toţi aere
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de superioritate, iată că şi el (generalul Alexandru Averescu), se arătase uşuratec
în executarea propriilor planuri”. 9
Generalul Radu R.Rosetti aprecia planul generalului Alexandru Averescu şi
că
„putea avea rezultate mari, dar lipsa măsurilor de siguranţă şi de iniţiativă a
comandamentului Armatelor de sud au compromis acţiunea”. 10
Aprecierile făcute din partea inamicului sunt împărţite. Generalul August
von Mackensen a minimalizat operaţiunea, dar el „ s-a mirat de întreruperea
mişcării lui Averescu la sudul Dunării şi a cerut acestuia explicaţii asupra
înapoierii sale pe malul stâng al Dunării”.11
Generalul bulgar Ştefan Toşev, comandantul Armatei a 3.a bulgare, a arătat
că acţiunea Armatei a 3.a române a produs panică în rândul trupelor bulgare şi dacă
ar fi continuat ar fi putut fi învingătoare.
Foarte mulţi oameni specialişti în astfel de materii au recunoscut că ideea
manevrei de la Fămânda a fost o scânteie de geniu în campania din 1916, care a
creat mari speranţe de o revanşă a armatei române împotriva bulgarilor şi
germanilor. Însă, situaţia generală a frontului şi lejeritatea măsurilor luate de
generalul Alexandru Averescu şi statul său major, au fost principalele cauze ale
eşecului. Operaţiunea de la Flămânda a contribuit la sporirea popularităţii
generalului Alexandru Averescu, dar a accentuat unele contradicţii mai vechi şi a
adăugat altele noi. Generalul Alexandru Averescu reprezenta în continuare o
certitudine şi o speranţă. În portretul „Generalul”, scris de marele istoric Nicolae
Iorga, după eşecul de la Flămânda, remarcăm valoarea sa de militar: „Am văzut la
noi, în 1913, la Cartierul General din Corabia, un om pe care îl cunoaştem din
politică şi nu-l cunoaştem avantagios. Vagonul lui era o colecţie de hărţi şi o
Ibidem, p. 146Ibidem.
11
Ibidem, p. 147.
9

10
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bibliotecă. Acolo se deschide întâi fereastra dimineaţa şi ultima lumină era în
căsuţa lui. Nevoile materiale ale vieţii păreau să nu existe pentru el, existau pentru
alţii. La anumite ceasuri apărea de acolo un călugăr în uniformă, care mergea la
rostul lui, fără încetineală şi fără grabă. Nu impunea prin nimic această siluetă
palidă de om slab şi rece , dar aveai siguranţa că de aici, de la neâmtrerupta
cugetare din acest cap ascet, pleacă toată mişcarea ce se desfăşoară peste munţi şi
văi şi că ea-şi va atinge ţinta.”

4. Numit din nou, la comanda Armatei a 2-a
Deoarece operaţiunea de la Flămânda a fost anulată, Comandamentul
armatelor de sud a fost desfiinţat şi generalul Alexandru Averescu, a fost numit din
nou comandant la Armata a 2-a, la 25 septembrie/ 8 octombrie 1926.
Armata a 2-a ajunsese într-o stare deplorabilă şi de haos, datorită ordinelor
neclare date de generalul Grigore Crăiniceanu care preluase comanda de la
generalul Alexandru Averescu. Acest fapt a nemulţumit statul major al Armatei a
2-a, care a adus la cunoştinţă Marelui Cartier General, prin Al.Slătineanu,
solicitând înlocuirea comandantului lor.
La propunerea lui Barbu Ştirbey, susţinută de Radu R.

Rosetti, regele

Ferdinand
l-a numit la comanda Armatei a 2-a pe generalul Alexandru Averescu, acest fapt
nemulţumindu-l pe generalul Dumitru Iliescu.
După ce a avut loc o întrevedere între regele Ferdinand şi generalul
Alexandru Averescu în ziua în care a fost numit, el s-a deplasat în seara zilei
respective la Buşteni, unde era cantonat comandamentul Armatei a 2-a. Situaţia era
dezastruoasă după cum o descrie generalul Alexandru Averescu în „Notiţele” sale
:”Nu am nici timpul, nici talentul necesar, pentru a reda cu condeiul, haosul şi
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deprimarea care am găsit-o în mijlocul acestei nenorocite Armate. Faţă de această
situaţie, mi-am pus întrebarea dacă voiu isbuti să restabilesc ordinea?.
Comandanţii sunt dominaţi literalmente de sentimentul fricii. La cea mai mică
presiune din partea vrăjmaşului, gata de retragere. Se vede că-şi închipuie că a
face războiu nu înseamnă a lupta.” 12
Pentru a trece la apărare pe Carpaţi, Marele Cartier General a constituit
Grupul de Armate „Nord” compus din Armata a 2-a şi Armata de nord, comanda
fiind încredinţată generalului Alexandru Averescu. În cele aproape două luni de
război, aceasta era a cincea funcţie pe care o îndeplinea generalul Alexandru
Averescu. Generalul Constantin Prezan, în acel moment era subordonatul său,
deoarece comanda Armata de nord, prilej de dispută mai crâncenă între cei doi,
deoarece generalul Prezan, se considera subordonatul Marelui Cartier General şi nu
direct al lui Alexandru Averescu.
În urma unui raport asupra situaţiei frontului de la Predeal şi Câmpulung,
care specifica unele rectificări de dispozitive de luptă, soldate cu retrageri modeste
în faţa inamicului, generalul Alexandru Averescu a primit din partea Marelui
Cartier General, un ordin observator. Regele Ferdinand îl anunţa că nu este de
acord să se vorbească de retragere, cerându-i să ia măsuri pentru menţinerea
aliniamentului, inclusiv să se aplice pedeapsa capitală, pentru reprimarea oricăror
defecţiuni.
În lunile octombrie-decembrie 1916, între generalul Alexandru Averescu şi
Marele Cartier General a fost un adevărat război, datorită concepţiilor diferite de
modul de desfăşurare a acţiunilor şi de organizare a trupelor.
Pe o perioadă mai mare de două săptămâni, până la 18 octombrie/ 1
noiembrie 1916, confruntările au fost destul de crâncene, inamicul făcând eforturi
mari pentra a străpunge dispozitivul de luptă al trupelor române. Trupele româneşti
12

Apud, Mareşal Alexandru Averescu, Notiţe zilnice din războiu (1916-1918),vol II, p. 49.
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au reuşit totuşi ca până la 11/ 24 noiembrie 1916 să respingă adversarul câţiva
kilometri şi să degaje oraşul Câmpulung.
Generalul Alexandru Averescu, pe toată acesată perioadă grea de timp, a dat
dovadă de stăpânire de sine, controlând situaţia. De la Băicoi, apoi Floreşti, de la
casele liderului conservator Matei Cantacuzino, unde avea punctul de comandă
Armata a 2-a, el s-a deplasat permanent pe front, echipat în ţinută de campanie,
dând ordine şi instrucţiuni precise şi îmbărbătând ostaşii, uneori luând măsuri de
pedepsire pentru cei care nu-şi făceau datoria, şi recompensând pe cei viteji. Cu
alte cuvinte a redresat Armata a 2-a şi a reuşit să reziste inamicului care încerca să
străpungă apărarea trupelor române la Bratocea, la Predeal şi la Bran-Câmpulung.
Armata a 2-a română, condusă de generalul Alexandru Averescu, a fost
singura mare unitate care a încheiat campania dezastruoasă din anul 1916 pe front.
Celelalte, Armata l şi Armata a 3.a, au fost desfiinţate ca urmare a pierderilor
suferite, iar Armata de Nord, care a luptat foarte bine şi ea a fost desfiinţată, fâşia ei
fiind preluată de Armata a 9-a rusă.
O mare dezamăgire a generalului Alexandu Averescu a fost, numirea
generalului Constantin Prezen şef al Marelui Stat Major al armatei, la data de 3/ 15
decembrie 1916. El a considerat această numire ca o puternică lovitură din partea
regelui Ferdinand şi a lui Ion I.C.Brătianu., nemulţumirea profundă şi revolta o
aflăm din cele menţionate de el în „ Notiţe”: „Chiar şi acum cînd apa a trecut şi de
gât, se numeşte un şef de Stat Major al armatei , un ofiţer merituos în arma
geniului , dar care nu a servit măcar o zi în Statul Major”. 13
Generalul Radu R.Rosetti, arăta în descrierile sale că trioul FerdinandBrătianu-Berthelot a fost cel care a împiedecat numirea generalului Alexandru
Averescu în atât de râvnita funcţie de şef al Marelui Stat Major, chiar şi el
apreciind că această alegere a generalului Constantin Prezan, ca fiind cea mai bună.
13

Apud, Petre Otu, Mareşalul Alexandru Averescu,militaril, omul politic,legenda, p. 160.
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Armata a 2-a română, comandată de generalul Alexandru Averescu a rămas
pe poziţie, ocupând un front de 37 de kilometri fiind intercalată între marile unităţi
ruse.
Problema cea mai importantă pe care trebuia să o rezolve generalul
Alexandru Averescu, şi în general România, a fost reorganizarea forţelor armate,
care a reprezentat subiect de dispute puternice între aliaţii ruşi şi români. Ruşii
susţineau ca refacerea armatei române să se facă la est de Nistru, pe teritoriul rus.
Generalul Constantin Prezan, opunându-se acestei propuneri, a propus ca aceasta
să se facă în Basarabia. Guvernul român s-a împotrivit ambelor propuneri, deoarece
fără trupe, instituţiile statului român – dinastia, parlamentul, guvernul – ar fi fost
nişte instrumente simple în mâna aliatului rus. Aşa că, reorganizarea armatei
române s-a stabilit să se facă pe propriul teritoriu
În activitatea de reorganizare a unităţilor din subordinea sa, generalul
Alexandru Averescu a căutat soluţiile cele mai potrivite, creând un centru de
instrucţie la Bacău şi a recurs la sistemul rotaţiei diviziilor, fiecare dintre cele şase
mari unităţi trecând prin raioanele de refacere din spatele frontului în perioada 9
ianuarie – 22 aprilie 1917. 14
Generalul Alexandru Averescu, a luat măsuri drastice pentru a împiedica
răspândirea tifosului exantematic, care făcea ravagii în Moldova dintre Carpaţii
Orientali şi Prut, astfel că, numărul îmbolnăvirilor şi al deceselor a fost mai mic
decât în spatele frontului. A fost în contact direct cu trupa, acordând decoraţii şi
îmbărbătând ostaşii. A luat măsuri de cultivare a fiecărui metru pătrat de pământ cu
plantele necesare hrănirii ostaşilor din subordine, folosind uneori şi acoperişurile
caselor ca suprafeţe de cultivat. Astfel că Armata a 2-a nu a suferit nici de lipsa
hranei, nici a adăpostului nici a echipamentului. 15

14
15

Ibidem, p .164.
Ibidem.
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„Această continuă grijă de soldat a fost una din cauzele ulterioarei
popularităţi a generalului Alexandru Averescu”, consemna în memoriile sate
Constantin Argetoianu. 16
Generalul Alexandru Averescu, a refuzat ca în procesul de organizare a
armatei române să fie implicată Misiunea Militară Franceză, arătându-se rezervat
asupra oportunităţii prezenţei şi eficienţii activităţii ei, şi subliniind în notiţele sale
următoarele: „ofiţerii francezi sunt foarte inteligenţi şi bogaţi în cunoştinţe, dar
inteligenţă avem şi noi, prea multă chiar, şi tot astfel de cunoştinţe”. 17
Etapa hotărâtoare a reorganizării armatei române s-a desfăşurat în lunile mai
iunie 1917. Au fost primite numeroase efective de militari, completându-se în acest
fel pierderile din rândul luptătorilor. Au fost distribuite puşti noi şi măşti contra
gazelor, intensificându-se instruirea ostaşilor.
Pe timpul inactivităţii, trupele au fost puse de generalul Alexandru Averescu
să construiască drumuri, să le întreţină, să construiască depozite de muniţii în
apropierea frontului şi să desfăşoare execiţii şi aplicaţii tactice de luptă. De asemeni
a instituit un sistem de rotaţie a efectivelor în prima linie: cîteva zile pe front,
urmate de alte câteva zile de odihnă în spatele lui, timp în care se executa instruirea
cu noul armament.
Armata a 2-a română cu un efectiv de 4 097 de ofiţeri şi 150 708 de soldaţi,
la sfârşitul lunii iunie 1917 era o mare unitate în stare de operativitate, cu un stat
major capabil, cu ofiţeri valoroşi în frunte cu un comandant valoros şi talentat, ceea
ce la determinat pe generalul Alexandru Averescu să consemneze în „Notiţe” :
„Totul gata, cel puţin la mine”. 18

Ibidem.
Ibidem, p. 165.
18
Ibidem, p. 167.
16
17
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5. Victoriile de la Mărăşti şi Oituz
În acelaşi timp cu procesul de reorganizare şi de refacere a forţelor militare,
Marele Cartier General împreună cu aliatul rus, au început să studieze planul în
vederea executării unei viitoare ofensive. Discuţiile au fost în contradicţie totală
asupra viitoarei ofensive a armatei române între generalul Alexandru Averescu şi
generalul Constantin Prezan.
Asupra viitoarei ofensive a armatei române a avut loc o discuţie la 15/28
martie 1917, la Iaşi, între generalul Alexandru Averescu, regele Ferdinand şi
generalul Constantin Prezan.
Tot în acele zile, regele Ferdinand l-a decorat pe generalul Alexandru
Averescu cu Ordinul „Mihai Viteazul”, clasa a III-a pentru „solida rezistenţă”, care
reprezinta şi ea după afirmaţia regelui „un fapt de arme”.
Generalul Alexandru Averescu a fost nemulţumit de acest gest al regelui,
deoarece i s-a conferit această decoraţie cînd nu făcuse nimic, şi nu în trecut pe
timpul campanie din 1916. De asemeni a mai primit de la generalul H.M. Berthelot
„Legiunea de Onoare” în gradul de mare ofiţer. Cu toate aceste distincţii primite,
generalul Alexandru Averescu era nemulţumit pentru faptul că nu primise şi el
Ordinul rus „Sf.Gheorghe”, care fusese adus în număr de două, de Ion I.C.Brătianu
din Rusia, dintre care unul fusese dat generalului Constantin Prezen şi celălalt
generalului Eremia Grigorescu..
Ofensiva stabilită de cei în drept a tot fost amânată din motive întemeiate.
Generalul Alexandru Averescu a pregătit minuţios şi metodic viitoarea
ofensivă. În 20 iunie/3 iulie 1917 a emis Ordinul de operaţiune nr.1638 prin care a
stabilit definitiv concepţia bătăliei, misiunile marilor unităţi şi dispozitivul de luptă
ce urma să fie adoptat. De asemeni s-au executat lucrări genistice, s-a intensificat
cercetarea, s-au stabilit măsuri pentru realizarea legăturilor, s-au asigurat
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aprovizionările şi a discutat cu soldaţii şi cu toţi comandanţii, astfel că generalul
Alexandru Averescu a notat în ziua atacului: „ Am ferma încredere în succesul
trupelor noastre pe frontul armatei mele. Sunt convins că acţiunea care începe azi
va fi pentru soldatul nostru un titlu de glorie şi pentru ţară de mândrie. Ne
măsurăm în condiţii aproape egale, cu cei mai buni soldaţi din lume. Sunt convins
că vom învinge.

19

Bătălia de la Mărăşti s-a desfăşurat între 9/22 iulie- 19 iulie/l august 1917.

Datorită situaţiei care se agravase pe frontul de nord la 6/19 iulie, unde
trupele austro-ungare trecuse la ofensivă obţinând succese importante şi ocupând
oraşul Tarnopol la 12/25 iulie, cu toate că Armata a 2-a obţinuse succese, Marele
Cartier General a decis să oprească acţiunea Armatei a 2-a.
Nemulţumit de această decizie, apreciind că nu poate opri atacul, generalul
Alexandru Averescu s-a adresat gerneralului Constantin Prezan cerând continuarea
acţiunii. Şeful Marelui Stat Major prin răspunsul său a lăsat decizia la latitudinea
generalului Alexandru Averescu, care l-a luat drept ca aprobare şi a continuat
19

Ibidem, p. 180.

141
https://biblioteca-digitala.ro

Generalul Alexandru Averescu (1859-1938) în Primul Război Mondial

Silion Ion

acţiunea în zilele de 13/ 26-14/ 27 iulie 1917. În seara zilei de 14/ 27 iulie 1917,
Marele Cartier General a dat Ordinul de Operaţii nr.36 prin care s-a oprit ofensiva
Armatei a 2-a.
Victoria de la Mărăşti obţinută de Armata a 2-a printr-o ofensivă de
amploare, a mărit şi mai mult prestigiul şi popularitatea generalului Alexandru
Averescu, mai ales în rândul ostaşilor.
Regele Ferdinand, i-a transmis bucuria sa prin Ordinul nr.32 din 13/25 iulie,
însărcinându-l să comunice tuturor subordonaţilor adânca lui satisfacţie şi regeasca
mulţumire. De asemeni l-a anunţat că i-a conferit Ordinul „Mihai Viteazul”, clasa a
II-a. 20
Victoria de la Mărăşti a trupelor române a făcut ca Mackensen să renunţe la
lovitura proiectată în zona Nămoloasa, dintre Siret şi Prut şi să declanşeze ofensiva
între Siret şi Carpaţii de curbură. În felul acesta s-a ajuns la bătălia de la Mărăşeşti,
unde Armata 1 română condusă de generalii Constantin Christescu şi Eremia
Grigorescu a obţinut o mare victorie.
Generalul Alexandru Averescu a nemulţumit pe timpul bătăliei de la Oituz,
pe generalul Constantin Prezan, acuzându-l că a provocat în parte, trupele austroungare să treacă la ofensivă.
Operaţia de apărare de la Oituz, s-a desfăşurat în două etape, în perioada 26
iulie/ 8 august – 6/19-17/30 august 1917. Luptele au fost violente, însă Armata a 2a cu ajutorul primit din partea Marelui Cartier General, au oprit ofensiva Grupului
„Gerock” care urma să facă joncţiunea cu Armata 9 germană, înfrântă şi ea la
Mărăşeşti.
Victoriile de la Mărăşti şi Oituz, au demonstrat că Armata a 2-a era bine
pregătită, cu un moral excelent şi o tenacitate deosebită în atingerea obiectivelor

20

Ibidem, p. 182.

142
https://biblioteca-digitala.ro

Generalul Alexandru Averescu (1859-1938) în Primul Război Mondial

Silion Ion

ce-i fusese fixate. În urma cestor două victorii a crescut valoarea generalului
Alexandru Averescu, a cărui popularitate a sporit foarte mult.
Bătălia de la Mărăşti a rămas un model pentru pregătirea şi ducerea unei
operaţii ofensive, fiind rezultatul cel mai temeinic al militarului Alexandru
Averescu, în războiul de întregire al neamului românesc din anii 1916-1918.
Cele două victorii, au reprezentat apogeul carierei militare a generalului
Alexandru Averescu, aşezându-l alături de marii comandanţi ai armatelor române
din toate timpurile.
General Alexandru Averescu (1859-1938) in dem Ersten Weltkrieg
(Zusammenfassung)
Politische und militärische Aktivitäten vor dem eintreten Rumäniens in den Ersten
Weltkrieg.Die Beteiligung von General Alexandru Averescu, dem Befehlshaber der 2-ten Armee.
Niederlage der rumänischen Armee bei Turtucaia. Die Operationen bei Flămânda und die Siege von
Mărăşti und Oituz.
Schlüsselworte: Armee, Erster Weltkrieg (1916-1918), General Alexandru Averescu,
Turtucaia,Flămânda, Mărăşti und Oituz.
Cuvinte cheie: armata, Primul Război Mondial (1916-1918), generalul Alexandru Averescu,
Turtucaia,Flămânda, Mărăşti si Oituz,
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ORGANIZAREA ADMINISTRAŢIEI ORAŞULUI
SIGHIŞOARA ÎN ANUL 1933

Adonis P. Mihai
După constituirea României Mari (1918) au fost elaborate o serie de noi legi
pentru unificarea teritoriilor care intrau în componenţa noului Regat al României.
Printre legile adoptate în perioada interbelică s-au numărat legea nr. 95 din 13 iunie
1925 pentru unificarea administrativă, 1 („mai mult o extindere a legislaţiei Vechiului
Regat în provinciile alipite”), 2 legea nr. 167 din 3 august 1929 pentru organizarea
administraţiei locale 3 şi legea administrativă nr. 569 din 26 martie 1936. 4
Având în vedere faptul că am analizat administraţia oraşului din anul 1933, neam raportat în lucrarea noastră la legea nr. 167 din 3 august 1929. Potrivit acestei legi
teritoriul Regatului României era împărţit administrativ în judeţe, comune urbane şi
comune rurale. Acestea deţineau personalitate juridică, patrimoniu şi organe proprii de
conducere. Judeţele erau subdivizate în circumscripţii administrative – „plăşi” 5 .
Judeţul Târnava Mare (suprafaţă 2.836 km², populaţie 147.994 locuitori) era al
zecelea judeţ din Transilvania şi avea în componenţa sa administrativă 4 „plăşi” 6 :
Plasa Sighişoara cu 27 localităţi rurale - Albeşti, Apold, Archita, Beşa (Stejărenii),
Boiu, Cloaşterf, Criş, Criţ, Daia, Daneş, Felţa (Floreşti), Hetiur, Jacu, Laslea,
Mălâncrav, Mihai Viteazu, Noul Săsesc, Roandola, Saschiz, Seleuş, Şaeş, Şapartoc,
Publicată în Monitorul Oficial nr. 128 din 14 iunie 1925.
Enciclopedia României, vol. I, Bucureşti, 1938, p. 306.
3
Publicată în Monitorul Oficial nr. 170 din 3 august 1929.
4
Publicată în Monitorul Oficial nr. 73 din 27 martie 1938.
5
În perioada interbelică plasa era o unitate administrativă care prin centrul său realiza o legătură imediată
între autorităţile judeţene şi cele ale localităţilor urbane sau rurale.
6
Recensământul general al populaţiei din 1930. Vol. II. Neam, limbă maternă, religie, Partea 1,
Bucureşti, Ed. Institutului Central de Statistică, 1938, pp. 438-439. Mai departe abreviat Recensământul
general al populaţiei din 1930.
1
2
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Şoard, Ţopa, Valchid, Vânători, Vulcan şi o localitate urbană – Sighişoara ; Plasa
Mediaş - 29 localităţi rurale - Agârbiciu, Alma, Aţel, Biertan, Boarta, Brateiu, Buia,
Buzd, Călvasăr (Calvaser), Copşa Mare, Copşa Mică, Dârlos, Dupuş, Frâua (Axente
Sever), Ighişu Nou, Metiş, Mighindoala, Moşna, Motiş, Nemşa, Petiş, Richiş, Şaroşul
(Şaroş pe Târnave), Şeica Mare, Şeica Mică, Şoala, Ştenea, Veseud-Slimnic, Vorumloc
(Valea Viilor) şi o localitate urbană - Mediaş; Plasa Agnita - 25 localităţi rurale –
Agnita, Apoş, Bârghiş, Coveş, Dealu Frumos, Ghijasa de Sus, Hendorf (Brădeni),
Hundrubechiu (Movile), Iacobeni, Ighişu Vechi, Mihăileni, Moardăş, Netuş, Noiştat,
Pelişor, Proştea, Răvăşel, Retiş, Ruja, Şalcău, Ţeline, Vărd, Vecerd, Veseud-Chirpăr,
Zlagna; Plasa Rupea - 28 localităţi rurale – Augustin, Beia, Bogata Olteană, Buneşti,
Caţa, Crihalma, Cuciulata, Dăişoara, Dopca, Drăuşeni, Fântâna, Fişer, Hoghiz,
Homorod, Jibert, Lupşa, Mateiaş, Mercheaşa, Meşendorf, Paloş, Racoşul de Jos,
Roadeş, Rupea, Ştena (Dacia).
În perioada interbelică judeţul Târnava Mare avea în componenţa sa
administrativă două oraşe - Sighişoara (oraş reşedinţă de judeţ), respectiv Mediaş şi 109
localităţi rurale. Oraşul reşedinţă de judeţ a concentrat atât organele administraţiei
locale cât şi pe cele judeţene. La 1930 oraşul Sighişoara era unul dintre cele 34 de oraşe
ale Transilvaniei şi unul din cele 172 de oraşe ale României Mari. 7 În oraş existau 2.273
de clădiri locuite, la o populaţie de 13.096 de locuitori. 8
Ioan Scurtu, Istoria civilizaţiei româneşti. Perioada interbelică (1918-1940), Ediţia a II-a, Bucureşti,
Ed. Enciclopedică, 2012, p. 45. Istoricul Ioan Scurtu indică numărul mediu al locuitorilor în oraşele
Transilvaniei interbelice ca fiind 15.167 de suflete.
8
Cifrele reprezintă rezultatele preliminare, neverificate ale recensământului din 1930 şi publicate în
broşura Recensământul general al populaţiunei din 1930. Populaţiunea actuală a României. Cifrele
preliminare ale recensământului general dela 20 decembrie 1930, Bucureşti, 1931, p. 45. La publicarea
rezultatelor finale ale recensământului în 1938, Sighişoara avea în anul 1930 un total de 13.033 locuitori,
cu 63 mai puţin decât în 1931, când fuseseră publicate doar rezultatele preliminare. Cei 13.033 locuitori
ai oraşului erau împărţiţi astfel: 40,17% saşi, 33,49% români, 22,22% maghiari, 2,57% ţigani, 1,12%
evrei, 0,08% cehi, slovaci, 0,07% sârbi, croaţi, sloveni, 0,02% ruşi, 0,02% bulgari, 0,01% polonezi,
0,03% alte naţionalităţi. Limba maternă a locuitorilor Sighişoarei se prezenta în felul următor: germană
40,61%, română 34,44%, maghiară 22,77%, „ţigănească” 1,54%, idiş (yddish) 0,40%, cehă, slovacă
0,06%, sârbă, croată, slovenă 0,05%, rusă 0,03%, bulgară 0,02%, poloneză 0,01%, albaneză 0,01%. Şi
tabloul religios al oraşului ne oferea o imagine cosmopolită: evanghelici (luterani) 38,62%, ortodocşi
7
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Puterea executivă a oraşului a fost exercitată de către primar, de ajutorul de
primar şi de către delegaţia consiliului comunal. 9 Acestora li se subordonau secretarul
oraşului şi diferitele servicii din cadrul primăriei. Oraşul a fost administrat de către un
consiliu local cu rol deliberativ.
Potrivit articolului 75 din legea nr. 167 din 3 august 1929, numărul consilierilor se
stabilea în funcţie de populaţia oraşului. În cazul Sighişoarei au existat 32 de consilieri
(aleşi şi de drept), Sighişoara fiind reşedinţă de judeţ şi având o populaţie de peste
12.000 de suflete. Din rândul membrilor de drept în consiliul comunal făceau parte câte
un reprezentant al şcolii Statului din localitate, din învăţământ primar, secundar şi un
reprezentant al şcolilor secundare particulare cu drept de publicitate, care aparţineau
grupului minorităţii celei mai numeroase din localitate (saşii), câte un reprezentant al
bisericilor naţionale şi un reprezentant al bisericii minoritare cu cel mai mare număr de
credincioşi din localitate (saşii), preşedinţii Camerei de industrie şi comerţ şi ai Camerei
de agricultură din localitate şi un membru ales de către industriaşii şi comercianţii din
localitate (art. 77, literele b-e). Desemnarea consilierilor de drept avea loc înainte de
constituirea consiliului comunal (art. 78).
Membrii consiliului local erau aleşi „prin vot universal, legal, direct, secret,
obligator, cu scrutin de listă, pe baza reprezentării proporţionale” (art. 74). După
depunerea jurământului de către consilierii aleşi – „Jur credinţă Regelui, supunere
Constituţiunii şi Legilor; jur să apăr şi să sprijinesc interesele Ţării" (art. 85) - era
ales primarul, cu majoritatea a două treimi, din rândul consilierilor aleşi. O
reglementare importantă din lege era cea potrivit căreia „dacă nici unul dintre candidaţi
33,95%, romano-catolici 10,12%, reformaţi (calvini) 9,16%, unitarieni 4,45%, greco-catolici 1,97%,
mozaici 1,23%, baptişti 0,37%, adventişti 0,07%, alte religii şi secte 1 persoană. Pentru aceste date am
folosit Recensământul general al populaţiei din 1930. Vol. II. Neam, limbă maternă, religie, Partea 1,
Bucureşti, Ed. Institutului Central de Statistică, 1938, pp. 438-439, 740.
9
Delegaţia consiliului comunal era aleasă de către consiliul local. Aceasta era constituită din 3 membri
aleşi prin vot secret din rândul consilierilor aleşi. La aceştia se mai adăugau şi 2 supleanţi. Potrivit art.
136 din legea nr. 167 din 3 august 1929 Delegaţia consiliului comunal înlocuia consiliul comunal în
intervalul dintre sesiuni şi „decidea în locul său în limitele puterilor conferite de consiliu.”
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nu întruneşte această majoritate, Ministerul de Interne va numi primar pe unul din cei
trei candidaţi cari au întrunit cele mai multe voturi.”
La Sighişoara în perioada interbelică consiliul local a ales următorii primari:
dr. August Leonhardt, care şi-a continuat primariatul din timpul Imperiului austroungar, din anul 1910 până în 1931; dr. Wilhelm Seiwerth (1932 – 1933); Aurel Mosora
(1934 – 1937); 10 Nicolae Alduleanu (1937 – 1938) şi Ioan Ioanovici (1939 – 1940).11
Pentru o înţelegere mai exactă asupra organizării administraţiei oraşului
Sighişoara am analizat procesul verbal nr. 16 al şedinţei consiliului local al oraşului din
3 octombrie 1933, ora 16, care cuprindea printre altele şi aprobarea Regulamentului
pentru organizarea administraţiei oraşului Sighişoara, elaborat în timpul mandatului de
primar a dr. Wilhelm Seiwerth. Regulamentul era alcătuit din 4 capitole şi 29 de
articole. 12
La aprobarea acestui Regulament, în ziua de 3 octombrie 1933, au fost prezenţi
în sala de şedinţe a primăriei oraşului Sighişoara primarul dr. Wilhelm Seiwerth în
calitate de preşedinte de şedinţă, Alexandru Căpăţână, ajutor de primar şi consilierii
locali dr. Octavian Dobre, Petru Cionta, Ştefan Colceriu, dr. Heinz Brandsch, dr. Ştefan
[István] Gábos, dr. Alfred Leonhardt, Mihail [Michael] Keul, Josif [Josef] Csulak,
Hermann Matzak, Joan [Johann] Hügel, Frederic [Friedrich] Breihofer, Joan [János]
Szentiványi, dr. Julius Waedt, Petre Dan, Gustav Schuller, Emilian Stoica, dr. Joan
[Johann] Wolff şi Walther Flechtenmacher, cu asistenţa secretarului primăriei
Maximilian Lang. Din partea funcţionarilor superiori au fost prezenţi inginerul-şef al
oraşului Robert Jacobi şi subinspectorul silvic C. Siegmund. Au lipsit de la aceasta
şedinţă consilierii Aurel Mosora, dr. Iosif Ghizdavu, dr. Ludovic Abraham, Horea

Schäßburg. Bild einer siebenbürgischen Stadt. Herausgegeben von Heinz Brandsch, Heinz Heltmann
und
Walter Lingner, Leer, Rautenberg Verlag, 1998, p. 119.
11
Traian Bosoancă, Mureşenii şi Marea Unire, Târgu Mureş, Ed. Ardealul, 2000, p. 124.
12
Arhivele Naţionale Serviciul Judeţean Mureş, Fond Prefectura Judeţului Târnava Mare (nr. inv. 415),
Dosarul nr. 147, ff. 231-241. Mai departe abreviat Regulament.
10
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Teculescu, Gheorghe Simu şi dr. Ilie Popa. 13 Existând majoritatea prevăzută de lege
(„majoritatea absolută”, art. 91), adunarea întrunită a putut delibera.
Regulamentul a fost redactat în baza dispoziţiilor articolului 104, alin. 19 din
Legea nr. 167 (1929) pentru organizarea administraţiei locale – „Sunt de interes local
comunal îndeosebi: întocmirea de regulamente privitoare la edilitate şi la igienă,
salubritate, poliţia rurală şi comunală, la impozite, taxe şi alte venituri, precum şi la
organizarea diferitelor servicii comunale”, respectiv ale art. 171 din aceeaşi lege –
„Serviciile necesare fiecărei administraţiuni, atât săteşti cât şi comunale, precum şi
personalul lor, se stabilesc în limitele mijloacelor, printr'un regulament prin care se va
determina şi atribuţiunile şi retribuţiunile, întrucât acestea nu vor fi prevăzute prin
legea de faţă sau prin legi speciale.” Tot în baza acestei legi au fost aprobate de către
autorităţile oraşului regulamentele pentru organizarea hornăritului (1936) şi cel pentru
curăţarea străzilor, transportul gunoaielor de stradă şi de casă de pe teritoriul oraşului
Sighişoara (1937). Acestea au făcut obiectul analizei noastre într-un alt articol. 14
La mai bine de 4 ani de la publicarea în Monitorul Oficial a legii pentru
organizarea administraţiei locale, consiliul local Sighişoara aproba în unanimitate un
nou Regulament pentru organizarea administraţiei oraşului.
În capitolul I, art. 1 al Regulamentului se arăta că „administraţia este
încredinţată consiliului comunal ca organ deliberativ, delegaţiei consiliului comunal şi
primarului […]. Aceste organe administrează oraşul cu ajutorul serviciilor primăriei,
cari vor funcţiona potrivit dispoziţiunilor acestui regulament.” 15 Articolele 2-4 ale
Regulamentului făceau trimitere directă la legea nr. 167 din 3 august 1929 pentru
organizarea administraţiei locale, unde erau prezentate informaţii cu privire la consiliul
local, delegaţia consiliului comunal, primar şi ajutorul de primar. Primarul, ajutorul de
primar şi delegaţia consiliului comunal erau organe executive.
Regulament, f. 231.
Adonis P. Mihai, Două regulamente ale oraşului Sighişoara din perioada interbelică în Alt
Schaessburg, nr. 6, 2013, pp. 81-86.
15
Regulament, f. 232.
13
14
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În capitolul al II-lea, art. 5, erau prezentate cele 5 servicii principale ale
instituţiei care administra oraşul Sighişoara:
1. Serviciul administrativ şi financiar;
2. Serviciul tehnic al comunicaţiilor, construcţiilor şi întreprinderilor
comunale;
3. Serviciul sanitar şi al ocrotirii sociale;
4. Serviciul veterinar şi zootehnic;
5. Serviciul silvic.
Acestor servicii li se adăuga o „singură registratură, care va îndeplini pentru
toate serviciile lucrările de înregistrare, arhivă şi expediţie.” 16
Cele 5 servicii erau conduse de către 5 şefi, care erau direct răspunzători de
bunul mers al activităţii serviciilor şi de „exactitatea lucrărilor.”
Fiecare serviciu era compus din unul sau mai multe birouri, care erau conduse la
rândul lor de şefi de birouri. Şefii serviciilor repartizau pe birouri lucrările aparţinătoare
şi se îngrijeau ca „lucrările” să fie rezolvate de şefii de birou şi personalul lor, „după
indicaţiile date în modul şi termenul prevăzut de lege.” 17
Şefii de servicii din cadrul administraţiei oraşului răspundeau de executarea
legală şi la timp a lucrărilor. Aceştia îi puteau trage la răspundere pe şefii şi funcţionarii
birourilor, potrivit legii pentru organizarea administraţiei locale şi a dispoziţiilor legii şi
regulamentului pentru statutul funcţionarilor publici. 18
O indicaţie specială era prevăzută la finalul art. 6 – „Toate chestiunile supuse
spre decidere şi deliberare consiliului şi delegaţiei consiliului comunal, vor fi referate
de şefii serviciului.” 19

Regulament, f. 233.
Ibidem.
18
Legea statutului funcţionarilor publici din 19 iunie 1923 a rămas în vigoare, cu mici modificări, până la
8 iunie 1940, când s-a promulgat Codul funcţionarilor publici.
19
Regulament, f. 233.
16
17
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Doar funcţionarii prevăzuţi în acest regulament puteau fi angajaţi în serviciile
primăriei - „funcţiuni neprevăzute în regulamentul de faţă, nu pot fi introduse în
buget.”
În capitolul al III-lea al prezentului Regulament se înfăţişau organizarea şi
atribuţiile serviciilor. Erau indicate atribuţiile secretarului primăriei, care avea titulatura
de „secretar general.” Acesta asista la toate şedinţele consiliului local şi ale delegaţiei
consiliului local şi era însărcinat cu redactarea proceselor verbale ale şedinţelor.
Secretarul conducea cancelaria primăriei şi supraveghea arhiva instituţiei, contrasemna
toate actele şi corespondenţa instituţiei, putând să delege acest drept şi şefilor de
serviciu. El mai putea îndeplini şi alte sarcini date de primar sau consiliul local, în
limitele legii. Secretarul general avea atribuţii importante în ceea ce priveşte personalul
instituţiei. În perioada interbelică nu a existat un serviciu sau birou care să se ocupe în
mod direct de personalul instituţiei. Secretarul primăriei se îngrijea de numirile,
mutările, avansările, pedepsele, concediile şi pensionările personalului şi întocmea chiar
„cazierele funcţionarilor comunali şi toate actele rezervate.” 20
Serviciul administrativ-financiar era condus de secretarul primăriei şi era
compus din 6 birouri:
a.

Biroul administraţiei generale, al registraturii şi al arhivei, având un şef de
birou, doi subşefi de birou, un impiegat, 21 un dactilograf, un comisar de
câmp, un impiegat care se ocupa de administraţia azilului;

b.

Biroul stării civile şi al statisticii, cu un subşef de birou şi un impiegat;

c.

Biroul contabilităţii şi al bunurilor, având un şef de birou (şef-contabil), un
subşef (contabil) şi un impiegat;

d.

Biroul casieriei, al constatării, urmăririi şi perceperii veniturilor comunale,
cu un casier, un subşef de birou, patru impiegaţi, trei agenţi de urmărire,

Regulament, f. 234.
Termenul de impiegat era folosit în administraţia din perioada interbelică pentru a desemna un
funcţionar de stat de grad inferior. Astăzi acest termen este iesit din uz în administraţie, fiind folosit
pentru a desemna un funcţionar feroviar, care organizează şi contrololează mişcarea trenurilor într-o gară.

20
21
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un conducător al cadastrului, un impiegat – „manipulant al biletelor de
vite”;
e.

Biroul contecios – cu un jurisconsult;

f.

Biroul populaţiei – un impiegat.

Biroul administraţiei generale, al registraturii şi arhivei avea atribuţii în
probleme referitoare la învăţământ, la lucrările de recensământ, rechiziţii, mobilizare,
cu privire la întocmirea listelor electorale, în probleme referitoare la industrie şi
aprovizionarea populaţiei „cu articole de primă necesitate, stabilirea preţurilor
maximale, probleme tutelare şi orfanale, închirierea sălilor oraşului, tratamentul în
spital” ş. a.
Registratura înregistra, repartiza şi expedia întreaga corespondenţă a primăriei.
Printre atribuţiile biroului stării civile şi al statisticii erau cele cu privire la
mişcarea populaţiei (naşteri, căsătorii, divorţuri, decese), acordarea ajutoarelor pentru
săraci, emiterea şi eliberarea actelor de naţionalitate şi a certificatelor de notorietate
publică.
Biroul contabilităţii şi al bunurilor se ocupa printre altele cu întocmirea şi
aprobarea bugetului, a modificărilor lui, cu „angajarea de cheltuieli conform legii
contabilităţii publice,” 22 dar şi cu eliberarea ordonanţelor de plată, cu realizarea situaţiei
lunare asupra operaţiunilor de venituri şi cheltuieli, cu alcătuirea inventarului şi cu
menţinerea lui la zi cu toată „averea mobilă şi imobilă a oraşului, împrumuturi,
vânzări, arendări, licitaţii.”
Casieria instituţiei percepea taxele şi impozitele oraşului, executa lucrări cu
privire la încasarea veniturilor şi efectua plăţi de tot felul.
Articolul 11 al Regulamentului indica sarcinile de serviciu ale „jurisconsultului”
oraşului, care „oferea opinii juridice” în toate chestiunile care i se încredinţau.
Jurisconsultul redacta contractele încheiate de oraş şi reprezenta oraşul în procesele
22

Regulament, f. 235.
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derulate împotriva sa. Nu în ultimul rând, acesta rezolva şi problemele legate de
exproprieri şi impozite datorate statului.
Un angajat al primăriei – impiegat – era delegat cu administraţia azilului, sub
supravegherea primarului, a secretarului şi a comisiei de asistenţă socială. Potrivit art.
12 din Regulament, săracii bătrâni sau infirmi, indiferent de sex primeau adăpost şi
tratament gratuit. Aceştia trebuiau să fie din Sighişoara şi să nu aibă rude „ascendente
sau descendente” obligate la întreţinerea lor.
Un serviciu important al primăriei era Serviciul tehnic al construcţiilor, căilor de
comunicaţie şi al uzinelor. Acest compartiment era condus de un inginer-şef şi avea 2
birouri: a. Biroul studiilor, întocmirea planurilor şi eliberării autorizaţiilor, cu un subşef
de birou (desenator); b. Biroul executării lucrărilor şi conducerii uzinelor şi instalaţiilor
comunale, cu un subşef de birou (econom) şi un agent supraveghetor al lucrărilor
oraşului. Printre atribuţiile acestui serviciu se aflau cele de întocmire a proiectelor,
planurilor şi devizelor pentru orice lucrări urbane, realizarea planului de sistematizare a
oraşului, recepţionarea lucrărilor finalizate, executarea tuturor lucrărilor de construire,
reparare şi întreţinere a reţelei de căi de comunicaţie (drumuri), curăţenia (salubritatea
publică), măturatul şi stropitul străzilor şi pieţelor. Biroul elibera, cu aprobarea
delegaţiei consiliului comunal, autorizaţiile de construcţie şi reparaţii şi controla,
respectiv supraveghea, construcţiile particulare autorizate de către oraş şi nu în ultimul
rând constata contravenţiile „la normele legale de edilitate.” 23
Articolul 15 făcea referire la Serviciul sanitar şi al ocrotirilor sociale. Acest
serviciu îşi desfăşura activitatea specifică în conformitate cu legea pentru organizarea
administraţiei locale, cu legea sanitară şi cu alte prevederi aflate în vigoare în acea
epocă.
Serviciul veterinar şi zootehnic era condus de un medic veterinar care avea în
subordinea sa un impiegat, ca administrator al abatorului oraşului, şi un servitor.
23

Regulament, f. 237.
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Serviciul, pe lângă administraţia abatorului, se îngrijea de sănătatea animalelor din oraş,
controla salubritatea şi igiena produselor alimentare de origine animală şi exercita
„controlul sanitar-veterinar al stabilimentelor industriale de natura animală” şi al
comerţului.
Serviciul silvic al oraşului Sighişoara era condus în anul 1933 de către un
inginer silvic, care era ajutat de trei brigadieri şi „pădurari orăşeneşti în număr
corespunzător.” Acest serviciu întocmea şi înainta consiliului local un program de lucru
cu privire la administrarea pădurilor oraşului. Programul era alcătuit în conformitate cu
dispoziţiile codului silvic şi cu cele ale reglementărilor silvice. Serviciul înainta spre
aprobare proiectele şi devizele de exploatare a parchetelor 24 de păduri, conducea toate
lucrările de exploatare şi asigura transportul materialelor lemnoase exploatabile. Tot
acest departament al primăriei se ocupa şi cu aprovizionarea cu lemne de foc necesare
pentru oficiile şi instituţiile oraşului (gazul metan a fost introdus la Sighişoara abia în
anul 1936), administra şi supraveghea depozitul de lemne al oraşului, înainta
Judecătoriei delictele silvice şi nu în ultimul rând administra păşunile oraşului conform
Regulamentului islazurilor.
Ultimul capitol al Regulamentului făcea trimitere în cele 11 articole 25 la
funcţionarii publici – „orăşeneşti”. Numirea, înaintarea şi măsurile disciplinare se
executau numai în conformitate cu dispoziţiile legii pentru organizarea administraţiei
locale, ale legii şi regulamentului pentru organizarea Ministerului de Interne şi ale legii
şi regulamentului pentru statutul funcţionarilor publici. O prevedere demnă de atenţie
era consemnată la art. 23: „Şefii de serviciu vor fi numiţi de consiliul comunal,
personalul executiv şi auxiliar va fi numit de către delegaţia consiliului comunal.”
Cei care făceau parte din personalul auxiliar al primăriei (copist, impiegat)
trebuiau să aibă terminate cel puţin 4 clase secundare sau să fi absolvit o şcoală medie
profesională. Personalul executiv (şef şi subşef de birou) trebuia să fi absolvit cel puţin
24
25

Parchet – porţiune de pădure în curs de exploatare.
Regulament, ff. 238-241.
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liceul sau o şcoală superioară de specialitate. Potrivit legii, 26 şefii şi subşefii de servicii
aveau nevoie de licenţă în drept pentru Serviciul administrativ, licenţă în studii
comerciale pentru Serviciul financiar, licenţă în agronomie sau titlul corespunzător
pentru secţia economică, licenţă în litere pentru secţia culturală. În cazul ultimelor două
secţii, „în lipsa de solicitatori cu titlurile amintite”, se puteau angaja şi licenţiaţi în
drept. Jurisconsultul trebuia să aibă dreptul pentru a profesa avocatura conform legii
avocaţilor. Funcţionarii de carieră erau obligaţi să cunoască limba română. Art. 173 al
legii mai stabilea că „secretarii, cassierii şi contabilii comunali sunt numiţi de
consiliu”. Tot în acest articol de lege se mai menţiona şi faptul că „secretarul, în
comunele urbane, va trebui să posede diploma de doctor sau licenţiat în drept, iar
cassierii şi contabilii, diploma unei şcoli superioare de comerţ”. Prevederile legii în
acest sens, se regăseau specificate în mod clar şi în Regulamentul privind administraţia
oraşului Sighişoara din anul 1933, pentru fiecare categorie de personal care îşi desfăşura
activitatea în cadrul primăriei.
Funcţionarii oraşului „înainte de a intra în funcţiune” depuneau în faţa
primarului următorul jurământ: „Jur credinţă Regelui, supunere Constituţiunii şi
Legilor, jur să apăr şi să sprijinesc interesele ţării: Aşa să îmi ajute Dumnezeu.” 27
În art. 26 al Regulamentului de la Sighişoara se descria modul în care se
desfăşurau relaţiile de serviciu între membrii personalului primăriei: „Funcţionarii vor
avea în relaţiunile lor de serviciu în general o conduită demnă de prestigiul funcţiunei
lor, datorând supunere şi bună cuviinţă şefilor ierarhici şi păstrând armonie colegială
între dânşii.” 28
Legea nr. 167 din 3 august 1929, art. 183, punctele 1-3.
Legea administraţiei locale din 1929, art. 180. Astăzi, conform art. 62, punctul 6 din legea nr.
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată şi actualizată în 2015, jurământul de credinţă
al funcţionarilor publici este puţin diferit: „Jur să respect Constituţia, drepturile şi libertăţile
fundamentale ale omului, să aplic în mod corect şi fără părtinire legile ţării, să îndeplinesc conştiincios
îndatoririle ce îmi revin în funcţia publică în care am fost numit, să păstrez secretul profesional şi să
respect normele de conduită profesională şi civică. Aşa să-mi ajute Dumnezeu.”
28
Regulament, f. 240.
26
27
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Personalul de serviciu al Primăriei Sighişoara era compus din 5 servitori –
„oameni de serviciu”, numiţi de primar, patru la primărie şi unul la abator. Fiecare din
cei cinci oameni de serviciu „era obligat să îndeplinească cu punctualitate îndatoririle
serviciului ce îi este încredinţat, să execute fără discuţie ordinele de serviciu primite de
la cei în drept, să nu lipsească de la serviciu fără permisiune sau concediu în regulă,
[…] să fie respectuos cu funcţionarii, să aibă faţă de public o purtare cuviincioasă.”29
Ultimul articol din Regulament, art. 29, specifica: „Acest regulament intră în
vigoare după aprobarea lui din partea autorităţilor în drept, conform prevederilor
legii”. Regulamentul a şi fost aprobat de autorităţile oraşului Sighişoara la începutul
lunii octombrie din anul 1933.
Tot în perioada interbelică, în timpul mandatului primului primar român din
istoria de peste 600 de ani a localităţii Sighişoara - Aurel Mosora – 1934-1937, s-au
produs o serie de schimbări în structura administraţiei locale. Astfel în anul 1937
administraţia oraşului era compusă din 12 compartimente: Serviciul administrativ,
mobilizare, apărare pasivă, turism, Starea civilă, Registratura, arhiva, expediţia,
Contabilitatea, Casieria, Percepţia, Economatul, Servitorii, Serviciul silvic, Serviciul
veterinar, Serviciul contecios, Biroul populaţiei. În aceste compartimente îşi desfăşurau
activitatea 42 de persoane. La acestea se mai adăugau primarul, cele două ajutoare de
primar şi secretarul general. 46 de persoane asigurau serviciile de administraţie a circa
13.500 de locuitori, care locuiau în 2.440 de clădiri cu 3.180 de gospodării. 30
Autorităţile locale au pus în aplicare prevederile legii nr. 167 din august 1929
emisă în timpul guvernului P. N. Ţ, aflat sub conducerea lui Iuliu Maniu (10 noiembrie
1928 - 6 iunie 1930). Sub o altă guvernare ţărănistă, cea a lui Alexandru Vaida-Voievod
(14 ianuarie – 13 noiembrie 1933), regulamentul era aprobat de către autorităţile locale.

Ibidem, ff. 240-241.
Nistor Cristescu, Muncă românească. Activitatea consiliului comunal al Primăriei Sighişoara (19341937), Sighişoara, Tipografia Markus, 1937, pp. 40-41.
29
30
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Existenţa unui nou Regulament pentru organizarea administraţiei oraşului
Sighişoara (1933) a constituit un moment important în dezvoltarea localităţii de pe râul
Târnava Mare şi în crearea unei administraţii locale eficiente şi reprezentative pentru
structura etnică a populaţiei oraşului. Primarul, consilierii locali, serviciile şi birourile
primăriei trebuiau să asigure bunul mers al treburilor oraşului şi să vegheze la siguranţa,
bunăstarea şi confortul locuitorilor aşezării. Din păcate au existat în epocă şi momente
în urma cărora s-au produs modificări ireversibile în structura şi evoluţia oraşului.
Unele reuşite ale administraţiei din perioada interbelică mai pot fi observate şi astăzi în
peisajul arhitectonic-urban al Sighişoarei.
Aproximativ 50 de persoane (primar, ajutor de primar, secretar general şi
funcţionari de rang superior şi inferior) asigurau administraţia oraşului în anul 1933,
pentru o populaţie în jur de 13.250 de suflete. Cele 5 servicii ale primăriei din 1933
reuşeau să acopere aproape toate situaţiile şi problemele din sectoarele oraşului: cel
adminstrativ-financiar, tehnic, de construcţii şi drumuri, cel sanitar şi al ocrotirii sociale,
veterinar şi zootehnic, cel silvic. Deşi astăzi ni se poate părea puţin, ca 50 de oameni să
administreze un oraş cu o populaţie de aproximativ 13.250 locuitori şi eterogenă din
punct de vedere etnic, funcţionarii interbelici reuşeau într-o manieră rezonabilă şi
acceptabilă să se onoreze de obligaţiile lor de serviciu. Au existat în mod sigur şi abateri
de la normă, care au fost sancţionate într-o formă sau alta de către şefii ierarhici ai
funcţionarilor respectivi.
Încheiem rândurile noastre prin a sublinia necesitatea existenţei unei
administraţii locale eficiente şi transparente, aflată mereu în slujba cetăţeanului plătitor
de taxe şi impozite. Administraţia interbelică de la Sighişoara a încercat într-o mare
măsură să se apropie de acest deziderat. Din nefericire, frământările politice ale
perioadei nu au permis întotdeauna manifestarea celor mai bune intenţii şi planuri de
acţiune. Realitatea sighişoreană interbelică a fost marcată şi ea de interferenţa masivă a
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factorului politic, venit uneori chiar din partea reprezentanţilor şi a membrilor
guvernelor aflate atunci în exercitarea mandatelor politice încredinţate de rege.

THE ORGANIZATION OF SIGHIŞOARA ADMINISTRATION IN 1933
(Summary)
The author of this article examines a local regulation of administration from Sighişoara in 1933.
Regulation is a part from series of legal regulations in interwar-period (1933, 1936, 1937). It presents the
five major services of the Town-Hall, with specific activities in domains like administrative, financial,
technical and construction, health and social care, veterinary and forestry. 50 people (mayor, deputy
mayor, secretary general and clerks) administered destiny of a city with almost 13.250 inhabitants.
Sighişoara interwar administration tried in a largely desire to approach the existence of a local efficiently
and transparent administration, always in the service of the citizens who are the paying taxes and duties.
Cuvinte cheie: Sighişoara, administraţie, oraş, interbelic, legislaţie.
Keywords: Sighisoara, administration, town, interwar-period, legislation.
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STRUCTURA ETNICĂ A ORAŞULUI SIGHIŞOARA,
ÎNTRE ANII 1930 ŞI 2011
Ioan Mărculeţ
Vasile Mărculeţ
Repere în timp. Sighişoara, unul dintre cele mai vechi oraşe burguri ale
germanilor (saşilor) din Transilvania, se află situat pe râul Târnava Mare, la o
altitudine de 345-400 m. Iniţial, pe actualul amplasament al oraşului a existat o
aşezare dacică, iar apoi, după cucerirea romană, un castru roman.
Prima atestare documentară a cetăţii datează din 1280, când documentele
aminteasc existenţa aşezării cu numele de Castrum Sex 1. După instalarea
germanilor, aduşi de regii maghiari care erau interesaţi „să aibă pe pământurile
recent cucerite locuitori cu o altă limbă deosebită de cea a localnicilor, pentru a-i
domina şi stăpâni” şi pentru a crea „centre de viaţă citadină pe care să le poată
apoi exploata prin impozite” 2, Sighişoara a cunoscut o dezvoltare continuă.
De-a lungul timpului, cetatea apare menţionată cu numele de Segeswar
(1337, 1353), Seguswar (1364, 1367), castrum Sches (1349) sau Schenk (1374) 3.
Din 1337, Sighişoara devenea şi reşedinţă a scaunului săsesc cu acelaşi nume
(Segeswar) 4. Statutul de reşedinţă scăunală îi conferea oraşului şi calitatea de
însemnat centru administrativ.

Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen, von Fr. Zimmerman und C. Werner.
Erster Band: 1191 bis 1342. Nummer: 1 bis 582, Hermannstadt, 1892, nr. 197 (Urkundenbuch, I,);
Cf. Gheorghe Baltag, Sighişoara-Schässburg-Segesvár. Istoria Sighişoarei de la întemeierea oraşului
până în 1945, Edit. Nereamia Napocae, Cluj-Napoca, 2004, p. 38-40.
2
Mario Ruffini, Istoria românilor din Transilvania, Edit. Proteus, Bucureşti, 1993, p. 30.
3
Urkundenbuch, I, nr. 540; Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen, von Fr.
Zimmerman, C. Werner und G. Müller. Zweiter Band: 1342 bis 1390. Nummer: 583 bis 1259,
Hermannstadt, 1897, nr. 640, 650, 680, 801, 1034-1035 (Urkundenbuch, II).
4
Ibidem.
1
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Fig. 1. Sighişoara pe harta răspândirii principalelor etnii din Transilvania,
în preajma anului 1900: a. români; b. germani; c. secui 5

Sighişoara este menţionată ca oraş (civitas) într-un document din anul 1407
(civitas Segwswar sau Segewswar) 6, Aşezarea fusese însă ridicată la rangul de oraş
liber încă din 1367 de regele Ungariei, Ludovic I de Anjou 7. Încă din secolul al XVlea aşezarea a fost centrul universităţii saxone. În acelaşi secol a fost ridicat şi
sistemul de fortificaţii. Din 1431 şi până prin 1435, Sighişoara a fost şi reşedinţa
viitorului domn al Ţării Româneşti, Vlad II Dracul (1436-1442, 1443-1447),
însărcinat de Sigismund de Luxemburg cu apărarea sudului Transilvaniei 8.
De-a lungul timpului, Sighişoara a cunoscut şi multe momente dificile:
oraşul a fost devastat de turci (1438), de trupele lui Gheorghe Basta (1601), asediat
de Gabriel Bathory (1612), incendiat (1676, 1736, 1788), confruntat cu epidemii de
ciumă (în anul 1603 s-au înregistrat circa 2.000 de morţi, iar în 1709, 4/5 din
După Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, „Aspecte geografice privind populaţia germană din
Transilvania în secolul al XX-lea şi la începutul secolului al XXI-lea”, în Pangeea, nr. 14, Alba Iulia,
2014, p. 102, prelucrare după Jean Nouzille, Transilvania. Zonă de contacte şi conflicte, Edit.
Enciclopedică, Bucureşti, 1995, p. 227.
6
Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen, von Fr. Zimmerman, C. Werner und
G. Müller. Dritter Band: 1391 bis 1415. Nummer: 1260 bis 1785, Hermannstadt, 1902, nr. 1.578.
7
Urkundenbuch, II, nr. 887.
8
Sergiu Columbeanu, Radu Valentin, Vlad Dracul (1436-1442, 1443-1444), Edit, Militară,
Bucureşti, 1978, p. 27-32; Cf. Gheorghe Baltag, op. cit., p.48-52.
5
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populaţie a decedat) şi inundaţii (1771). După fiecare calamitate, însă, localitatea s-a
refăcut, afirmându-se drept unul dintre cele mai importante centre meşteşugăreşti din
Transilvania. La 31 iulie 1849, la Albeşti, lângă oraş, trupele Imperiului Rus,
conduse de generalul Lüders, le-au înfrânt categoric pe cele maghiare, comandate de
generalul polonez Joseph Bem 9.
Începând din primele decenii ale secolului al XX-lea, Sighişoara s-a
dezvoltat, iniţial, ca centru industrial, iar apoi, ca oraş turistic.
Modificări în structura etnică produse între 1930 şi 2011. De la
întemeierea oraşului Sighişoara, până spre sfârşitul secolului al XIX-lea, populaţia
de origine germană din localitate a fost majoritară, cu o proporţie de peste 50% din
totalul locuitorilor. Prima scădere a sub 50 de procente a fost semnalată la 1900.
Chiar şi în pofida acestei scăderi, germanii (saşii) au rămas însă cei mai numeroşi
locuitori din oraş (5.162 persoane, respectiv 48,88% din totalul locuitorilor) 10.
Înfiinţarea în localitate a primelor unităţi industriale, în primele trei decenii
ale secolului al XX-lea, a determinat crearea unor noi locuri de muncă în Sighişoara.
Dezvoltarea industrială a atras în oraş o însemnată mână de lucru din aşezările rurale
vecine. Cum era firesc, o mare parte din cei angajaţi în aceste unităţi economice s-au
stabilit apoi în oraş, numărul locuitorilor Sighişoarei crescând cu 2.474 persoane. În
acest interval de timp, prin pătrunderea unor locuitori de alte etnii, ponderea
germanilor a scăzut cu 8,71 procente şi au crescut cele ale românilor (6,9%) şi
maghiarilor (0,8%).
Cu tot afluxul de populaţie de etnie română şi maghiară şi în anul 1930, în
structura naţională a oraşului Sighişoara, germanii au rămas cei mai numeroşi (5.236
persoane; 40,2% din totalul locuitorilor), fiind urmaţi în ordine descrescătoare de

Cf. Gheorghe Baltag, op. cit, p. 79-110, 233-253.
Ioan Mărculeţ, Dragoş Baroiu, „Modificări în structura naţională a populaţiei oraşului Sighişoara în
perioada 1900-2002”, în Analele Universităţii „Spiru Haret”, Seria Geografie, nr. 6, 2003, Bucureşti,
2003, p. 79.
9

10
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români (4.366 persoane; 33,5%), maghiari (2.896; 22,2%), romi (355; 2,5%) şi evrei
(146; 1,6%) 11 (fig. 2 şi 3).
După 1930 s-a produs o creştere spectaculoasă a numărului românilor în
oraş, care au devenit majoritari în următorarele două decenii. Inversarea rapidă a
raportului dintre primele două naţionalităţi din Sighişoara (română şi germană) s-a
datorat şi natalităţii foarte scăzute specifice etniei germane. La nivelul întregii ţări,
acest fenomen a fost semnalat şi de Sabin Manuilă, care afirma, în lucrarea Studiu
etnografic asupra populaţiei României (1940), despre ramura saşilor din
Transilvania că este o grupare care înregistrează o „scădere a capacităţii de spor
biologic” şi „are cel mai mic spor natural dintre toate neamurile din România” 12.

Fig. 2. Evoluţia numerică a germanilor, românilor, maghiarilor şi romilor
din oraşul Sighişoara (1930-2011)

Intrarea României în cel de-al Doilea Război Mondial şi urmările acestei
decizii au afectat şi pe locuitorii oraşului Sighişoara. Ca urmare, sub raport numeric,
aceştia au înregistrat în anii ’40 o relativă stagnare. Cauzele acestei stagnări au fost:
pierderile umane produse de conflagraţia mondială, reducerea natalităţii şi
Recensământul general al populaţiei României din 29 decembrie 1930, Vol. II, Neam, limbă
maternă, religie, I.N.S., Bucureşti, 1938, p. 438-439.
12
Sabin Manuilă, „Studiu etnografic asupra populaţiei României (I)” (Extras din lucrarea publicată de
Institutul Central de Statistică, Studiu etnografic asupra populaţiei României, Bucureşti, 1940), în
Geopolitica, vol. I, Edit. „Glasul Bucovinei”, Iaşi, 1994, p. 195.
11
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dificultăţile socio-economice inerente perioadelor imediat următoare războaielor 13.
În opinia istoricului Thomas Nägler, care face referire la întreaga populaţie germană
din Transilvania, în intervalul 1945-1948, pierderea averii lor, în proporţie de 90%,
şi faptul că aproape jumătate din etnicii saşi au murit sau au fost nevoiţi să trăiască
în alte ţări, au dus la dispariţia dublei loialităţi, arătată până atunci, atât Germaniei,
cât şi României 14.
O situaţie aparte se constată în cazul populaţiei evreieşti, numărul acestia
scăzând continuu, ponderea ei nedepăşind 1,5% din totalul populaţiei în tot
intervalul analizat (1930-2011). Cel de-al Doilea Război Mondial şi proclamarea
statului Israel (la 14 mai 1948) au fost cauzele care au determinat pe cei mai mulţi
evrei din România, şi implicit din Sighişoara, să se întoarcă în ţara de origine.
Ritmul plecărilor acestora din oraş a cunoscut intensităţi diferite. Dacă în anul 1956
numărul evreilor se ridica la 217 persoane, după o perioadă cu o scădere mai
accentuată, el a ajuns 35 în anul 1966. În anul 1992, numărul acestora, era de 2
persoane (0,03%) 15.
În anul 1956 în Sighişoara locuiau 20.363 persoane, iar după acest an ritmul
creşterii numărului populaţiei a fost deosebit de intens, ajungându-se la 35.904
locuitori în anul 1992. Conform datelor oferire de recensământul din 1956 16 în oraş
trăiau 11.718 români (57,5% din totalul locuitorilor), 5.096 (25,0%) germani, 3.005
(14,7%) maghiari, 236 (1,1%) romi şi 308 (1,7%) de alte naţionalităţi (fig. 3). În
următorul deceniu numărul locuitorilor din oraş a crescut la 25.109 persoane, din

Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, „Consideraţii asupra evoluţiei numerice a germanilor din
România între anii 1930-1992”, în Historia et philosophia, Mediaş, 2002, p. 20; Ioan Mărculeţ,
Dragoş Baroiu, op. cit., p. 80.
14
Thomas Nägler, „60 de ani de la începutul exodului germanilor din România”, în Comunicări
ştiinţifice, II, Mediaş, 2004, p. 63.
15
Ioan Mărculeţ, Alina Bejinariu, Mihai Popa, „Modificări în structura naţională a populaţiei oraşului
Sighişoara între 1900-1992”, în Însemnări geografice, Bucureşti, 2002, p. 24; Ioan Mărculeţ, Dragoş
Baroiu, op. cit., p. 80.
16
Recensământul populaţiei din 21 februarie 1956, D.C.S., Bucureşti, 1969.
13
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care 15.503 (61,7%) erau români, 5.204 (20,7%) germani, 4.224 (16,8%) maghiari,
80 (0,3%) romi şi 98 (0,5%) de alte naţionalităţi 17.
Din compararea rezultatelor oferite de statisticile din anii 1956 şi 1966, deşi
se observă o creştere numerică a populaţiei aparţinând principalelor trei etnii, totuşi
ponderea germanilor şi maghiarilor continuă să înregistreze o scădere. Această
evoluţie demografică este datorită afluxului de etnici români, „favorizat şi de
procesul de extindere spaţială a oraşului, ce constituia la acea dată un pol de
atracţie în regiune” 18.
În anul 1977, în urma modificărilor semnalate mai sus, structura naţională a
populaţiei oraşului Sighişoara era compusă din: 20.606 români (62,0% din totalul
locuitorilor), 5.924 (17,8%) maghiari, 5.881 (17,7%) germani, 739 (2,2%) romi şi 58
(0,3%) alte naţionalităţi (fig.3). 19 În perioada 1966-1977, singura schimbare
semnificativă în structura populaţiei oraşului a constat în trecerea pe poziţia a II-a a
maghiarilor, în locul germanilor. Deşi nu a produs o modificare în ordinea structurii
demografice, este de menţionat faptul că ponderea populației de etnie romă din
Sighișoara a crescut cu 1,9 procente.
După anul 1977 procesul de emigrare a germanilor spre ţinuturile de origine
s-a intensificat foarte mult. Cauzele fundamentale ale plecărilor nu au fost
persecuţiile politice, naţionale sau religioase, ci au fost de natură psihologică (prin
dorinţa de conservare etnică) şi economică (cunoscut fiind decalajul mare dintre
nivelul de trai din Germania de Vest şi cel din România) 20. Aceste emigrări au fost
Recensământul populaţiei şi locuinţelor din 15 martie 1966, I, D.C.S., Bucureşti, 1968.
Ioan Mărculeţ, Dragoş Baroiu, op. cit., p. 80. Procesul de extindere spaţială a oraşului, susţinut de
dezvoltarea industrială continuă, a favorizat creşterea numerică a populaţiei de etnie română până la
sfârşitul secolului al XX-lea.
19
Recensământul populaţiei şi locuinţelor din 7 ianuarie 1992 – structura populaţiei pe naţionalităţi
(date comparative 1977 – 1992), D.N.S., Bucureşti, 1994.
20
Ioan V. Raica, Mediaş. Natură-istorie-economie (studiu), Edit. Tipomur, Târgu Mureş, 1994, p. 39.
Cf. Wilfried E. Schreiber, „Minoritatea germană din România şi evoluţia numerică a acesteia”, în
Studii şi Cercetări de Geografie, vol. XLVII-XLVIII, Bucureşti, p. 86, unde, în totală opoziţie cu
opinia lui Ioan V. Raica, consideră că „pierderea proprietăţilor, teroarea politică şi etnică, precum şi
17
18
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încurajate şi chiar sprijinite de guvernul de la Bucureşti şi de asociaţiile de saşi şi
şvabi din străinătate. În acest sens, în anul 1978 cancelarul Republicii Federale
Germane, Helmut Schmidt, şi preşedintele României, Nicolae Ceauşescu, au ajuns la
un acord prin care statul român primea unele sume de bani în schimbul germanilor
care emigrau din ţară 21.
În noile condiţii, fenomenul emigraţiei germanilor s-a intensificat. În
Sighişoara, deficitul de populaţie produs de plecarea germanilor din oraş a fost
compensat, însă, de noii locuitori veniţi din localităţile rurale vecine.
Intervalul de timp de un deceniu şi jumătate, cuprins între anii 1977 şi 1992,
s-a caracterizat printr-o creştere a numărului locuitorilor oraşului cu 2.696 persoane,
care a ajuns la 35.904 persoane. Din datele înregistrate la recensământul 1992 se
constată că la data recenzării, în Sighişoara trăiau 26.399 (73,5%) români, 7.056
(19,6%) maghiari, 1.367 (3,8%) germani, 1.096 (3,0%) romi şi 22 (0,1%) persoane
de alte naţionalităţi. 22 Faţă de anul 1977, cea mai dramatică modificare s-a produs în
ponderea populaţiei germane, care a scăzut cu 13,9 procente. În contrast, toate
celelaltre trei etnii mai numeroase au înregistrat creşteri procentuale: românii cu
11,5 procente, maghiarii cu 1,8 procente şi romii cu 0,8 procente.

faptul că în urma războiului numeroase familii au fost despărţite, au dus la o emigrare – a
germanilor, n.n. – crescândă”.
21
Wilfried E. Schreiber, op. cit., p. 86-87; Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, Elena Herda,
„Consideraţii istorico-geografice asupra populaţiei germane din România în secolul XX”, în
Sociologie Românească, vol. V, nr. 1, Bucureşti, 2007, p. 135. În fiecare an urmau se emigreze din
România 11.000 de germani. Însă, în deceniu 9 al secolului al XX-lea, numărul germanilor plecaţi din
ţară s-a ridicat până la 15.000 de persoane pe an.
22
Recensământul populaţiei şi locuinţelor din 7 ianuarie 1992 – structura populaţiei pe naţionalităţi
(date comparative 1977 – 1992), D.N.S., Bucureşti, 1994.
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Fig. 3. Structura etnică a oraşului Sighişoara (1930-2011)

La începutul secolului al XXI-lea, în anul 2002, în oraşul Sighişoara locuiau
32.304 persoane. Diminuarea populaţiei oraşului cu 3.600 de persoane într-un
deceniu a fost cauzată de mai mulţi factori: reducerea natalităţii, restructurarea
industrială, declinul socio-economic general şi fluxul migratoriu spre vestul Europei.
Conform statisticii, în oraş locuiau: 24.556 (76,0%) români, 5.934 (18,3%)
maghiari, 1.135 (3,5%) romi, 623 (1,9%) germani şi 53 (0,3%) persoane aparţinând
altor naţionalităţi (italiană, evreiască, rusă, bulgară etc.) 23 (fig. 3). După cum se
poate observa, singura modificatre produsă între anii 1992 şi 2002 a fost trecerea
romilor pe poziţia a III-la, în locul germanilor.

Recensământul populaţiei şi locuinţelor – martie 2002 (Recensământ etnii 2002), I.N.S.
(www.recensamantromania.ro).

23
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Evoluţia descendentă a numărului populaţiei oraşului Sighişoara, produsă de
cauzele precizate mai sus, s-a continuat şi în anii următori. Ca urmare, în anul 2011
în oraşul de pe Târnava Mare locuiau 28.102 persoane, valoare apropiată de cea de
la începutul anilor ’70. Ordinea naţionalităţilor în structura etnică s-a păstrat
asemănătoare cu cea din anul 2002: români (19.632 persoane; 69,9% din totalul
locuitorilor), maghiari (4.643; 16,5%), romi (1.471; 5,2%), germani (403; 1,4%),
alte etnii (45; 0,2%) şi locuitori pentru care informaţiile sunt nedisponibile (1.908;
6,8%) 24. Însă, din cauza numărului mare al persoanelor cuprinse la rubrica
informaţii nedisponibile (peste 1.900 de locuitori), nu pot fi exprimate concluzii
certe asupra structurii etnice a oraşului Sighişoara pe anul 2011.
Concluzii. Din analiza statisticilor cunoscute, referitoare la structura etnică a
oraşului Sighişoara, la finalul realizării prezentului demers se pot formula
următoarele concluzii:
1. În întreg intervalul de timp analizat, de peste opt decenii (1930-2011),
principalele naţionalităţi din oraş au fost: germană, română, maghiară şi romă.
2. Etnia germană, a pieredut poziţia I în structura populaţiei după cel de-al
Doilea Război Mondial şi a coborât, treptat, pe locul IV, în anul 2002.
3. Românii s-au poziţionat pe locul I după cea de-a doua conflagraţie
mondială şi sau menţinut în fruntea structurii etnice până în prezent.
4. Maghiarii, cu ponderi cuprinse între 13 şi 23%, au trecut în perioada 19661977 de pe locul al III-lea pe locul al II-lea, poziţie pe care se aflau şi la
recensămintele ulterioare.
5. Romii s-au poziţionat preponderent pe locul al IV-lea (cu ponderi de până
la 3%), dar au trecut pe locul al III-lea în anul 2002.

24

Recensământul populaţiei şi locuinţelor, 20011 (Tab. 8 Populația stabilă după etnie – județe,
municipii, orașe, comune), I.N.S. (www.recensamantromania.ro/rezultate-2/).
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THE ETHNICAL STRUCTURE OF SIGHISOARA CITY
BETWEEN 1930 AND 2011
(ABSTRACT)
Throughout the year 1930-2011, the main nationalities in the city were: German, Romanian,
Hungarian and Roma. After World War II the German ethnicity lost the first place in the population
structure, reaching the fourth place in 2002. Romanians found themselves on the first position after
the second world conflagration and remained in the top of the ethnical structure until nowadays.
Hungarians that were in a percentage between 13% and 23%, during 1966-1977 advanced from
third place to second place, position in which they were at the subsequent censuses. Roma population
was prevalent in the fourth position (with percentages up to 3%) but in 2002 it advanced to the third
place (Translated by Theodora Mărculeţ).
Cuvinte cheie: Sighişoara, germani, români, maghiari, romi.
Key words: Sighisoara, Germans, Romanians, Hungarians, Romani.
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PATCH-PICTURES
PETICĂRIE - OPERA INEDITĂ A ARTISTEI LILIAN THEIL
Dana Sofia Bänder
Începând din anul 1990, doamna Lilian Theil concepe şi execută cu multă
imaginaţie, îndemînare şi perseverenţă o operă de artă complexă, redând multiple
aspecte ale schimbărilor politice, sociale, economice, demografice şi culturale, care
au avut loc în ţinuturile noastre, precum şi sentimente şi percepţii personale.
Compozițiile sunt alcătuite din petice, cusute pe o pânză, care formează
substratul imaginii, concepută în prealabil până în cel mai minuscul detaliu. Peticele
de culori şi mărimi diferite formează o peticărie 1. Ansamblul astfel realizat redă un
tablou, care, în majoritatea cazurilor, conţine un mesaj uneori greu de desluşit la
prima vedere. Deseori imaginile sunt însoţite de comentarii explicative în diferite
limbi. Mărimea lucrărilor variază între 1m² și 2m².
Biografie
Doamna Lilian Theil s-a născut în anul 1932 la Braşov. După absolvirea
licului „Principesa Elena”, s-a înscris la Academia de Arte Plastice „Nicolae
Grigorescu” din Bucureşti, de unde a fost exmatriculată după doi ani, fiind de
„origine nesănătoasă”.
În 1953 familia a fost evacuată din casa părintească de la Braşov, rămânând
însă în continuare stabiliţi în același oraş. În anul 1957 se căsătoreşte cu doctorul
Josef Theil, cu care petrece 3 ani în Maramureş. În 1959 se naşte fiul lor, Peter
Cristian. Se întorc la Braşov, pentru specializarea domnului Theil în neuropsihiatrie, unde se naşte al doilea fiu, Johannes Karl, in 1961. În acelaşi an are loc
repartizarea şi mutarea familiei la Sighişoara.
Doamna Lilian Theil şi-a dedicat cea mai mare parte a vieţii datoriilor
casnice şi familiare, observând cu perspicacitate fenomenele înconjurătoare şi
chibzuind temeinic asupra însuşirilor omeneşti. Abia în perioada post-comunistă a
început să redea aceste cugetări în vasta ei operă de peticărie.
Peticărie: Mulțime de petice. Din petică +suf.-ărie. Dicționarul limbii romîne moderne, Editura
Academiei Republicii Populare Romîne, 1958.

1
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Domnul Dr. Josef Theil a decedat în anul 2013.
Expoziţii: Braşov, Bucureşti, Heidelberg, München, Sighişoara.
Toate lucrările se află în proprietate particulară.
O parte din lucrări au fost publicate în anul 2014 sub titlul „Ein Bilderbuch
für Greise/ Un album pentru bătrâni“, însoţite de un text explicativ în limba română
şi germană. Într-un dialog imaginar între două persoane în vîrstă, Josef şi Josefine,
în care se recunosc soţii Theil, sunt comentate situaţii şi probleme cotidiene şi
percepţiile personale legate de schimbările istorice din ultimele decenii.
Doamna Theil locuieşte la Sighişoara, concepând şi executând în continuare
lucrări de peticărie, precum şi copii după tablourile existente, care se află în colecţii
particulare în diferite părţi ale lumii.
Tablourile, în ordine cronologică, realizate până la sfârşitul anului 2016:
Secolul XX (1), 108 x 112 cm, 1990 (Fig.3)
Secolul XX (2), 108 x 112 cm, 1990 (Fig.4)
Secolul XX (3), 108 x 112 cm, 1991 (Fig.5)
Crini, 140 x 90 cm,1991
Imigrarea şi emigrarea saşilor, 97 x 162 cm, 1992 (Fig.6)
Zi de târg la Sighişoara, 100 x 80 cm, 1992
Pericolele tinereţii, 140 x 160 cm, 1993
Înger (Revelaţie postrevoluționară), 147 x 95 cm, 1993
Istoria comunismului, 128 x 166 cm, 1994
Certuri familiare 1, 122 x 122 cm, 1994
Mame, 148 x 148 cm, 1995
Datină românească – Jocul Capra, 80 x 90 cm, 1995
Curpen, 80 x 60 cm, 1996
Mijlocul vieţii, 90 x 70 cm, 1996
Deportarea – ianuarie 1945, 130 x 120 cm, 1997
Turnătorul, 100 x 90 cm, 1997
Tranziţia, 127 x 103 cm, 1998
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Celălalt Ţipăt, 110 x 110 cm, 1998
Bujori, 135 x 110 cm, 1999
Puncte de vedere 1, 120 x 110 cm, 2000
Puncte de vedere 2, 120 x 110 cm, 2000
Muzică militară, 124 x 113 cm, 2001
Perseverenţă, 127 x 103 cm, 2001 (Fig.2)
Dor de casă, 150 x 140 cm, 2002
Certuri familiare 2, 148 x 117 cm, 2002
Diferențe, 138 x 114 cm, 2003
Rămas bun, 104 x 193 cm, 2003
Scene unei căsnicii, 160 x 130 cm, 2004
Frică, 125 x 112 cm, 2004
Permeabilii, 130 x 137 cm, 2005
Concert de muzică Rock 1, 120 x 120 cm, 2005
Concert de muzică Rock 2, 120 x 90 cm, 2006
Concert de muzică Rock 3, 120 x 90 cm, 2006
Noii sfinţi, 137 x 96 cm, 2007 (Fig.1)
Cruce din Săpănţa, 157 x 67 cm, 2007 (Fig.8)
Câte ceva din istoria oraşului Sighişoara, 168 x 113 cm, 2008
Isus - ce am făcut din învățătura lui, 138 x 99 cm, 2008 (Fig.7)
Cu funia injurul gâtului, 128 x 92 cm, 2009
Malve, 92 x 72 cm, 2009
Cele 10 porunci, 130 x 115 cm, 2010
Bătrînul arbore, 138 x 94 cm, 2011
Ultimul joc, 130 x 90 cm, 2012
Așa suntem noi acum, 110 x 100 cm, 2012
După zece ani, 100 x 142 cm, 2013
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Diferențe, 135 x 115 cm, 2014
Ultimii martori, 83 x 130 cm, 2014
Cursul vieții, 118 x124 cm, 2015
Mircea Cărtărescu: Orbitor, 120 x 112 cm, 2015
Obiceiuri ţigăneşti preluate?, 134 x 98 cm, 2016
Cugetări despre termenul „cumsecade”, 160 x 138 cm, 2016
Crâmpeie din viaţă, 80 x 80 cm, 2016
Certuri familiare 3, 115 x 150 cm, 2016
Câteva piese din creația artistică au fost alese în prezentul articol pentru a
exemplifica compoziția imaginilor şi a simbolurilor precum şi alegerea culorilor şi a
nuanţelor materialelor folosite.
Trilogia „Secolul XX” (Fig.3,4,5) redă multitudinea de aspecte şi
schimbările care au loc în diferite faze ale secolului la noi. Prima imagine (Fig.3)
reprezintă dictatura nazistă, simbolizată prin zvastică şi oroarea războiului, urmat de
o nouă dictatură, simbolizată prin seceră şi ciocan. În centrul imaginii, caracterisctic
tuturor evenimentelor, este pumnul de fier înconjurat de nenumărate cruci, victimele
războiului şi ale regimurilor dictatoriale şi totalitare. Suprafaţa este compusă din
multe petice de diferite culori încadrate de sârmă ghimpată, simbol al inchisorii, a
lipsei de libertate. Firele sârmei sunt însoțite de mulți ochi, şerpi încovoiați în formă
de ureche sunt presăraţi în diferite părţi ale tabloului, sugerând supravegherea.
Culorile alese sunt în mare parte vii, contrastând la prima impresie cu subiectul.
Intenţia este de a reda astfel nu doar traumele trăite ci şi experienţele cotidiene
pozitive, dorinţele, speranţele, supravieţuirea însăşi.
Tabloul următor (Fig.4) sugerează faza copleşitoare a ultimelor două decenii
ale dictaturii, redată în culori sumbre. Încadrată în cenuşiu, toată viaţa decurge într-o
monotonie apăsătoare, într-un mediu trist, în care toate blocurile şi lăcaşurile sunt
gri. Până şi plantele au culori şterse. Imaginea pare copleşită de Palatul Poporului,
redând situaţia reală a acelei perioade istorice, în care un popor întreg a fost înjugat
pentru a satisface megalomania unui dictator.
Ultimul tablou al trilogiei (Fig.5) are un aspect cu totul diferit. Cortina de fier
a dispărut, libertatea de a-şi satisface o serie de dorinţe este redată prin numeroase
imagini, care simbolizează bunăstarea, dar culorile sunt estompate, palide. Imaginea
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este dominată de o caracatiţă, creatură lacomă şi hrăpăreaţă, care cu cele opt braţe
puternice acaparează şi înnăbuşeşte victimele. Este mentalitatea capitalistă, iluzia
posibilităţilor nelimitate.
„Noii sfinţi” (Fig.1) redă una din caracteristicile societăţii contemporane,
adoraţia faţă de noii idoli. Personajele sfinte, atotprezente în tradiţia ortodoxă, sunt
înfăţişate purtând ziare, toaletă stridentă, microfon, minge de fotbal şi tenişi.
Imaginea sugerează modul în care credinţa strămoşească şi valorile creştine au fost
înlocuite cu valori efemere: vanitatea, vedetele sportive, dependenţa de medii.
Crinii, care în iconografia creştină simbolizează puritatea, au devenit simple
elemente decorative.
Tabloul „Perseverenţă” (Fig.2) redă o clădire bisericească veche, dar
nedeteriorată de cursul timpului, încadrată de codrii uriaşi, care nu au reuşit să o
năpădească. Temeinic construită, silueta bisericii se distinge de suprafaţa cerului
diferit nuanţat. Fiecare locuitor al regiunii sighişorene precum şi cei care admiră
Sighişoara recunosc Biserica Sf. Nicolae (Biserica din Deal), care a înfruntat
greutăţile vremii multe secole la rând. Imaginea redată pare evidentă, dar titlul
sugerează adevăratul sens al lucrării. Suprafața cerului şi a pădurilor, care formează
o unitate, redată în diferite culori, întunecate, sumbre, tulburătoare, dar şi vii,
inspirând încredere, pînă la nuanţe deschise, luminoase, sugerează multitudinea
fenomenelor, pe care le-a înfruntat străvechea clădire, rămânând neclintită,
necopleşită.
„Isus – ce am făcut din învăţătura lui” (Fig. 7) arată răstignirea în manieră
tradiţională, redată pe un fond de culoare roşie, ţipătoare. Siluete de călăreţi, soldaţi
din diferite epoci, gonesc caii, copleşind imaginea răstignirii. Scena biblică se
suprapune cu atrocităţile, cu suferința, cu jertfele, simbolizate prin culoarea roşie.
„Imigrarea şi emigrarea saşilor” (Fig.6) este o lucrare într-o manieră diferită.
În trei benzi suprapuse, se derulează istoria saşilor în Transilvania, de la venirea
primilor imigranţi pînă la plecarea lor, după opt secole. Benzile sunt intercalate de
inscripţii in limba germană şi română. Redusă la câteva scene semnificative, care
redau greutăţile, pe care le-au înfruntat, prezența civilizaţiei săseşti rămâne evidentă
în architectura, care caracterizează locurile unde au trăit.
„Cruce de la Săpânţa” (Fig.8) este o copie a unei cruci existente în Cimitirul
Vesel de la Săpânţa, în Maramureş.
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După cum reiese din prezentarea celor opt tablouri, creaţia artistică a
doamnei Lilian Theil, este – cu excepţia pieselor decorative – o artă programatică,
prezentând o complexitate de subiecte: teme istorice, aspecte ale societăţii şi ale
vieţii cotidiene, experienţe individuale.
Temele istorice sunt redate în diferite moduri. Benzi, pe care se derulează
diferitele secvenţe istorice, reduse la scene concludente (Imigrarea şi emigrarea
saşilor (Fig. 6), Câte ceva din istoria oraşului Sighişoara, Istoria Comunismului) sau
conţinând un eveniment complex concentrat într-o singură imagine (Deportarea –
ianuarie 1945, Secolul XX 1, 2, 3).
O serie de lucrări reflectă multiplele aspecte ale societăţii, schimbările
decisive din ultimele decenii, primejdiile latente (Aşa suntem noi acum, Obiceiuri
ţigăneşti preluate?, Turnătorul, Înger – Revelaţie postrevoluţionară, Tranziţia).
Impresiile şi experienţele individuale, situaţii semnificative, în care fiecare
spectator se recunoaşte, joacă un rol esenţial în creaţia artistei (Diferenţe, Scene unei
căsnicii, Ultimul joc, Mame, Certuri familiare, Dor de casă). În multe lucrări un
umor fin caracterizează redarea imaginilor (Concert de muzică Rock 1, 2, 3).
Un realism sfâşietor predominează în unele creaţii (Isus – ce am făcut din
învăţătura lui (Fig. 7), Deportarea - ianuarie 1945, Dor de casă). Câteva tablouri cu
scop decorativ (Crini, Bujori, Malve, Cruce de la Săpânţa, Jocul Capra, Curpen) sau
cu caracter descriptiv (Zi de târg la Sighişoara, Rămas Bun, După 10 ani) întregesc
colecţia.O lucrare unică este prelucrarea unui subiect literar, Mircea Cărtărescu:
Orbitor. Demn de amintit este faptul, că toate lucrările sunt executate din zdrenţe,
din deşeuri, artista realizând astfel un mod inedit de reciclare.
Majoritatea lucrărilor nu poartă semnătură, dar, datorită originalităţii lor, atât
în ceea ce priveşte imaginea redată cât şi felul compoziţiei şi modul de realizare, pot
fi atribuite fără îndoială artistei Lilian Theil, o martoră a timpului cu capacitatea de a
pătrunde profund în înţelesul lucrurilor şi de a reda esenţialul în mod evident.
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Patch-Pictures
Flickenbilder – die neuartige Bildgestaltung der Künstlerin Lilian Theil
( Zusammenfassung)
Seit Anfang des Jahres 1990, als das Zeitgeschehen hierzulande eine bedeutende Wende
erfuhr, gestaltet Frau Lilian Theil, in einer eigenwilligen Darstellungsweise, Kunstwerke, die sowohl
einschneidende menschliche Erfahrungen und Gefühle als auch eine Vielfalt der politischen, sozialen,
wirtschaftlichen, demografischen und kulturellen Aspekte dieses Gebietes beinhalten.
Die aus Stoffteilen zusammengesetzten Bilder, die auf einem Tuch festgenäht sind, ergeben
ein Gesamtwerk, das bis ins kleinste Detail ausgedacht und ausgearbeitet ist. Es sind Flickenbilder,
Patch-Pictures, deren Ausmaße zwischen 1m² und 2m² variieren. Die Auswahl des Materials und der
Farben entspricht dem Inhalt der Darstellungen, die nicht selten versteckte Botschaften enthalten.
Erklärungen in verschiedenen Sprachen begleiten oft die einzelnen Bildelemente.
Lebenslauf
Frau Lilian Theil ist 1932 in Kronstadt geboren, wo sie das Gymnasium „Principesa Elena“
besuchte. Nach dem Abschluss folgte das Studium an der Kunstakademie „Nicolae Grigorescu“ in
Bukarest, das sie jedoch 1953, wegen „ungesunder Herkunft“, verlassen musste. Im gleichen Jahr
erfolgte die Evakuierung der Familie, die jedoch weiterhin in Kronstadt wohnen durfte.
1957 heiratete sie Dr. Josef Theil, mit dem sie 3 Jahre in der Maramuresch verbrachte, wo
1959 ihr Sohn Peter Cristian geboren wurde, danach erfolgte die Rückkehr nach Kronstadt, wo 1961
ihr zweiter Sohn, Johannes Karl, geboren wurde.
1961 zog die Familie nach Schäßburg um.
Frau Theil widmete weiterhin den größten Teil ihrer Zeit den familiären und häuslichen
Verpflichtungen. Mit stets wachem Interesse und scharfsinniger Beobachtungsgabe verfolgte sie die
Ereignisse und Veränderungen in ihrer Umwelt. Erst in post-kommunistischer Zeit wurde diese
komplexe Gedankenwelt in Flickenbilder übertragen.
Dr. Josef Theil verstarb 2013 in Schäßburg.
Ausstellungen ihrer Werke fanden in Bukarest, Heidelberg, Kronstadt, München und
Schäßburg statt.
Frau Theil ist weiterhin wohnhaft in Schäßburg und gestaltet sowohl Flickenbilder mit
neuem Inhalt als auch Kopien ihrer bereits existierenden Werke, die sich in Privatsammlungen in der
ganzen Welt befinden.
Im Jahre 2014 ist ein großer Teil davon in „Ein Bilderbuch für Greise/Un album pentru
bătrâni“ veröffentlicht worden, mit einem Begleittext, der wertvolle Informationen über die
Künstlerin und deren Bilder enthält. Es ist ein erdachtes Gespräch zwischen zwei älteren Personen,
Josef und Josefine, in denen man das Ehepaar Theil erkennt. Sie unterhalten sich über das
Alltagsgeschehen, über ihre persönlichen Empfindungen und Erfahrungen, eingebunden in die
Ereignisse, die im Laufe ihres langen Zusammenlebens stattfanden. Diese Eindrücke finden sich in
den Flickenbildern der Künstlerin wieder, die als Zeitzeugin, als aufmerksame Beobachterin
angesehen werden darf.
Die Flickenbilder, in chronologischer Reihenfolge, die bis Ende des Jahres 2016 angefertigt wurden:
Das XX. Jahrhundert (1), 108 x 112 cm, 1990 (Fig.3)
Das XX. Jahrhundert (2), 108 x 112 cm, 1990 (Fig.4)
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Das XX. Jahrhundert (3), 108 x 112 cm, 1991 (Fig.5)
Lilien, 140 x 90cm, 1991
Einwanderung und Auswanderung der Sachsen, 97 x 162 cm, 1992 (Fig.6)
Markttag in Schäßburg, 100 x 80 cm, 1992
Gefahren der Jugend, 140 x 60 cm, 1993
Engel (Postrevolutionäre Erkenntnis), 147 x 95 cm, 1993
Die Geschichte des Kommunismus, 128 x 166 cm, 1994
Familienstreitigkeiten 1, 122 x 122 cm, 1994
Mütter, 148 x 148 cm, 1995
Rumänischer Neujahrsbrauch, 80 x 90 cm, 1995
Clematis, 80 x 60 cm, 1996
Mitte des Lebens, 90 x 70 cm, 1996
Deportation – Januar 1945, 130 x 120 cm, 1997
Der Spitzel, 100 x 90 cm, 1997
Der Übergang, 127 x 103 cm, 1998
Der andere Schrei, 110 x 110 cm, 1999
Pfingstrosen, 135 x 100 cm, 2000
Standpunkte 1, 120 x 110 cm, 2000
Standpunkte 2, 120 x 110 cm, 2000
Marschmusik, 124 x113 cm, 2001
Standhaftigkeit, 127 x 103 cm, 2001 (Fig.2)
Heimweh, 150 x 140 cm, 2002
Familienstreitigkeiten 2, 148 x 117 cm, 2002
Unterschiede, 138 x114 cm, 2003
Abschied, 104 x 193 cm, 2003
Szenen einer Ehe, 160 x 130 cm, 2004
Angst, 125 x 112 cm, 2004
Die Durchlässigen, 130 x 137 cm, 2005
Rockkonzert 1, 120 x120 cm, 2005
Rockkonzert 2, 120 x 90 cm, 2006
Rockkonzert 3, 120 x 90 cm, 2006
Die neuen Heiligen, 137 x 96 cm, 2007 (Fig.1)
Kreuz aus Săpânța, 157 x 67cm, 2007 (Fig.8)
Einiges aus der Geschichte der Stadt Schäßburg, 168 x 113 cm, 2008
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Jesus – was wir aus seiner Lehre gemacht haben, 138 x 99 cm, 2008 (Fig. 7)
Mit der Schlinge um den Hals, 128 x 92 cm, 2009
Malven, 92 x 72 cm, 2009
Die zehn Gebote, 130 x 115 cm, 2010
Der alte Baum, 138 x 94 cm, 2011
Letztes Spiel, 130 x 90 cm, 2012
So sind wir jetzt, 110 x 100 cm, 2012
Nach zehn Jahren, 100 x142 cm, 2013
Unterschiede, 130 x 115 cm, 2014
Die letzten Zeugen, 83 x130 cm, 2014
Der Lauf des Lebens, 118 x 124 cm, 2015
Mircea Cărtărescu: Orbitor, 120 x 112 cm, 2015
Zigeunersitten als Vorbild?, 134 x 98 cm, 2016
Nachdenken über das Wort „anständig“, 160 x 138 cm, 2016
Erinnerungsfetzen, 80 x 80 cm, 2016
Familienstreitigkeiten, 115 x 150 cm, 2016
Sämtliche Werke befinden sich im Privatbesitz.
Einige davon werden hier vorgestellt, um die inhaltliche Vielfalt und die Darstellungsweise
zu veranschaulichen. Die Trilogie „Das XX Jahrhundert“ (Fig. 3, 4, 5) verdeutlicht die gewaltigen
Veränderungen und die einschneidenden Ereignisse, die hierzulande stattfanden.
Auf dem ersten Bild (Fig.3) sind die Nationalsozialistische Diktatur und die Schrecken des
Krieges, symbolisiert durch Hackenkreuze, sowie die darauffolgende Diktatur, symbolisiert durch
Hammer und Sichel, dargestellt. Im Mittelpunkt befindet sich die eiserne Faust, umrahmt von
zahlreichen Kreuzen, die Opfer der totalitären und diktatorischen Regime. Die Bildfläche besteht aus
zahlreichen Flicken unterschiedlicher Farben. Sie ist von Stacheldraht umfasst, Symbol des
Gefangenseins. Viele Augen und kleine Schlangen, die sich zu Ohren winden, deuten auf Kontrolle,
Beobachtung, Abhörverfahren hin. Die Auswahl der leuchtenden Farben, die im Gegensatz zu dem
Inhalt zu sein scheinen, ist beabsichtigt, um dadurch auch die angenehmen, positiven Erlebnisse in
den damaligen Zeiten zu versinnbildlichen, die Träume und Hoffnungen, das Überleben selbst.
Das zweite Bild (Fig.4), von düsteren Farben geprägt, stellt die erdrückende Fase der
Diktatur dar. Graue Monotonie kennzeichnet die Umgebung, die Häuser, sogar die Pflanzen. Im
Mittelpunkt steht der riesige „Palast des Volkes“, als Inbegriff der Unterjochung eines ganzen
Staates, das den Größenwahn eines Diktators zu befriedigen hatte.
Der letzte Teil der Trilogie (Fig.5) zeigt ein völlig verändertes Bild. Wohlstand und
Wohlergehen, symbolisiert durch Häuser, Tiere, Pflanzen, kennzeichnen die neue postkommunistische Welt. Die ausgesuchten Flicken sind jedoch blass, das Geschehen wird von einer
riesigen Krake beherrscht, ein gieriges, einnehmendes Geschöpf, das ihre Opfer erstickt. Es ist die
kapitalistische Mentalität, die Illusion der unbegrenzten Möglichkeiten.
„Die neuen Heiligen“ (Fig.1) beinhaltet die Neudeutung der in der orthodoxen Religion
traditionellen Darstellung der Heiligenbilder. Die neun Götzen, Pop-Stars, Medien, Sport-Größen,
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haben die christlichen Vorbilder ersetzt, Narzissmus, Eitelkeit, Selbstdarstellung, symbolisiert durch
aufwendiges Erscheinungsbild, Mikrofon, Fußball, sind die neuen Idole. Die Lilien, ehemals
Symbole der Reinheit, dienen lediglich dekorativen Zwecken.
„Standhaftigkeit“ (Fig. 2) zeigt eine mittelalterliche Kirche, die von dichten Wäldern
umgeben ist. Ihre Konturen zeichnen sich deutlich von der weiten Himmelsfläche ab. Jeder
Schäßburger und alle Diejenigen, die die Stadt schätzen, erkennen den massiven Sakralbau des Hl.
Nikolaus, die Bergkirche, die seit Jahrhunderten allen Bedrohungen trotzt. Der Titel weißt auf den
tieferen Sinn der Darstellung hin. Die großflächigen Stoffteile, in sehr dunklen bis sehr hellen Farben,
symbolisieren die Vielfalt der Ereignisse, die schlechten und die guten Zeiten, die der altehrwürdige
Bau, Symbol der Beharrlichkeit, überdauert hat.
„Jesus – was wir aus seiner Lehre gemacht haben“ (Fig.7) stellt die Kreuzigung Jesu in
traditioneller Weise dar, jedoch auf leuchtend rotem Hintergrund und umgeben von den Umrissen
von Kriegern und Soldaten auf galoppierenden Pferden. Die Lehren des Erlösers haben die Menschen
in blutigen Auseinandersetzungen, symbolisiert durch die rote Fläche und den agierenden Häschern,
umgesetzt.
„Ein – und Auswanderung der Sachsen“ (Fig. 6) ist eine prägnante, knappe Darstellung der
Geschichte der Siebenbürger Sachsen. Auf drei Bänder befindet sich eine Abfolge von
aussagekräftigen Szenen, in denen die Ankunft der Siedler, der Überlebenskampf und die Abfahrt
gezeigt werden. Zwischen den Bändern ist der Titel, in deutscher und rumänischer Sprache,
angegeben. Ihre Präsenz in dem Gebiet, das sie Jahrhunderte lang bewohnten, bleibt jedoch sichtbar,
im Bild symbolisiert durch eine Wehrkirche.
„Kreuz aus Săpânța“ (Fig.8) ist die Wiedergabe eines Kreuzes aus dem berühmten
„Fröhlichen Friedhof“ in Săpânța in der Maramuresch .
Aus den vorgestellten Flickenbildern ist ersichtlich, dass es sich, von wenigen Ausnahmen
abgesehen, um programmatische Kunst handelt, um erdachte Bildkompositionen.
Die Bildwerke, die einschneidende geschichtliche Ereignisse wiedergeben, weisen zwei
unterschiedliche Gestaltungsformen auf: Sequenzen in zeitlicher Reihenfolge mit Beschriftung (Ein –
und – Auswanderung der Sachsen, Einiges aus der Geschichte der Stadt Schäßburg, Geschichte des
Kommunismus), und Einzeldarstellungen, die wichtige historische Ereignisse beinhalten (Deportation
– Januar 1945, Das XX Jahrhundert 1, 2, 3).
Viele Darstellungen beinhalten soziale Aspekte, gesellschaftliche Veränderungen, das
alltägliche Dasein (So sind wir jetzt, Zigeunersitten als Vorbild?, Der Übergang). Oft sind häusliche
Alltagsprobleme, individuelle Sorgen und Zweifel dargestellt (Unterschiede, Szenen einer Ehe,
Letztes Spiel, Mütter, Familienstreitigkeiten 1, 2, 3). Einige Bilder haben dekorativen Charakter
(Lilien, Pfingstrosen, Malven, Rumänischer Neujahrsbrauch, Kreuz aus Săpânța, Clematis).
Erwähnenswert ist auch die Verarbeitung des literarischen Werkes „Micea Cărtărescu: Orbit“.
Humorvoll werden einzelne Aspekte der Moderne gestaltet (Rockkonzert 1, 2, 3), ergreifend
die Darstellungen von Tod und Leid (Jesus – was wir aus seiner Lehre gemacht haben (Fig. 7),
Geschichte des Kommunismus, Heimweh).
Ein großer Teil der Flickenbilder ist nicht signiert, sie können jedoch unverkennbar der
Künstlerin Lilian Theil zugeordnet werden. Aus der ursprünglichen Idee, keine Stoffreste
wegzuwerfen, ist eine neue Kunstform entstanden. Hiermit möchte die Künstlerin ganz bewusst ein
Zeichen gegen die Wegwerfgesellschaft setzten.
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Fig.1. Noii Sfinți / Die neuen Heiligen, 2007

Fig.2. Perseverență / Standhaftigkeit, 2001
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Fig. 3. Secolul XX (1) / Das XX Jahrhundert (1), 108 x112cm, 1990

Fig.4. Secolul XX (2) / Das XX Jahrhundert (2), 108 x112cm, 1990
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Fig.5. Secolul XX (3) / Das XX Jahrhundert (3), 108 x 112 cm, 1991

Fig.6. Imigrarea și emigrarea sașilor, / Ein – und Auswanderung der Sachsen, 1992
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Fig.7. Isus – ce am făcut din învățătura lui, 2008
Jesus – was wir aus seiner Lehre gemacht haben

Fig.8. Cruce din Săpânța / Kreuz aus Săpânța, 2007
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PERSONALITĂŢI SIGHIŞORENE PROFESORUL MICHAEL HELWIG
Jitariuc C. Virgil

Michael Helwig 1 s-a născut în toiul primului război mondial, la 29.05.1916
în Sighişoara, fiind cel mai mare dintre cei trei copii ai unei vechi familii
sighişorene. Primii ani de şcoală i-a făcut la şcoala de băieţi, apoi a urmat cursurile
gimnaziului ”Bischof Teutsch” - actualul liceu „Joseph Haltrich”. Aici a susţinut
examenul de bacalaureat în anul 1933. Marea sa pasiune a fost cititul, aşa că deja
după primii ani de gimnaziu a citit toate cărţile aflate în biblioteca şcolii.
Festivităţile şcolare şi fanfara au fost - ca pentru orice licean - şi pentru el foarte
importante.
Încă din gimnaziu era hotărât să studieze matematica şi fizica. Matematica, deoarece, cum spunea el: ”Pentru asta nu trebuie să învăţ” - iar fizica, pentru că toate
experienţele efectuate de profesorul său de fizică, Karl Roth, i-au stârnit puternicul
interes de a afla ”Ce ţine lumea strânsă-n sinea ei”, după cum spunea Goethe în al
său „Faust”.
Marea lui dorinţă, aceea de a-şi începe studiile în Germania, nu a putut fi
îndeplinită datorită crizei bancare din anul 1929, în urma căreia banii economisiţi de
părinţii săi, si-au pierdut valoarea.
Michael Helwig a urmat cursurile facultăţii la Cluj, unde a studiat între anii
1933-1938 matematica şi fizica. Dacă copilăria sa a fost influenţată de evenimentele
Primului Război Mondial, cel de al Doilea Război Mondial şi urmările acestuia
aveau să-i determine ulterior drumul în viaţă.
După terminarea studiilor, au urmat şi pentru el serviciul militar iar din 1941
Informaţiile au fost preluate dintr-un articol semnat Erika Leonhardt, apărut în numărul 15, din
30.iunie 2001 al publicaţiei „Schäßburger Nachrichten”, Heilbronn.
1
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campania din Rusia. Deşi primise în anul 1940 un post la liceul „Stefan Ludwig
Roth” de la Mediaş, a putut activa aici doar în timpul permisiilor. În anul 1941 a fost
rănit grav la cap, rană în urma căreia avea să sufere întreaga sa viaţă. Când s-a întors
din război, în toamna anului 1947, a fost bucuros să poată profesa pentru scurt timp
la liceul din Cisnădie.
Încă din anul 1948, după reforma şcolară, când seminarul pedagogic mixt
avea să fie preluat de Şcoala din Deal, Prof. Helwig şi-a început activitatea ca
profesor de fizică şi matematică în cadrul unităţii de învăţământ pedagogic. Era
deosebit de bucuros să poată continua munca profesorului său de fizică, Karl Roth,
pe care l-a stimat în mod deosebit. Cu mult elan, investind mult timp şi multă
pasiune, a început să readucă în stare de funcţionare aparatele din dotarea
laboratorului de fizică, care au fost deteriorate în timpul războiului.
El a considerat anii petrecuţi la seminar, până în anul 1956, ani în care încă
mai domina, atât de mult pomenitul „Spirit al Şcolii din Deal”, ca fiind cei mai
frumoşi ai vieţii sale profesionale. Cu siguranţă nu au fost cei mai uşori ani. În
majoritatea claselor, diferenţa de vârstă între elevi era foarte mare. În toamna anului
1949 mulţi din foştii elevi aveau să revină în băncile şcolii, din Rusia, unde au fost
deportaţi pentru munca forţată. Astfel se impunea a-i trata în mod diferit pe fiecare
în parte, pentru a-i mulţumi pe toţi.
Fiind matematician avea un simţ al ordinii şi disciplinei dezvoltat. In cazul în
care pe culoarele şcolii, era uneori prea mult zgomot, vocea sa tuna pătrunzător:
„Linişte, haită gălăgioasă!”, iar elevii dispăreau într-o clipă în sălile lor de clasă.
Colegul său isteţ, profesorul Hans Weber (poreclit Stiglitz), a avut o idee strălucită,
propunând ca: „Să înregistrăm vocea lui Helwig pe bandă de magnetofon, iar când el
nu se află în incintă, - punem banda. In acest fel nu mai trebuie să ne obosim noi cu
păstrarea ordinii”.
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Mulţi din foştii săi elevi îşi mai amintesc cum în orele de fizică dinaintea
vacanţelor, profesorul Helwig pornea bobina de inducţie Rühmkorff, care producea
cu mult zgomot, o ploaie de stele gigantice, spre amuzamentul tuturor elevilor.
În toamna anului 1952, Prof. Helwig a fost numit fără voia sa, director al
Şcolii din Deal. Acest directorat avea să dureze însă doar 60 de zile. După ce a
refuzat să cedeze internatul din vechea clădire a seminarului, cu greu renovată, unei
unităţi militare, a fost demis pe loc.
După ce în anul 1959, Şcoala din Deal a devenit Liceul Nr.2, pentru elevi
germani şi români, s-au schimbat multe. Deşi o instituţie de învăţământ cu atâţia ani
de tradiţie, a putut păstra o parte din acestea, - odată cu noii elevi şi colegi, a pătruns
şi un spirit nou în vechea Şcoală din Deal.
Orele de matematică au fost cedate de profesorul Helwig colegului său mai
tânăr, Julius Ambrosius. Helwig avea să predea acum doar fizica. Laboratorul
trebuia să-l folosească împreună cu colegul său român, lucru care a făcut ca deseori
experienţe şi demonstraţii pregătite de el cu migală, să eşueze datorită insuficientelor
cunoştinţe ale noului său coleg în mânuirea sensibilei aparaturi. Această stare de
fapt, i-a îngreunat foarte mult predarea materiei.
Activitatea sa ca profesor al Şcolii din Deal a luat sfârşit odată cu emigrarea
sa în Germania în anul 1975. Ar fi putut ocupa un post în învăţământ la gimnaziul
Robert-Mayer din Heilbronn, însă cum legislaţia permitea în acel timp angajarea a
doar unuia din soţi, a renunţat la post în favoarea soţiei sale.
Această decizie nu i-a fost desigur uşoară, deoarece el era dascăl cu trup şi
suflet. Din August 1979 a trăit o bătrâneţe liniştită, în casa sa din Nordheim, o mică
localitate lângă Heilbronn. În cadrul multor întâlniri cu foştii săi elevi sighişoreni a
putut constata cu bucurie şi satisfacţie că toţi elevii săi s-au putut afirma în mod
strălucit în Germania.
Elevii Şcolii din Deal au devenit oameni destoinici şi competenţi. Se bucura
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în mod deosebit, auzind că mulţi din foştii lui elevi au ales profesii legate de fizică
sau de matematică. Astfel a ştiut că cele semănate de el, au găsit un pământ roditor.
Profesorul Michael Helwig a decedat la 02.06.2002 la Nordheim, Würtemberg
(Germania).

Professor Michael Helwig
(Zusammenfassung)
Wir erwähnen hier einige Aspekte aus dem Leben und der Berufstätigkeit des Schässburger
Professors Michael Helwig. Eminenter Lehrer der Bergschule, war er nach den Wirren des zweiten
Weltkrieges lange zeit als Professor für Mathematik und Physik an genannter Lehranstalt tätig.
Professor Helwig übte seinen Beruf mit Leidenschaft und Kompetenz aus, und weckte mehrer
Jahrgänge von Schüler das Interesse für diese beiden Unterrichtsfächer.
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PĂRINTELE ILIE MOLDOVANILUSTRU CĂRTURAR ŞI MODELATOR DE SUFLETE
Lucia Ţarălungă
Moto ,, "Domnilor, neamul este realitatea vieții veșnice. În Creștinism, națiunea dobândeşte noi
dimensiuni; În Creştinism, națiunea este înțeleasă ca natură rezidită în Hristos. …Când ne-am pierdut
rădăcinile ne-am pierdut pe noi înşine"". (pr.Ilie Moldovan)

Ca să ajungem să înţlegem personalitatea de ,,uriaş şi extraordinar de
complexă a Părintelui profesor Ilie Moldovan, aceea de teolog remarcabil, de
apărător şi iubitor de neam şi de ţară, de dascăl – era tot timpul printre tineri
învăţându-i cum să ducă viaţa cea curată şi sănătoasă urmând principiile creştin
ortodoxe, trebuie să ne întoarcem în timp ca să cunoaştem cadrul istoric şi social
unde s-a format acest om remarcabil, care a pus înaintea tuturor acţiunilor sale
dragostea de Dumnezeu, de semeni şi de neamul din care făcea parte.
Părintele Ilie Moldovan a văzut lumina zilei în anul 1928 în luna mai, ziua
de 18, în comuna Albeşi lângă Sighişoara, un sat frumos pe malul Târnavei Mari,
fiind ultimul băiat în familia ţăranului tâmplar, Dumitru Moldovan.
Aflăm dintr-un articol al prof. Sebastian Moldovan, fiul părintelui şi intitulat
,,Tatăl meu, Părintele Ilie Moldovan. Un fiu de ţărani” 1, că satul natal al lui Dumitru
Moldovan era Beşa (actual Stejăreni). Acesta s-a căsătorit cu o fată din Albeşti si
fiind dus să lupte in Primul Război Mondial este luat prizonier şi întemniţat în
Anglia. Prizonieratul său durează şapte ani, iar când se întoarce acasă, află că soţia şi
tatăl său considerându-l mort se mutaseră în Albeşti, satul de baştină al soţiei. Şi
aceasta după ce tatăl său dăruise bisericii din Beşa toate terenurile deţinute în
proprietate. Dumitru Moldovan a trăit o viaţă întreagă cu nostalgia locurilor natale.
Sebastian Moldovan, „Prăznuiri (+ 19 februarie 2012) – Tatăl meu, Părintele Ilie Moldovan. Un fiu
de țărani” în Bucovina profunda– familia creștină, 3 martie 2015
https://bucovinaprofunda.wordpress.com/2015/.19. 10.2016. ( în continuare: Prăznuiri... )
1
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Se pare că tatăl, a transmis fiului această dragoste de neam şi ţară, acest ataşament
necondiţionat şi veşnic pentru ,,plaiul de vis” în care s-a născut. De altfel Părintele
Ilie Moldovan spunea la un moment dat într-un articol dedicat Sfinţiei sale în
Formula AS nr.624/2004 ,,Să nu uităm: când ne-am pierdut rădăcinile, într-un fel
oarecare ne-am pierdut pe noi înşine, pentru că rădăcinile acelea au conotaţii
veşnice”. 2 De aceea vorbind despre originile sale domnia-sa spunea: ,,Sunt urmaş al
iobagilor din satul meu natal. Păstrez în mine moştenirea înaintaşilor mei iobagi,
caracterul moral şi credinţa ortodoxă în care m-am născut, apărată cu sfinţenie de
înaintaşii noştri”.3 (…)
Întorcându-ne la articolul prof. Sebastian Moldovan aflăm că cel care avea să
devină un cărturar de elită și modelator de suflete, ca şi copil era tare interiorizat şi
retras. Nu a mers la grădiniţă şi cu greu a acceptat să meargă la şcoală. Chiar a
refuzat în primă fază să citească şi să scrie, ca mai apoi să le deprindă de unul
singur. Cele opt clase de liceu le-a urmat la Liceul ,,Principele Nicolae” din
Sighişoara. În iarna anului 1942-1943, fiind probabil o iarnă mai aspră, liceanul Ilie
Moldovan a stat în gazdă la familia Oltean Lazăr şi Elena bunii şi dragii mei bunici
din partea tatălui meu Oltean Ștefan, care era elev la acelaşi liceu, însă în clasa I (era
cu trei ani mai tânăr ca pr. Ilie Moldovan). Tatăl meu îi poartă o amintire vie
părintelui Ilie şi îşi aminteşte cu nostalgie marea admiraţie pe care a avut-o pentru
erudiţia colegului său mai mare, pentru scrisul extraordinar de frumos şi ordonat şi
despre felul cum elevul Ilie Moldovan îţi pregătea cerneala pentru scris din minele
de creion ,,chimic” cu apă, după o reţetă doar de el ştiută. Soarta a făcut ca şi tatăl
meu să urmeze ca şi Părintele Ilie Moldovan, cursurile Facultăţii de Agronomie din
Cluj unde iarăşi timp de doi ani au fost colegi de facultate, doar că, în cazul tatălui
meu aceasta va fi profesiunea care a urmat-o toată viaţa.
2
Ion Longhin Popescu, „ Prof.dr. Ilie Moldovan” în Formula AS nr 624/2004 Rubrica –
Spiritualitate.
3
Alexandru Constatin Chituţă, „Suflet românesc înveşmântat în har: Părintele profesor Ilie
Moldovan a trecut la cele veşnice” în Lumina, 11 februarie 2012. (în continuare: Sulfet Românesc...).
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In timpul liceului elevul Ilie Moldovan a fost remarcat pentru aptitudinile la
matematică şi pentru talentul literar, iar dirigintele lui eminentul profesor Ioan
Covrig-Nonea îi trezeşte interesul pentru filozofie şi pentru teologie. Profesorul,
parcă trasându-i drumul în viaţă, i-a dat spre citire prima carte de teologie, operele
Sfântului Dionisie Aeropagitul. ,,Nu înţelegeam nimic, dar îmi plăcea grozav” 4 îşi
amintea apoi, peste ani, părintele Ilie Moldovan.
Nu a ajuns totuşi să practice de la bun început profesia pentru care avea
vocaţie, pentru care a fost lăsat pe pământul acesta, ci, după cum ne spune părintele,
doar mai târziu când ,,... am simţit însă chemarea tot mai puternică a Teologiei şi mam dus să mă înscriu”. 5
După terminarea liceului, Părintele Ilie Moldovan a dat admitere la
Silvicultură la Braşov, unde nu l-au primit că ,,nu erau locuri pentru cei care nu
aveau ,,origine socială bună” 6. A putut să se înscrie la Facultatea de Filozofie din
Cluj unde se intra mai uşor dată fiind nevoia de ,, educație nouă” a poporului. La
cursuri a mers doar de trei ori, întrucât a constatat că toţi profesorii predau acelaşi
lucru, doctrina marxist-leninistă. 7 Dar pentru că tot răul are binele lui,, ... s-a înscris
la biblioteca din Cluj, a prins ultimele zile în care se mai puteau citi anumite căţți
acolo, pentru că în curând biblioteca avea să fie epurată şi tot ce a însemnat
literatură de trezire şi de formare a conştiinţei neamului, tot ce a însemnat mişcarea
tineretului în perioada interbelică a fost interzis. Atunci a apucat să-i citească pe
Mircea Vulcănescu, pe Nichifor Crainic, mult mai cunoscut, pe părintele Dumitru
Stăniloae, pe Vasile Băncilă şi mulţi alţii, pe care poate noi nici nu îi ştim, despre

Sebastian Moldovan Prăznuiri...
Alexandru Constatin Chituţă, Sulfet Românesc...
6
. Sebastian Moldovan- ,, Chipul tatălui. O biografie sumară și subiectivă a Pr. Ilie Moldovan” , în
Ne piere neamul! Mărturii întru aducerea –aminte a Părintelui Ilie Moldovan Ed.Andreiana, Sibiu,
p.17 ( în continuare: Chipul tatălui...).
7
Sebastian Moldovan, Prăznuiri...
4
5
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care nu mai auzim şi nici nu ne mai vorbeşte nimeni de aceşti oameni” 8 , după cum
îşi aminteşte conf. dr. Sebastian Moldovan.
Renunță la Facultatea de Filozofie şi se înscrie la Agronomie,se pare în anul
1948, pe care a absolvit-o în 1953 ca şef de promoţie, prin urmare având perspective
din cele mai bune de a profesa o meserie care îi plăcea, totuşi soarta avea să decidă
cu totul altceva.
Dar să îl cităm pe părintele Ilie Moldovan: ”După ce am terminat doi ani,
pot spune că m-am regăsit, de parcă facultatea aceasta (n.n. Agronomia) a fost
creată pentru sufletul meu. Am simţit însă chemarea tot mai puternică a Teologiei şi
m-am dus să mă înscriu” 9
S-a înscris, în timp ce era student la Agronomie, la Facultatea de Teologie şi
ca şi cum Providenţa lucra pentru domnia-sa, a fost admis ,, ca prin minune”, deşi nu
avea actele necesare (care erau la prima facultate), datorită decanului de atunci,
părintele Liviu Galaction
Munteanu, unul dintre martirii temniţelor comuniste care a sfârşit la Aiud în 8
martie 1961 la vârsta de 63 de ani; fiind îngropat în cimitirul fără cruci si fără
nume al închisorii. 10
Astfel pr. Ilie Moldovan urmează timp de doi ani 1950-1952 concomitent cu
Agronomia şi cursurile Facultăţii de Teologie. În anul 1952 Teologia din Cluj
,,clădirea de pe care se vede canalul” 11, cum era definită în epocă, este închisă de
autorităţi. Lucru previzibil de altfel deoarece în anii ’50 ai sec.XX, viaţa universitară
a Clujului era încă sub amprenta revoltei şi grevei studenţeşti din 1946, care a fost
condusă de fostul mitropolit al Clujului, Bartolomeu Anania, pe când acesta avea 25
idem, Chipul tatălui..., p.17
Alexandru Constatin Chituţă, Sulfet Românesc...
10
Lia Munteanu Drăgănescu, „ Câteva rânduri despre tatăl meu, preot Liviu Galaction Munteanu, în
Memoria, revista gândirii arestate, http://revista.memoria.ro/?location=view_article&id=288. 19.
10.2016.
11
Prof. Sebastian Moldovan, Prăznuiri...
8
9
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de ani şi era student în anul al II-lea la Medicină. Tot în acei ani de ,,tristă amintire”
încep şi epurările profesorilor ,,compromişi”. Onisifor Ghibu a fost primul profesor
,,epurat” şi pensionat forţat din Universitatea clujeană în anul 1945 ca apoi să
urmeze, D.D.Roşca şi în 1948, Lucian Blaga. Mai mult, studenţii şi cadrele didactice
care nu şi-au manifestat sentimentele de durere şi de părere de rău prin lacrimi în
timpul manifestațiilor publice de la moartea ,,părintelui popoarelor”, cum era numit
Stalin, au fost daţi afară din Universitate. 12
Terminând Agronomia, părintele Ilie a lucrat o scurtă perioadă de timp ca
inginer agronom. ,,O vreme a lucrat la Institutul de cercetări Pomicole de la
Măgurele, lângă Bucureşti, fiind coautor al volumului ,,Pomologia RSR” editat de
Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice.” 13
A lucrat o scurtă perioadă de timp ca inginer agronom şi într-un sat din
judeţul Alba, numit Găbud, după cum ne relatează Arhimandritul Iustin Miron,
stareţul Mănăstirii Oaşa: ,,Într-un cadru intim, i-am spus părintelui că numele
Sfinţiei Sale e identic cu al meu, pentru că, până la vârsta de 18 ani, când am fost
înfiat de către o soră a mamei, mă chema Moldovan, iar numele de mirean îmi era
Ilie. Surprins de aceasta, părintele a dorit să cunoască de unde mă trag şi când i-am
spus că locul de baştină mi-e Găbud (un sat din jud. Alba) mi-a replicat <şi mai
sunt garduri de nuiele în Găbud?> Aşa am aflat că părintele fusese în tinereţe,
inginer agronom în Găbud.” 14 15
Tănărul inginer agronom, frecventa în tot acest timp ,,cum sublinia
Arhiepiscopul Cassian şi ,,obştea tânără şi entuziastă” a Mănăstirii Brâncoveanu
de sub ,,fereastra” Făgăraşului, oprindu-se mai ales asupra chipului serafic al

Sebastian Moldovan, Chipul tatălui..., p.17
Alexandru Constatin Chituţă, Sulfet Românesc...
14
Iustin Miron, arhimandrit , „ Cuvânt înainte” în : Ne piere neamul! Mărturii întru aducerea –
aminte a Părintelui Ilie Moldovan Ed.Andreiana, Sibiu, p. 7
15
Iustin Miron, arhimandrit , „ Cuvânt înainte” în : Ne piere neamul! Mărturii întru aducerea –
aminte a Părintelui Ilie Moldovan Ed.Andreiana, Sibiu, p. 7
12
13
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părintelui arhimandrit Serafim Popescu şi la prietenia sfântă şi frăţească a
părintelui Teofil Părăian” 16.
Simte tot mai pregnant chemarea către preoţie, adevărata lui vocaţie, astfel că
se reînscrie la Teologie de această dată la Institutul Teologic Andreian din Sibiu
unde între anii 1954-1955 termină studiile începute la Cluj. La absolvirea studiilor
teologice prezintă lucrarea de licenţă ,,Temeiurile ontologice ale cunoaşterii lui
Dumnezeu prin har”. La începutul primăverii lui 1955, în locul campaniei agricole,
intra în ogorul pastoral, fiind ultimul preot hirotonit de Mitropolitul Nicolae Bălan.17
18

Dorindu-şi să ajungă preot într-un loc ,,cât mai departe de civilizaţie” în anul
1955 a devenit preot paroh la Lisa, un sat frumos din munții Făgăraş, în apropierea
Manăstirii Brâncoveanu.Tot în anul 1955 Parintele s-a căsătorit cu aceea care avea
să îi fie toată viața soţie credincioasă şi iubitoare, presbitera Ileana născută Aron. Cei
doi şi-au întemeiat familia lor care a fost de-a lungul anilor, „o icoană a frumuseţii
virtuţilor, cum rar se poate vedea” cum ne relatează Arhiepiscopul Cassian.
Perioada în care începe cariera preoţească nu este una uşoară. Este perioada de
instaurare a regimului comunist. Mai existau grupuri de partizani în munți. Părintele
Ilie ,,a ajuns să spovedească oameni din parohie care aveau legături nemijlocite cu
partizanii, însă a aflat mult mai târziu despre asta. L-a păzit Dumnezeu, într-un fel
sau altul, pentru că practic, toţi preoţii din jurul acestei parohii au ajuns la puşcărie
deoarece îi spovedeau pe partizani” 19. Aceştia, necunoscându-l pe tânărul părinte,
proaspăt preoţit nu veneau pe la el la spovedit şi astfel părintele Ilie nu a făcut
puşcărie în acele timpuri de tristă amintire, deşi satul Lisa ,,a luat şi ea parte la
jertfă (un partizan ucis, alţii în puşcărie 20)”.
Alexandru Constatin Chituţă, Sulfet Românesc...
Sebastian Moldovan, Prăznuiri...
18
Sebastian Moldovan, Prăznuiri...
19
Sebastian Moldovan, Chipul tatălui..., p.20
20
Idem, Prăznuiri...
16
17

192
https://biblioteca-digitala.ro

Părintele Ilie Moldovan - Ilustru cărturar și modelator de suflete

Lucia Ţarălungă

Satul Lisa nu avea casă parohială, deoarece satul avusese anterior un preot,
fiu al satului, care avea casa lui, astfel că tânărul paroh Ilie Moldovan a stat imediat,
după ce a venit la parohie în gazdă la familia Smădu. Mare iubitor al naturii, al
satului şi a tradiţiilor lui, Părintele Ilie a început să construiască o casă parohială din
lemn cum era specificul locului. Nu i-a păsat că ţăranii ,, în febra înnoirii” dărâmau
casele vechi din lemn şi le făceau din piatră. Ba mai mult sătenii l-au luat chiar în râs
,,Faceţi stână în mijlocul satului?” ,,Da, nene Gheorghe, pentru că toţi v-aţi născut
la stână!”, a venit replica şi sătenii au ridicat casa. ,, Eşti reacţionar, Părinte!, i-a
spus despre aceeaşi casă scriitorul Octavian Paler, fiu al satului, pe atunci la
conducerea Radioteleviziunii comuniste. ,,Ceea ce acum pare reacţionar, s-ar putea
dovedi în viitor progresist!”, nu s-a lăsat intimidat Părintele.” 21
În aceste timpuri de mari prefaceri sociale, erau probleme grave, probleme
care vizau însuşi familia, ,,piatra de temelie” a oricărei societăţi. Satul Lisa, deşi sat
de munte cu tradiţii bine înrădăcinate, nu scapă nici el de ,,febra” transformărilor:
colectivizarea, navetismul masiv la oraş, cu toate ,,neajunsurile” rezultate din ele:
,,alcoolismul escalada, jumătate din căsătorii ajungeau la divorţ, conflicte casnice,
avortul la cerere îşi începea macabra istorie
(liberalizat prin Decretul 463 din 1975)” 22
Părintele Ilie ca un adevărat ,,păstor de suflete” încearcă să îndrepte ce
trebuie îndreptat şi să reîntoarcă comunitatea satului în ,,albia” sa normală.
Problema divorţurilor şi a conflictelor casnice devine ,,problema pastorală numărul
unu, apoi încet, încet problema avorturilor”. 23 Pentru a găsi rezolvare acestor
probleme grave, a cerut sfat la părinţii mari trăitori şi teologi de marcă din acele zile.
Astfel ,,i-a căutat pe Părintele Arsenie Boca, aflat încă la Mănăstirea Prislop şi pe
părintele Nicodim Măndiţă la Agapia.<,Când îţi arde casa, salvezi ce se poate
21

Ibidem..
Idem, Chipul tatălui..., p.24
23
Idem, Prăznuiri...
22
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salva> , l-au sfătuit aceştia încurajându-l să nu dea înapoi. Mult timp după plecarea
din Lisa l-au căutat femei pe care medicii le sfătuiau să avorteze. Cu ajutorul lui
Dumnezeu toate au născut bine.” 24
În ceea ce priveşte divorţul, cităm iarăşi din amintirile conf.dr. Sebastian
Moldovan despre tatăl său: ,,cea mai mare parte a timpului, mai mult poate decât la
slujbe, era la cele două familii, pentru că divorţul nu implica numai o pereche ci,
într-o comunitate care încă mai avea puternice temeiuri rurale, implica două familii
şi, de multe ori, nu atât tinerii erau nodul problemei, ci mândria şi rivalitatea
familiilor: cine are pământ mai mult, faimă mai mare… şi părintele mergea de la
unii la alţii, încercând să-i împace, tot făcea această navetă până când, după 15 ani
de eforturi intense, când a fost mutat din Lisa, a încetat această practică
nefericită” 25
Într-adevăr, după cei cincisprezece ani, în care Părintele Ilie Moldovan a
păstorit comunitatea din Lisa, ,,divorţurile au încetat, ceata de feciori au renunţat la
rachiu, iar contribuţia anuală nu mai era strânsă umblând din poartă în poartă. Nu
a spovedit niciodată fără o cateheză corespunzătoare, nici nu a acceptat la spovedit
credincioşi din alte parohii fără un temei serios şi acordul parohului respectiv. El
însuşi şi membrii familiei se spovedeau la Părintele Arhimandrit Serafim Popescu,
întemeietor, alături de Părintele Arsenie Boca, al noii obşti de la Mănăstirea
Brâncoveanu – un adevărat Stareţ, de o smerenie, blândeţe şi seninătate rară” 26
Părintele Ilie Moldovan a fost foarte legat de părinţii de la Mănăstirea
Sâmbăta îndeosebi de Părinţii Serafim Popescu şi Teofil Părăian de care l-a legat o
frumoasă şi adâncă prietenie. Părintele Teofil nevăzător fiind i-a dactilografiat
Părintelui Ilie teza de doctorat, după dictare, aproape fără greşeli, folosind o maşină
de scris pentru văzători. De extraordinara erudiție a Părintelui Teofil Părăian ne
Idem, Prăznuiri...
Idem, Chipul tatălui.,.. p. 27.
26
Idem, Prăznuiri...
24

25
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putem aminti şi cei care am avut privilegiul să îi ascultăm cuvintele pline de
înţelepciune şi adâncă învăţătură aici la Sighişoara.
În anul 1965 Părintele Ilie Moldovan se înscrie la cursurile de doctorat ale
Institutului Teologic Universitar din Bucureşti: ,,Pentru teza de doctorat, în
Dogmatică, l-a avut ca îndrumător pe profesorul Nicolae Chiţescu, dar adevăratul
său mentor i-a fost Părintele Dumitru Stăniloae. După eliberarea din închisoare,
acesta mai preda doar la cursurile de magister-iu, cum se numeau atunci. Pentru a
putea discuta fără ,,urechi”, pr.Ilie îl conducea pe Părintele profesor, după ore, de
la facultate spre casă. Pe lângă teologie, experienţa din închisoare şi situaţia
Bisericii erau predilecte.” 27
Această benefică şi fructuoasă legătură cu Părintele profesor se întrerupe
brusc în anul 1968 când părintele Ilie Moldovan este exmatriculat de la doctorat ,,în
urma unui proces în care autorităţile au condamnat la închisoare un renumit
profesor de teologie din Sibiu, părintele Spiridon Cândea, fost membru al mişcării
legionare, proces la care a fost chemat ca martor …” 28.
În acest proces a fost chemat ca martor: ,,după ce a fost anchetat amănunţit
la Sibiu, în legătură cu intenţia profesorului sibian de a-l avea ca preot în parohia
Bogata Olteană (judeţul Braşov), unde acesta ctitorise o biserică monumentală,
pictată iniţial de Părintele Arsenie Boca, deja alungat din monahism” 29. Părintele
Ilie este reprimit la cursurile doctorat la după vreo doi, trei ani, cursuri pe care le
finalizează în 1974 prin

lucrarea cu titlul ,,Învăţătura despre Duhul Sfânt în

ortodoxie şi preocupările ecumeniste contemporane”.
Deşi nu a fost niciodată închis în închisorile comuniste, părintele Ilie
Moldovan nu a scăpat, după cum am văzul de anchetă și de supraveghere din parte
autorităţilor vremii: ,,Avea antecedente ,,promiţătoare”, ca dezertor din agricultura
27

Ibidem.
Idem, Chipul tatălui.... p. 29
29
Idem, Prăznuiri...
28
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comunistă în tabăra duşmană a ,,popilor”,…” astfel că de la o vreme, în familia
domniei sale, apăruse un musafir destul de frecvent şi foarte jovial, ,,domnul
Constantin” pe care îl prezentase ca fiind un prieten din Sighişoara”. 30
A fost nevoit să părăsească Lisa, de care se legase sufleteşte profund şi a
fost mutat în comuna Daneş, lângă Sighişoara ca să fie în imediata apropiere a celui
care îl supraveghea, cunoscut sub numele de ,,prietenul Constantin” şi care frecventa
cu regularitate familia părintelui Moldovan.
Părintele Ilie a fost preot paroh în comuna Daneş între anii 1970-1976, un
preot cu har și înaltă trăire duhovnicească, astfel încât amintirea domniei sale este
încă vie în sufletul foștilor săi enoriaşi. Astfel doamna profesoară Eugenia
Constantin îşi aminteşte foarte bine de părintele Ilie Moldovan pe care îl descrie ca
fiind un om drept, echilibrat, foarte sever cu ,,păcatul” , dar foarte răbdător cu
fiecare suflet de om care încerca să pună ,,început bun” vieţii creştineşti. Îşi mai
amintește de părinte ca de un om foarte harnic care se ocupa mult de copii şi de
gospodărie. Mai mult d-na profesoară îşi mai aminteşte şi de lelea Fira, o femeie din
Lisa care venea în vizită la părintele Ilie Moldovan şi la familia acestuia şi care deşi
era analfabetă, pomenea pe de rost sfinţii fiecărei zi din calendarul ortodox. Mare
apărător al familiei, ca şi celulă de bază a societăţii, în tot ce a întreprins de-a lungul
vieții sale ca şi preot şi duhovnic, părintele Ilie Moldovan a fost susţinut de o
extraordinară ambianţă familială atât din partea doamnei preotese cât şi a celor trei
copii cu care i-a binecuvântat Dumnezeu: Nicanor, Dumitru şi Sebastian, ultimul
continuându-i cu zel munca la catedră.
Citându-l iarăşi articolul prof. Sebastian Moldovan aflăm că ,,spre
încântarea copiilor, părintele a cumpărat într-o zi un radio cu picup la care
ascultam fascinaţi teatru sau umor, ca şi mai toate discurile cu muzică clasică ce
apăreau în magazine….. . La căminul cultural al satului funcţiona un cinema, iar
30

Ibidem.
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uneori veneau spectacole de circ. Greu i-am convins pe părinţi să văd câteva filme
istorice şi doar o singură dată circul” 31
În cadrul intim, familial, exista acea comuniune extraordinară care
există în orice familie adevărată. Copii au fost ajutaţi să îşi descopere ,,chemarea”
fiecare dintre ei. Pentru aceasta, biblioteca familiei creştea şi se îmbunătățea
încontinuu cu cărţi de: ,,istorie, etnologie, folclor, literatură, critică literată, artă,
filozofie, dar şi ştiinţe, pe care părintele le citea cu pasiune şi sublinieri
numeroase” 32. Apoi, sigur că se purtau numeroase discuţii pe marginea cărţilor citite
şi a multor subiecte cu teme religioase şi știinţifice. Ca un educator experimentat şi
înţelept părintele Ilie Moldovan, când a venit vremea ca fiecare din copii domniei
sale să îşi găsească drumul propriu în viaţă, nu s-a opus alegerilor pe care le-au făcut
cu toate că au ales ştiinţele exacte şi ingineria: ,,exigenţele foarte înalte ale misiunii
pastorale, în care ne simţeam cumva integraţi, familiaritatea cu universul
bisericesc, adversitatea mediului extrafamilial au produs efectul, poate paradoxal,
al căutării propriilor împliniri pe alte căi decât cea sacerdotală. A contat mult lipsa
grupului de aceeaşi vârstă cu noi cu care să împărtăşim valorile credinţei”. 33
Totuşi, pentru că totdeauna sămânţa, sădită cu dragoste şi stăruinţă, dă roade,
fiul său, Sebastian Moldovan i-a continuat munca la catedră, fiind conferenţiar
universitar la catedra de Teologie morală ortodoxă din cadrul Universității „Lucian
Blaga”, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din Sibiu, exact aceeaşi
,,disciplină pe care părintele a onorat-o cu atâta vrednicie timp de mulţi ani” cum a
declarat într-un interviu pentru Radio TRINITAS Înaltpreasfințitul Laurenţiu,
Mitropolitul Ardealului.
Terminând doctoratul

în anul 1974, părintele Ilie Moldovan ajunge în

ipostaza mai puţin obişnuită de a fi singurul preot la sat cu doctoratul în teologie.
31

Ibidem.
Ibidem.
33
Ibidem.
32
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Cazul lui a ajuns în atenţia Patriarhiei Romane, Patriarhul Iustinian l-a chemat în
audienţă şi puţin după aceasta, în anul 1976 ,,l-a numit, fără nici o consultare cu
autorităţile de la Culte, duhovnic la Facultatea de Teologie din capitală” 34.
La scurt timp de la mutarea părintelui Ilie Moldovan la Bucureşti, Patriarhul
Iustinian s-a îmbolnăvit şi a încetat din viaţă în seara zilei de 26 martie 1977, în
vârstă de 76 de ani, după o grea suferinţă şi o lungă perioadă de spitalizare. După
aceasta, deşi numirea în învăţământul superior a fost făcută doar de Patriarh,
Părintele Ilie va mai rămâne la Facultatea de Teologie din Bucureşti şase ani având
funcţia de duhovnic şi de suplinitor la secţia de Teologie Sistematică. Ca profesor,
deşi era sever şi deosebit de exigent, totuşi avea o mare dragoste pentru studenţii săi
şi le dedica ,,fără zgârcenie” timpul său, iar aceştia cred fără nici o îndoială, că i-au
întors dragostea cu aceeaşi măsură. Aici, la facultatea de Teologie din Bucureşti
Părintele Ilie Moldovan împreună cu părintele Constantin Galeriu au devenit ,,avii
iubiţi, căutaţi şi îndrăgiţi”, cum îi numea Înalt Preasfinţitul Părinte Casian al Dunării
de Jos 35.
În această etapă a vieții domniei sale, fiind responsabil cu disciplina,
părintele Ilie Moldovan a fost implicat în ceea ce fiul său Sebastian numeşte
,,episodul Gheorghe Calciu-Dumitreasa” şi anume ,,Câţiva studenţi au participat
fără învoirea obligatorie pentru părăsirea internatului, la faimoasele ,,Cuvinte
pentru tineri” o serie de predici adresate de părintele Gheorghe Calciu, profesor la
seminarul teologic, elevilor și studenţilor teologi, chemări la o viață creştină
conştientă, angajată şi neobedientă regimului ateist. Ca pentru orice altă abatere
mai serioasă, duhovnicul le-a luat studenţilor declaraţii scrise. Personal, a apreciat
curajul părintelui Gheorghe Calciu, riscant pentru cei de care răspundea, temându-

34
35

Ibidem.
Alexandru Constatin Chituţă, Sulfet Românesc...
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se că puterea represiunii se răspândeşte mai uşor şi mai departe decât cea a
convingerii, însă declaraţiile nu au ajuns niciodată la conducerea facultăţii.” 36
Părintele Ilie a rămas în cadrul Facultăţii de Teologie din Bucureşti până în
anul 1983, când prin ivirea unei catedre vacante, cea de Teologie Morală, de la
Facultatea din Sibiu, părintele o ocupă prin concurs.
Începe de acum o nouă etapă în viaţa părintelui. Timp de aproape treizeci de
ani din 1983 îşi va desfăşura activitatea ca profesor de Teologie Morală la Sibiu, dar
apoi din anul 1998 şi la facultățile teologice din Alba-Iulia şi Baia Mare.În toţi aceşti
ani cât a activat la catedră a dus o activitate pedagogică neobosită şi a pregătit multe
generaţii de buni slujitori ai altarului.
Ca profesor, părintele Ilie Moldovan a fost mereu revelator, nivelând şi
modelând tinerele suflete de studenţi, pe care le învăţa cum să devină adevăraţi
preoţi dedicaţi misiunii lor. În tot ce le vorbea studenţilor săi punea suflet, nu ținea
un discurs sec, bazat pe o temeinică cunoaştere intelectuală, ci era o prelegere caldă,
din inimă, cu profunde învățături morale,care avea temei bine înrădăcinat în Sfânta
Scriptură. Preasfințitul părinte Visarion mărturisea,, L-am cunoscut încă din anii
studenţiei la Institutul Teologic de Grad Universitar din Sibiu ca pe un dascăl ce se
identifica întru totul cu materia pe care o preda studenţilor săi și anume, morala
creştină. A fost un profesor care nu a făcut niciodatăcompromisuri şi care căuta să
dăltuiască în sufletele învăţăceilor uriaşa responsabilitate a preoţiei, ca slujire a lui
Hristos şi semenilor” 37
Slujea de multe ori Sfânta Liturghie la Sfântul Altar al Capelei Mitropolitane
din Sibiu, trăind cu intensitate misterul credinţei. În predicile ţinute de domnia sa
cuvintele nu erau rostite domol şi inert ci cu întreg sufletul şi cu întreaga încărcătură
intelectuală, morală şi culturală ce o deţineau, transformându-se în adevărate
36

Sebastian Moldovan, Prăznuiri...
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îndemnuri şi chemări la o atitudine activă, militantă, de apărare a credinței
strămoşeşti, a culturii şi al neamului românesc.,, Vocaţia sa de preot, părintele Ilie
Moldovan a simţit-o puternic, tocmai de aceea a trăit-o la justa ei valoare,
transmiţând acelaşi sentiment şi ucenicilor săi ce-i vor purta o vie recunoştinţă”
aprecia Presfinţitul părinte Visarion. 38
Părintele Ilie era foarte legat de tinerii lui studenţi încercând să le insufle
dragostea de neam şi de locurile natale ,,părintele Ilie Moldovan vorbea despre
iubirea de Hristos şi iubirea de patrie îngemănate şi socotea că locul-matca în care
noi ne-am botezat şi am durat ca neam creştin de lungă durată în istorie, că locul
acesta în care ne manifestăm şi este pecetluit de lumina credinţei strămoşilor noştri
este un adevărat paradis etnic românesc” 39, îşi aminteşte părintele lector univ. dr.
Jan Nicolae de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Alba- Iulia. Şi tot domnia arată:
,,Erau doi profesori mari cu care am apucat să facem atunci - Părintele Ilie
Moldovan şi Părintele Bria. Unul era cu orizontul ecumenic, mai nou, şi altul cu cel
tradiţional. Învăţam ceva de la toţi, dar aveau dorul acesta cultural” 40.
A organizat tabere de vară cu studenții lui . Aceste tabere numite
,,Universitatea de vară ,,Episcopul martir Nicolae Popovici” se ţineau la Jacul
Românesc, Izvorul Mureşului, Poiana Sărată cât şi la Mănăstirea Recea, unde toate
discursurile ş prelegerile din aceste tabere au însemnat pentru studenţii teologi un,,
altfel de aşezare în Neam şi în Liturghie”. De Sfântul Andrei şi de ziua de 1
Decembrie (după anul 1990) era nelipsit, cu un grup de studenţi, în diferite parohii
româneşti din judeţele Covasna şi Harghita pentru a sărbători Ziua Naţională a
României.

Constantin Necula- ,, Rememorând bucuria. Avva Ilie al altarului neamului românesc” – în : Ne
piere neamul! Mărturii întru aducerea –aminte a Părintelui Ilie Moldovan Ed.Andreiana, Sibiu,
p.156
39
Ibidem.
40
Ibidem.
38
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Studenții lui de atunci, unii dintre ei, actualmente, cadre didactice în
învăţământul universitar teologic îşi amintesc, cum şi părintele conf.dr. Constantin
Necula de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, cât de iubitor era părintele
Ilie cu studenţii lui: ,,am petrecut cu părintele, am mâncat slană cu ceapă şi pită, cu
ceapă şi roşie şi verde…și-apoi renumitul lui strigăt ,,Ne piere neamul!” ne-a
obligat să învăţăm cel puţin vreo douăzeci de cântece patriotice şi să ştim că
,,Deşteaptă-te, române!” e imnul României… şi trebuie să stăm într-o trezire
continuă…. Părintelui Moldovan îi datorăm generaţii întregi de teologi, viziunea
unitară asupra neamului românesc ” 41.
Tot domnia sa îşi aminteşte alt fapt remarcabil despre părintele Ilie
Moldovan ,, am mers împreună şi-n întâlniri mai sofisticate, aşa, eu fiind un an
jumătate diaconul Facultăţii de Teologie, l-am însoţit şi la întâlniri cu simandicoşi,
şi la întâlniri cu oameni simpli,şi l-am descoperit egal cu sine, lucru foarte rar în
preoţia noastră, un egal cu sine care înnobila fiecare prietenie” 42. De asemenea că
,,nu e lipsit de importanţă să spun că părintele Ilie Moldovan ne-a ajutat să nenţelegem nevoia de curăție într-o lume a păcatului”. Acelaşi părinte Constantin
Necula îl numea: „printre puţinii haiduci ai Ortodoxiei româneşti, ai anilor ’90
care, când se căutau tot felul de canale diplomatice de comunicare, tot felul de
simpatii, de construcţii simpatetice, el avea curajul de a spune până la capăt
lucrurilor pe nume”. 43
Printele Ilie Moldovan a fost însă un teolog al bucuriei, un om al bucuriei aşa
cum puţini mai există. Deşi nu a avut o viaşă uşoară şi lină, ca de altfel mai toţi cei
care au traversat societatea românească în ultima jumătate a secolului XX, a ştiut
însă, ca un adevărat slujitor al altarului, să trăiască această încercare a lumii
exterioare cu zâmbet, cu încredere cu bucurie: ,,Părintele Ilie era tot zâmbet,
41

Ibidem.
Ibidem.
43
Ibidem.
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arareori pot să mi-l aduc aminte ca fiind posomorât sau deprimat. Era tot timpul
bucuros să ne întâlnească pe noi, ucenicii săi. Avea mereu o deschidere sufletească
uimitoare prin care ştia să ne întâmpine, să ne adăpostească în inima sa generoasă
pentru a ne da credinţă, întărire, încredere şi nădejde…a avut capacitatea aceasta
formidabilă de a strânge înăuntru întunericul şi de a iradia în afară lumina”– cum
îşi aminteşte cu atâta nostalgie arhid. prof. univ. Ioan Ică jr.

44

După anul 1990 implicarea părintelui Ilie Moldovan în planul misionarbisericesc se amplifică. Este numit inspector eparhial (1990) şi membru în Adunarea
Eparhială a Arhiepiscopiei Sibiului între anii 1990-2006. De asemenea participă şi la
viaţa culturală a Sibiului, fiind din 1991 membru al Asociaţiunii ASTRA. Continua
cu aceeali neobosită dăruire activitatea pedagogico-academică, extinsă acum li la
nou înfiinţatele facultăţi de Teologie Ortodoxă de la Alba-Iulia, Cluj-Napoca şi Baia
Mare, fericită ocazie pentru generaţii întregi de studenţi, masteranzi şi doctoranzi de
a audia cursurile părintelui profesor Ilie Moldovan prin care le insufla tinerilor
dragostea de Ortodoxie, de credinţă, de bunătate, de fapta bună şi de neamul
românesc. Îşi amintea cu mândrie în suflet şi recunoştinţă de ţăranii din comuna sa
natală, Albeşti, din inima ţării, de lângă Sighişoara ,,care au fost împuşcaţi din
ordinul grofului şi aruncaţi în Târnava Mare, prin 1849, pentru că refuzaseră să
treacă la greco-catolicism <Să ştim bine că şi murim dar legea noastră nu ne
lăsăm>, ar fi strigat ţăranii.” 45
A continuat şi a aprofundat până în ultima clipă a vieţii sale preocupările
ilustrului său înaintaş părintele Dumitru Stăniloae, printr-un program etno-teologic
cât se poate de realist. Bun cunoscător al istoriei poporului român, părintele Ilie
Moldovan a fost perfect conştient de pericolele ce amenințau și continuă să amenințe
fiinţa noastră naţională.
Ioan Ică jr. ,, Spiritualutate ortodoxă prin viața ți gândirea unui martor al învierii, al românismului
și al stiinței teologice contemporane – Părintele Ilie Moldovan” – în Ne piere neamul! Mărturii întru
aducerea –aminte a Părintelui Ilie Moldovan Ed.Andreiana, Sibiu, p.395.
45
Sebastian Moldovan, Prăznuiri...
44
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Prin atenționarea ,,Ne piere Neamul” a tras un semnal de alarmă, dar a şi dat
exemplul ce trebuie urmat, prin ardoarea cu care a luptat împotriva avorturilor, a
metodelor contraceptive şi a planning-ului familial. În acest scop a înfiinţat,
împreună cu Părinţii Vasile Mihoc şi Filaret Costea ,,Asociaţia Pro Vita Sibiu”
după modelul celei din Bucureşti create de poetul Ion Alexandru, ca după câţiva ani
împreună cu părintele Nicolae Tănase de la Valea Plopului şi cu doamna doctor
Christa Todea-Gross din Cluj-Napoca a fondat ,,Federaţia Organizaţiilor Ortodoxe
Pro Vita din România” 46. D-na dr. Christa Todea-Gross îşi aminteşte ,,În toamna
anului 2004, în colaborare cu părintele Nicolae Tănase pe care aveam să-l văd
atunci pentru prima dată, am reunit toate asociaţiile Provita ortodoxe la Valea
Plopului, în vederea formării Federaţiei Provita Ortodoxă. Neobositul părinte Ilie
Moldovan a sosit din nou, cu un zâmbet plin de optimism şi a acceptat bucuros să
devină Preşedintele de onoare al Federaţiei, sprijinindu-ne necontenit activitatea
provita, până în ultima clipă a vieţii sale. A participat, până când boala l-a răpus,
la toate Adunările Generale ale Federaţiei Pro-Vita, iar pozele şi înregistrările din
arhiva Federaţiei sunt grăitoare.” 47
Din păcate, timpul şi boala, au făcut ca unele din proiectele părintelui
Ilie Moldovan să nu poată fi duse la îndeplinire. Astfel, maica Filofteia, nepoată a
părintelui Dumitru Stăniloae şi prima stareţă a Mănăstirii Buneşti ne-a povestit că
părintele Ilie Moldovan dorea din suflet să facă un centru al tineretului creştinortodox la această mănăstire, lăcaş de cult de o frumuseţe rară, într-un decor de
munte care îndeamnă la linişte, relaxare şi rugăciune. Din păcate nu a mai apucat, iar
maica Filofteia îşi amintește cu drag de părintele Ilie, ,,un preot extraordinar, de o
rară modestie, care a căutat să mângâie orice suflet de om și orice frunte de
creştin”. Un om iubitor, preot cu har, dascăl de o deosebită erudiţie, de o modestie
46

Ibidem.
Dr. Christa Todea-Grosshttps://pentruviatacluj.ro/
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rară părintele Ilie Moldovan a fost ,,egal cu sine” până la sfârşit. Egal în iubirea
neîncetată faţă de Dumnezeu și de aproapele său. Pe patul de spital fiind, cum îşi
aminteşte prof.lect. univ.dr. Jan Nicolae, în salon era ,,o atmosferă de veselie care
devenea contagioasă… L-am colindat pe părintele, ne-am veselit şi la un moment
dat îmi spune: ,,Dă-mi un pic mâna să mă ridic în capul oaselor” …şi mi-a spus
,,Părinte, m-am ridicat mai sus nu ca să va văd mai bine ci ca să vă iubesc mai
mult” 48. Acest suflet lui plin de iubire s-a mutat la Domnul în 9 februarie 2012, fiind
înhumat în localitatea sa natală Albeşti, de lângă Sighişoara.
Există oameni care sunt aleşi de Providenţă de a marca destinul altor oameni.
Aşa este şi părintele Ilie Moldovan. Este, deoarece este încă viu în sufletul multora.
Atât de ,,viu” încât în anul 2015 la schitul ,,Sfântul Ioan Evanghelistul” Găbud,
Metocul Mănăstirii Oaşa, judeţul Alba în cadrul Taberei studenţeşti a fost evocat, pe
întreaga perioadă a desfăşurării lucrărilor, părintele Ilie Moldovan acest vrednic
misionar al credinţei şi neamului românesc. Într-adevăr ,,Părintele profesor Ilie
Moldovan din Sibiu este unul din marii iluminaţi ai ortodoxiei. Adevărat "apostol"
al lui Iisus, cutreiera ţara de la un capăt la altul, propovăduind peste tot nădejdea şi
frumuseţea vieţii creştine, iubirea de neam şi de ţară în care am fost aşezaţi.
Sacerdot de o frumuseşe spirituală coborând parcă direct din Sfinţii Părinţi, pr. dr.
Moldovan este printre cei mai aprigi „paznici de far” ai Naturii văzute drept
creaţia primordială a lui Dumnezeu” după cum bine evidenţia Ion Longin Popescu
într-un articol din Formula AS nr 624/2004 dedicat marelui iubitor a credinţei
strămoşeşti, a culturii şi al neamului românesc care a fost Părintele Ilie Moldovan.

. Jan Nicolae- ,, Pr. Ilie Moldovan – profet euharistic al vieții” – în : Ne piere neamul! Mărturii
întru aducerea –aminte a Părintelui Ilie Moldovan Ed.Andreiana, Sibiu, pp.101-102
48
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Parent Ilie Moldovan Illustrious scholars and model Souls
(Abstract)
Great personality of romanian theological education, born in the beautiful village of
Albeşti near Sighisoara, Father Ilie Moldovan has prepared many generations of students, masters
and doctoral students and teach them the love of Orthodoxy, faith, kindness, good will and for our
nation. Illustrious theologian, was a priest and professor at the Theological University of Sibiu,
coordinator PhD and Doctor Honoris Causa of the Universities of Alba Iulia and Baia Mare, and
honorary president of the Federation of Orthodox Pro-Vita Romania.
Key words: Father Ilie Moldovan, University of Orthodox Theology ,,St. Andrei Saguna” Sibiu,
Albesti Sighisoara, priest, professor
Cuvinte cheie: Părintele Ilie Moldovan, Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Sf. Andrei Șaguna” Sibiu,
Albești, Sighişoara, Preot, Profesor
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pr.Ilie Moldovan

pr. Ilie Moldovan cu Familia

Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian
vizitându-l pe părintele profesor Ilie Moldovan

Lucia Ţarălungă

Pr. Ilie Moldovan în dialog cu tinerii din
Asociaţia Pro Vita
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DIN ISTORIA BRESELOR SIGHIŞORENE.
CUIERUL –INSIGNĂ AL BRESLEI COJOCARILOR
Nicolae Teşculă
Prin excelenţă un oraş meşteşugăresc şi comercial, istoria Sighişoarei este
confundată cu cea a breslelor. Atestate documentar în anul 1376, breslele au
funcţionat în urbea de pe Târnava Mare până în anul 1872, ajungând de 40 ca număr
la mijlocul secolului al XIX-lea.
Printre ele, un rol important l-au jucat cojocarii. Ca şi în alte oraşe au fost
una dintre cele mai vechi şi cele mai bine organizate, primul statut îl avem din 1484.
Două statute asemănătoare s-au păstrat în lada breslei din Saschiz şi datate în 1478 şi
1479. În magistratul oraşului avem pe: Mihael Pellifex senator la 1440, Lucas
Pelifex primar (1469) şi senator (1473), Petrus Pellifex la 1473 –senator, Valentinus
Pellifex, villicus la 1486, 1487, 1489 şi senator în 1483,

1488, 1491, 1493,

Bartholomeus Pellifex la 1488 şi 1489. Au studiat la Viena: Michael Pellificis de
Schespurg la 1442 şi Georgius Pellificis de Scheessburga la 1500. 1 În 1536 este
pomenită o uniune de breasla, iar apoi obţine privilegii la 1555 şi 1581 şi la 1550
sunt menţionaţi într-un proces cu croitorii. 2
Importanţa breslei rezidă şi din faptul că breasla dispunea de un turn de
apărare, aflat în vecinătatea porţii secundare de intrare în cetate, denumită Törle,ă la
foarte mică distanţă de turnul Măcelarilor, unde se făcea împărţirea turmelor seara.

Geront Nussbächer, „ Documente şi ştiri documentare privind meşteşugurile din Sighişoara în
secolul al XIV-lea” în Muzeul Brukenthal –Studii şi comunicări , vol. XIV , 196, p. 232-234.
2
Idem , , Documente privind meşteşugurile din Sighişoara. Catalog de documente, Ed. Aldus, Braşov
, 1998, p. 6.
1
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Turnul este modest ca dimensiuni şi forme, de plan pătrat şi este construit se pare pe
la 1350 odată cu zidul cetăţii. 3
În cartea de socoteli a oraşului ne arată că la acest turn în 1586 s-a lucrat la
refacerea lui 40 de zile, în timp ce tâmplarii au lucrat 38 de zile la acoperiş, unde au
fost nevoie de 7400 de ţigle pentru acoperirea lui. Mici lucrări au loc şi în anii 1594
şi 1595. Este distrus de incendiul din 30 aprilie 1676 şi refăcut în 1679.

4

În cronica sa Johann Kempes arată că turnul dispunea la 1680 de un arsenal
destul de bogat : două archebuze duble, 15 archebuze normale, un tun mic, 8 suliţe
mari, o halebardă, cinci butoaie cu pulbere, un butoi plin cu gloanţe din plumb,
ghiulele de tun, cinci pătrimi de plumb şi alte bucăţi de armament. La 1704 acest
turn era apărat de 17 bărbaţi. 5
In istoria oraşului, breasla cojocarilor a fost una dintre cele mai bogate. Pe
lângă faptul că dispunea de locuri in strane, au contribuit şi la pictarea Bisericii din
Deal. Dovadă grăitoare în acest sens este prezenţa pe plafonul din partea nordică a
navei a unei picturi ce îl reprezintă pe Arhanghelul Mihail, sub a cărui imagine se
găseşte stema breslei cojorarilor. Prin echilibrul compoziţiei, eleganţa desenului şi
armonia discretă a culorilor, aeastă pictură datată în 1483, este reprezentativă pentru
arta plastică gotică aflată în faza de tranziţie spre Renaştere.

6

Revenind la insemnul breslei, acesta era unul foarte simplu. Pe un scut era
poziţionată o blană de animal, justificând astfel activitatea onorabiliei meserii de
cojocar. Nu era însă un semn specific doar breslei sighişorene, o formă
asemnănătoare găsindu-se şi la bresle similare celelalte oraşe săseşti.

7

Emil Giurgiu, Sighişoara, ed. Sport –Turism, Bucureşti, 1984, p. 106.
Geront Nussbächer, Aus Urkunden und Chroniken. Schäßburg, neunter Band, Aldus Verlag,
Braşov, 2010, p. 173.
5
Ibidem, p. 174.
6
Emil Giurgiu, op. cit. p. 100.
7
A se vedea aici exemplul breslei blănarilor (cojocarilor) din Mediaş: Ioan –Daniel Rus, „ Steme şi
însemne de breaslă în Biserica St. Margareta din Mediaş”, în Cumidava, vol. XXV, p. 316.
3
4
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Pe lângă însemnul breslei cojocarilor existent în patrimoniul Muzeului de
Istorie Sighişoara există şi un cuier-insignă a breslei cojocarilor la numărul de
inventar 933. Numele piesei a fost dat de către realizatorul fişei de evidenţă, Julius
Misselbacher, în anul 1958.
Din informaţiile avute, ştim că piesa provine din mobilierul Bisericii
Mănăstirii, aflată în apropierea Turnului cu Ceas. Avem de a face, practic cu un scut
din lemn de brad, de formă aproximativ dreptunghiulară, având o înălţime de 107
cm şi o lăţime de 66 de cm. In plan central avem stema pictată breslei cojocarilor
sighişoreni, reprezentând o blană de animal, sub care se găseşte, de asemenea pictat
anul 1767. Această stemă este încadrată de un decor vegetal sculptat şi pictat într-o
culoare aurie, specific epocii baroce. Pe acest decor sunt fixate patru cuiere • sau
suporturi din bronz lucrat la strung poziţionate câte două pe părţiile laterale şi unul
sub anul 1767.
Pe verso avem o inscripţie, unde găsim menţionaţi membrii importanţi ai
conducerii breslei din secolul al XVIII-lea, cei care probabil au şi donat obiectul
pentru uzul Bisericii Mănăsturii :
Die ehrliche Altschaft
h.GEORG BOHEMI
h.DANIEL NICOLAI
AND. THEIL
GHEORG KNALL
IOH.CZEKELI
IOHAÑ ROTH
IOH. GÄRTHNER
Opinia lui Julius Misselbacher (1903-1963), originar dintr-o famile renumit prin activitatea ei
comercială în Sighişoara a avut preocupări în domeniul istoriei artei şi a istoriei oraşului. Membru
corespondent al Comitetului naţional pentru monumente istorice. După cel de-al doilea război
mondial lucrează la Muzeul de Istorie, realizând alături de macheta cetăţii Sighişoara, o machetă a
Mediaşului (aflată la muzeul din Mediaş) şi a cetăţii dacice Costeşti.
•
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MART. BISELT
ANDR.GALTER
1767
Mens. Octobr.
Artif. G. Gottf. Philiphi jun.
Din analiza inscripţiei pe lângă prezenţa meşterilor consacraţi ai conducerii
breslei în frunte cu : Georg Bohemi, Daniel Nicolai şi urmaţi de: Andreas Theil,
Georg Knall, Iohann Czekeli, Johann Roth, Iohann Gärthner, Martin Bisselt şi
Andreas Galtner, avem informaţii cu privire la realizatorul piesei şi anume Georg
Gottfried Philiphi junior.
Cunoaştem astfel un artist sighişorean, Georg Gottfried Philiphi junior, care
a realizat o operă de artă excepţională pentru comanditarii săi şi care cel mai
probabil făcea parte din breasla tâmplarilor, mai ales că Sighişoara dispunea de o
tradiţie în domeniul creării şi realizării stranelor din biserici dacă ne referim la
Johannes Reychmuth precum şi în acela al confecţionării altarelor poliptice. 8
Importanţa piesei de patrimoniu rezidă pe de o parte prin aspectele de ordin
estetic şi artistic, demostrând intregrarea Sighişoarei în marele curent baroc şi în
acelaşi timp bogăţia de care dădea dovadă această breaslă, capabilă să plătească o
operă artistică, care credem că nu a fost ieftină.
Pe de altă parte, piesa are o valoare istorică şi documentară deosebită
deoarece ne prezintă existenţa unor meşteri breslaşi aflaţi la acea vreme în
conducerea breslei întregind astfel informaţiile pe care le avem cu referire la
meşteşugurile sighişorene ale secolului al XVIII-lea din sursele arhivistice.

A se vedea aici studiul lui Ernst Johann Graef, „ Das ehebare Handwerk in Schäßburg. Die
Tischlerzunft“ în Schäßburger Nachrichten, nr. 18, Heilbronn, den 1 Dezember 2002, 9. Jahrgang,
p.24-26.
8
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AUS DER GESCHICHTE SCHÄSSBURGER ZÜNFTE
DER KLEIDERSTÄNDER – ZEICHEN DER GERBERZUNFT
Zusammenfassung
Im Wesentlichen eine Handwerks- und Handelsstadt, kann die Geschichte Schäßburgs mit
jener der Zünfte gleichgesetzt werden. Zum ersten mal 1376 Urkundlich bezeugt, waren die Zünfte
in der Stadt an der Grossen Kokel bis 1872 aktiv, und Mitte des neunzehnten Jahrhunderts gab es hier
40 Zünfte. Unter diesen, nahm die Zunft der Gerber einen besonderen Platz ein. In dem Bestsand des
Schässburger Geschichtsmuseums 9 Inventarnummer 933, befindet sich ein Kleiderständer, Emblem
der Gerberzunft. Nach unseren Informationen, wissen wir, dass das Möbelstück aus der
Klosterkirche, welche sich in der Nähe des Stundturmes befindet stammt.
Die Bedeutung dieses Patrimoniumstückes
liegt einerseits in seinen ästhetischen und
künstlerischen Aspekten, da es die Integration Schässburgs in der großen Strom des Barock und auch
den Reichtum dieser Zunft bezeugt, welche es sich leisten konnte, ein solches Kunstwerk, dessen
herstellung nach unserem ermessen recht kostspielig war, zu bezahlen.
Anderseits hat das Stück einen besonderen dokumentarischen und historischen Wert, da es
uns hinweise auf Meister welche in jener Zeit an der Spitze dieser Zunft anführten bietet – und somit
unsere Archivkenntnisse bezüglich der
Schässburger Handwerke des XVIII-ten Jhdts.
vervollständigt.
Cuvinte cheie : Sighişoara, bresle, meşteşuguri, artă, cojocari.
Stichwörter: Sighisoara, Zünfte, Handwerk, Kunst, Gerber.

Dieses Zunftzeichen wurde veröffentlicht in: Magdalena Bunta, Viorica Iosub, „ Tablele şi
însemnele de breaslă în colecţiile Muzeelor de Istorie din Cluj şi Sighişoara” în Acta Muzei
Napocansis , IV, 1967, S. 213.
9
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Anexa foto

Foto cuier –faţă

Foto cuier -verso
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PARTICULARITĂŢI ALE OCTOIHULUI MIC DIN COLECŢIA
MUZEULUI DE ISTORIE SIGHIŞOARA

Lavinia Carmen Avram
Astăzi când cartea electronică este la mare căutare, cartea tipărită şi mai ales
cartea veche rămâne comoara cuvântului, de aceea ea ar trebui să fie desprăfuită şi
redată cititorului.
Lucrarea de faţă prezintă un exemplar publicat la Sibiu, de origine ortodoxă,
din anul 1894, în tipografia Krafft („tiparul şi editura Wilhem Krafft” 1). Locul unde
s-a aflat exemplarul înainte de introducerea în inventarul Muzeului din Sighişoara
este la Arad, după cum ne prezintă însemnările pe care le prezintă cartea, deşi ea a
fost achiziţionată de la o persoană din localitatea Dumbrăveni, judeţul Sibiu. Titlul
integral al cărţii este „Cele opt glasuri sau octoihul cel mic”. Exemplarul cuprinde
300 de pagini, complet. Dimensiunile exemplarului sunt: L: 18 cm, LA: 11,5 cm.
Alfabetul de publicare este cel latin, limba este română, iar ca suport tipografic a
fost folosită hârtia neacidă, fără filigran.
Starea de conservare a exemplarului este bună. Coperţile sunt din carton
presat îmbrăcate în hârtie cerată, de culoare maro, fără ferecătură. Capitalbandul este
în stare bună. Coperta 1 este uzată la colţuri şi pe margine, prezentând rupturi a
hârtiei cerate. Totodată Coperta 1 este decorată în centru cu icoana Maicii Domnului
cu Pruncul, la rândul ei împrejmuită de un decor de frunze ce prezintă în partea de
sus o cruce. Pe margini Coperta 1 prezintă un decor de linii verticale care formează
un chenar. (foto 1) Acelaşi decor îl putem observa şi pe Coperta 2, mai puţin
imaginea cu icoana Maicii Domnului cu Pruncul. (foto 1) Cotorul este din pânză
înflorată. Este un cotor adăugat peste cel original, care probabil că era tocit şi

1

Octoichul cel mic, Sibiu, 1894, pag. de titlu.
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mâncat. Pe margine foile sunt îngălbenite şi prezintă urme că a fost depozitată întrun loc umed. (foto 1)
În interior Coperta 1 prezintă semnătura proprietarului. (foto 2) Foaia de
gardă prezintă următoarea însemnare: „Ineu Herbei Ghorghe născut în 19 X 1933
Joi dimineaţa la oara 9 ½ In Comuna Ineu Jud Arad № 355”, la care se adaugă şi
semnătura. (foto 2)
Foaia de titlu nu este decorată, dar prezintă pe verso o imagine grafică a
Mântuitorului Iisus având în mâna stângă globul pământesc cu Sfânta Cruce
deasupra, semn că veghează asupra tuturor. Mâna dreaptă prezintă cele trei degete
folosite pentru binecuvântare, simbolizând Λ (alfa), în timp ce globul pământesc din
mâna dreaptă simbolizează Ω (omega), anume începutul şi sfârşitul. Această
imagine are tipărită următoarea însemnare: „Cela-ce în ceasul al noaulea pentru noi
cu trupul moartea ai gustat Christoase Dumnezeule, omoară cugetul trupului
nostru, se ne mentueşce pre noi.” (foto 3 faţă - verso)
Este o carte întocmită de Ioan Cucuzeu după cântările lui Ioan Damaschin pe
opt glasuri. (foto 4)
La pagina 65 putem observa parţial o însemnare, care este nedescifrabilă.
(foto 5) Deasemenea la pagina 165 s-au găsit două foi dint-o carte de rugăciuni.
(foto 6) Pe ultima foaie s-a găsit însemnarea „Eu Herbei Gherb”. (foto 7)
Toate aceste însemnări sunt realizate cu cerneală albastră, şi totodată prezintă
circuitul pe care la avut cartea – tiprită la Sibiu într-o tipografie săsească ajunge la
Ineu, o comună din Banat, judeţul Arad, apoi la Dumbrăveni, judetul Sibiu şi ca
punct final Muzeul de Istorie Sighişoara, judeţul Mureş. A aparţinut probabil
cantorului Bisericii din comuna Ineu.
***
Numele de octoih provine de la grecescul „okto”, care înseamnă opt şi
„echos”, care înseamnă glasuri, de unde şi denumirea în popor „cele opt glasuri”.
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Octoihul este perioada liturgică cea mai lungă din anul bisericesc, an care
durează din prima zi de Luni de după Duminica Tuturor Sfinţilor şi până în
Duminica Vameşului şi Fariseului. Are ca sărbătoare centrală Naşterea Domnului
urmată de Bobotează şi reînoieşte, prin slujbele Bisericii, activitatea profetică şi de
învăţător a Mântuitorului Iisus. La Sfânta Liturghie, lecturile vor fi în majoritate din
Evangheliile după Matei şi Luca. 2
Octohihul este o carte de ritual bisericesc ortodox, care cuprinde catavasii
sau rugăciunile şi cântările vecerniei, utreniei şi liturghiei din fiecare zi din
săptămână pe opt glasuri sau tonuri, fiecărei săptămâni consacrându-i-se succesiv un
glas. Este de două tipuri: Octoihul Mare şi Octohul Mic. Octoihul Mare este o carte
utilizată pentru toate zilele săptămânii, în timp ce Octoihul Mic cuprinde cântările
duminicilor. 3
Textele cântărilor din Octoih sunt atribuite imnografului şi teologului
bizantin Ioan Damaschin, compuse de acesta în secolul al VIII-lea. 4
Cel mai vechi manuscris copiat pe teritoriul ţării noastre, în limba slavonă,
datează din secolul al XIII –lea şi se numeşte „Octoihul de la Caransebeş”. 5 Printre
primele tipărituri din România este „Octoihul lui Macarie” la 1510, care este un
octoih mixt. 6
Primul octoih tipărit în limba română este „ Octoihul ” de la 1712, tipărit de
Mitropolitul Antim în tipografia de la Târgovişte care „cu a sa cheltuială” dă lumină
„spre înţelegerea de obşte” a credincioşilor români, ce nu mai înţelegeu graiul

Pr. Ene Branişte, Ghenadie Niţoiu, Gheorghe Neada, Liturgica teoretică, Ed. Credinţa Noastră,
Bucureşti, p.141.
3
Ibidem, p.143.
4
Ibidem, p.141.
5
Pr. Mircea Păcurariu, Cultura teologică romească. Scurtă prezentare istorică, Ed. Basilica a
Patriarhiei Române, Bucureşti, 2011, p.43.
6
Eva Mârza, Preliminarii la un repertoriu al tipografilor români 1508-1830, în „ Annales
Universitas Apulensis. Series Historica”, 8/2008, p54. ; Pr. Mircea Păcurariu, op. cit., p.64.
2
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străin. 7 Această carte reprezintă o carte de temei a stranei, dar are şi menirea să nu
fie numai o carte de strană ci şi „o carte de şcoală”. 8
Până astăzi au fost tipărite multe exemplare a acestei cărţi bisericeşti, toate
având la bază exemplarul apărut la 1712, şi după trecerea a aproximativ 300 de ani
de la apariţia primului număr în limba română şi ediţia standard formulată după
1950, există numeroase ediţii al căror text, în mare, este acelaşi. Astfel, comparăm
un text (Troparul Născătoarei de Dumnezeu) din Octoihul de la 1712, cu cel de la
1894 şi cu unul din 1991:
Troparul Născătoarei de Dumnezeu, ce se cânta Duminica
la Utrenie înainte de Doxologia Mare
„Octoih ”, Târgovişte, 1712.
„Prea bl(a)goslovită eşti de D(u)mn(e)zeu Născătoare Fecioară că prin Cel ce s-au
întrupat din tine, iadul s-au robit, Adam s-au chemat, blestemul s-au pierdut, Eva sau slobozit, moartea s-au omorît şi noi am înviat. Pentru aceasta cîntînd strigăm:
Bine eşti cuvîntat H(ristoa)se D(u)mn(e)zeul nostru Cel ce bine ai voit aşa, mărire
Ţie.” 9
„Cele opt glasuri sau Octoichul cel mic”, Sibiu, 1894.
„Prea bine cuvêntată eştǐ Născĕtoare de Dumnezeu Fecioară, că prin cel-ce s’a
întrupat din tine, eadul s’au robit, Adam s’a chiemat, blăstĕmul s’a pierdut, Eva s’a
Pr Niculae Şerbănescu, Antim Ivireanul tipograf, în „Biserica Ortodoxă Română. Buletinul Oficial
al Patriarhiei Române” , anul LXXIV 8-9, Bucureşti, 1956, p.740.
8
Ibidem, p.762.
9
Octoih,Târgovişte, 1712, în „Biserica Ortodoxă Română. Buletinul Oficial al Patriarhiei Române” ,
anul LXXIV 8-9, Bucureşti, 1956, p.763.
7
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slobozit, moartea s’a omorît, şi noǐ am învieat. Pentru aceasta cântând strigăm: Bine
eştǐ cuvêntat Christoase Dumnezeul nostru, cel-ce aǐ binevoit aşa mărire ţie.” 10
„Octoihul mic ”, Bucureşti, 1991.
„Prea binecuvîntată eşti Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, că prin cel ce s-a
întrupat din tine iadul s-a zdrobit, Adam s-a chemat, blestemul s-a pierdut, Eva s-a
mîntuit, moartea s-a omorît şi noi am înviat; pentru aceasta cîntînd strigăm:
Binecuvîntat eşti Hristoase, Dumnezeule, cel ce bine ai voit aşa, mărire Ţie!” 11
Astfel, am putea spune că circulaţia cărţii bisericeşti, dar mai ales tipărirea ei
în diferite centre, precum Târgovişte, Bucureşti, Râmnic, Sibiu, Iaşi sau Blaj, scoate
în evidenţă interesul românilor faţă de cartea de cult.
**
În ceea ce priveşte însemnările marginale ele prezintă particularităţi prin care
se deosebesc una de alta, fiecare fiind unică în felul ei. Aceste însemnări ne vor
conduce la forme de exprimare a celor ce au lecturat-o. Categoria autorilor de
însemnări au constituit-o desigur cititorii. Pentru aceştia, până să devină o plăcută
„zăbavă”, lectura era o obligaţie venită din respectarea canoanelor bisericeşti, aşadar
lectura era un instrument obligatoriu de informare. 12
Putem spune că însemările pe carte prezintă o expresie a evenimentelor
personale şi a celor din comunitate, a sentimentului cetăţeanului şi a raportării lui la
diverse etape din viaţă. Efectuarea acestor însemnări devenise o modă „am scris să
se ştie că am citit şi eu”, sau doar pentru că unii au simţit nevoia să noteze, pe
margini de cărţi. 13

Octoichul cel mic, Sibiu, 1894.
Octoih, Bucureşti, 1991.
12
Dr. Theodora Fîntînaru, Însemnările pe cărţi ca formă de paratextualitate, în „ LIBRĂRIA” anuar
X , Studii şi cercetare de bibliologie , Târgu Mureş, 2011, p.205.
13
Ibidem, p.206-207.
10
11
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*
Concluzionând, putem spune că, pentru acele vremuri, cărţiile religioase au
avut un rol întemeietor în cultura românească, prin schimbarea paradigmei
lingvistice şi introducerea limbii naţionale în biserică. 14 Ele au reprezentat o
adevărată sursă de culturalizare.
Cartea veche are pentru cultura română o importanţă de necontestat. Simbol
al cunoaşterii, al înţelepciunii, punte de legătură între generaţii şi chiar între popoare,
cartea reprezintă principalul mijloc de instruire şi de lectură
Features of Octoihul mic
from the History Museum`s collection of Sighişoara
(summary)
Romanian old book culture has undeniable importance. Symbol of knowledge, wisdom,
bridge between generations and between peoples even, book the main means of instruction and
reading.
Religious book were instrumental in founding Romainan culture by changing the language
paradigm and introduce national language in church. They were a real source of enlightenment.
Marginal notes has certain particularites which distinguish them from one another, each
unique in its own way. These issues will lead us to the forms of expression of those who lectured her.
We can say that the notes from the book presents an expression of personal or of community
events.
Cuvinte cheie: carte, carte veche, obiect de cult, Octoih, însemnări.
Keywords: book, old book, religious item, Octoechos, notes.

14

Eugen Pavel, Arheologia textului, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2012, p.8.
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BANCNOTE ROMÂNEŞTI AFLATE
ÎN COLECŢIA MUZEULUI DE ISTORIE SIGHIŞOARA (I)
Mircea-Radu Iacob
„Moneda de hârtie” apare în secolul al XIII – lea în Veneţia, apoi în 1609
este folosită de către Banca de Amsterdam, de Banca de Hamburg în 1629 şi de
Banca de Roterdam în 1635. În Canada apar în secolul al XVII – lea „bancnote”
făcute din cărţi de joc cu semnăturăşi sigiliu, pe atunci colonie franceză. Banca
Angliei este înfiinţată în 1694, fiind prima bancă în care emisiunea biletului de
bancă se face pe bază de depozit. deeea de a folosi pentru prima dată bilete de bacnă
drept bilet reprezentativ recunoscut oficial în 1656, când ia fiinţă Banca din
Stockholm i se atribuie bancherului suedez Johan Palmstruk. 1
În Principatele Române Unite la 12 aprilie 1867 este promulgată „Legea
pentru instituirea unui nou sistem monetar naţional şi pentru fabricarea monetelor
naţionale”. Acest act normativ prevedea la articolul 1 următoarele: „se adoptă un
sistem monetar zecimal astfel precum există în Franţa, Italia, Belgia şi Elveţia, cinci
grame argint, din care 835 din 1000 argint fin şi 165 din 1000 aliaj, compun unitatea
monetară a României sub denumirea de leu”. La articolul 3 erau prevăzute valoarea
monedelor şi materialele din care urmau acestea să fie bătute şi anume: piese de aur
de 5, 10 şi 20 de lei; piese din argint de 50 bani, 1 şi 2 lei şi piese din aramă de 1, 2,
5 şi 10 bani.
Aplicarea legii din 1867 nu a rezolvat însă problema resurselor financiare
necesare statului român. „Resursele fiscale, limitate în marea lor majoritate la dările
plătite de o ţărănime neconsolidată economiceşte şi de o pătură încă subţire de
meseriaşi şi comercianţi, completate în slabă măsură de veniturile din activitatea

George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin C. Oprescu Monede şi bancnote româneşti,
Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1977, p. 321

1
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statului (căi ferate, poştă şi telegraf, domeniile statului, monopolouri, ş.a.), se
dovedeau insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor crescânde ale aparatului de stat.
La această situaţie internă se adăuga şi situaţia de criză din plan extern, izbucnirea
„crizei orientale” determinând autorităţile române să ia măsuri în privinţa înarmării,
în perspectiva participării la conflict. În aceste condiţii era practic imposibilă
contractarea unui împrumut pe pieţele externe. Singurele soluţii pe care guvernul de
la Bucureşti le putea adopta erau fie sporirea presiunii fiscale, fie emiterea unei
hârtii de valoare. S-a optat pentru cea de a doua variantă, în 1877 fiind emise biletele
ipotecare, considerate a fi primele bancnote româneşti. Tipărirea lor s-a efectuat la
Paris, în atelierele Băncii Franţei, din partea Guvernului român pentru a supraveghea
această acţiune este desemnat Emil Costinescu, iar mai apoi Eugeniu Carada.
Experienţa tipăririi biletelor ipotecare va fi extrem de utilă pentru Eugeniu Carada,
în perspectiva emiterii bancnotelor Băncii Naţionale a României, începând cu anul
1881. 2
De-a lungul timpului au mai existat câteva încercări de constituire a unui
institut de emisiune, toate însă nefinalizate din motive obiective.
După cucerirea independenţei de stat a României în 1877 şi recunoaşterea
internaţională a acestui act nu mai exista nici o piedică în calea înfiinţării unei bănci
naţionale. Astfel la 27 februarie 1880 este depus la Adunarea Deputaţilor un „Proiect
de lege pentru înfiinţarea unei bănci de scompt şi circulaţiune”. Se spune că
deputaţii însărcinaţi cu alcătuirea documentului luaseră în considerare două proiecte
anterioare, primul aparţinând lui D.P. Mavrogheni, fost ministru de finanţe
conservator din anul 1874, iar cel de-al doilea lui Pană Buescu deputat liberal, din
anul 1877.

Mugur Isărescu, Surica Rosentuler, Sabina Mariţiu, Romeo Cîrjan 125 de ani de la prima emisiune
de bancnote a Băncii Naţionale a României, Seria: Bancnotele României 1, Editura Banca Naţională
a României, Bucureşti, 2006, p.10.
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Conform actului normativ adoptat, la 17 aprilie 1880, Banca Naţională a
României avea dreptul de a emite bilete de bancă la purtător. Noua instituţie se
înfiinţa pentru 20 de ani, iar capitalul subscris era de 30 de milioane de lei, din care
10 milioane reprezentau participarea statului român, restul de 20 de milioane fiind
depuşi prin subscripţie publică. Capitalul trebuia să fie împărţit în 60 000 de acţiuni
nominative sau la purtător în valoare de 500 de lei fiecare. Patru acţiuni reprezentau
un vot în Adunarea generală a băncii, nimeni neavând dreptul la mai mult de 10
voturi, indiferent de numărul acţiunilor sale. Legea stabilea operaţiunile pe care noua
instituţie le putea efectua, prevedea că banca să fi administrată de un guvernator şi
de şase directori care formau Consiliul de administraţie şi cerea să fie supraveghată
de un consiliu alcătuit din şapte cenzori. Toţi membrii conducerii băncii trebuiau să
fie cetăţeni români, guvernatorul fiind numit în această funcţie pe o perioadă de
cinci ani. De asemenea, pe lângă sediul central de la Bucureşti se mai deschideau
încă patru sucursale: una la Galaţi, una la Brăila, una la Iaşi, iar cea de a patra la
Craiova. 3
Prin „Statutele Băncii Naţionale a României” care au fost promulgate la 25
mai 1880, se prevedea faptul că citez: „forma biletelor de bancă, modul de emisiune
şi cantitatea pentru fiecare categorie se vor fixa de către Consiliul General al Băncii.
Biletele vor fi de 20, 100 şi 1 000 de lei. Se vor putea crea şi tipuri intermediare de
50 şi 500 de lei”. Banca urma să aibă o rezervă metalică de aur la nivelul unei treimi
din suma valorii biletelor emise.
Proporţiile în care urmau să fie puse în circulaţie bancnotele primele
emisiuni a Băncii Naţionale a României, era în felul următor: 25 la sută trebuiau să
constituie bancnotele de 20 de lei şi cele de 50 de lei , luate împreună, 45 la sută
bancnotele de 100 de lei şi 30 la sută bancnotele de 500 de lei sau cele de 1 000 de
lei luate împreună.
Ibidem, p. 17.

3
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În schimbul acordării privilegiului de emisiune statul solicita băncii să îşi
asume, printre altele, obligaţia de a retrage de pe piaţă, în cel mult patru ani, toate
biletele ipotecare existente.
Primul sediu al Băncii Naţionale a României s-a aflat în clădirea Senatului,
dar lipsa unui spaţiu adecvat pentru instalarea unei imprimerii de bilete i-a
determinat pe conducătorii instituţiei,să hotărască

la 24 iulie 1880 mutarea în

clădirea Creditului Funciar Rural, din strada Colţei, Nr. 21.Operaţiunea imprimării
biletelor de bancă s-a dovedit a fi însă extrem de complicată şi migăloasă.
Eugeniu Carada într-un raport din data de 2/14 iulie 1880 arăta demersurile
pe care le-a făcut, pe lângă Banca Franţei pentru executarea sitelor de filigran
necesare în procesul de fabricare a hârtiei viitoarelor bancnote româneşti.
După multe încercări şi discuţii despre cum ar trebui să fie exectutate biletele
de bancă, pâna la urmă în iulie 1880 se finalizează pânza de încercare a biletului de
20 de lei. Carada hotărăşte să adopte pentru bancnotele româneşti, aceeaşi culoare
care era folosită în acel moment şi de Franţa, Itali sau Belgia şi anume albastru de
cobalt. Încă din 1882 Banca Naţionlă a României retrage de pe piaţă, cea mai mare
parte a biletelor ipotecare emise în anul 1877. Din cauza moşiilor ipotecate, pe care
statul nu a reuşit să le vîndă până în anul 1885, statul nu a reuşit să răscumpere
aceste bilete. Din această cauză se încheie o convenţie între Ministerul de Finanţe şi
Banca Naţională a României, prin care se prelungeşte termenul de rambursare a
biletelor ipotecare, de la 12 iunie 1885 la 30 iunie 1912. 4
În decembrie 1888 este votată Legea privind retragerea definitivă şi
desfiinţarea biletelor ipotecare, după această dată nemaiexistând decât bilete emise
de Banca Naţională a României.
Prima bancnotă emisă de către Banca naţională a României a fost cea de 20
lei, conducerea băncii centrale hotărând să imprime 100 000 bilete de 20 lei.
4

Ibidem, p. 20.
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În 28 februarie 1881, Consiliul General hotărăşte suplimentarea biletelor de
bancă aflate în circulaţie, însărcinândul pe Emil Costinescu directorul de atunci al
Serviciului Fabricării şi Contabilităţii Biletelor cu imprimarea următoarelor
bancnote: 150 000 bilete de 20 de lei, 50 000 bilete de 100 de lei şi 25 000 bilete de
1000 lei.
Desenul pentru bancnotele Băncii Naţionale a României au fost executate, de
către arhitectul francez Georges Duval, cel cu care guvernul român colaborase şi la
biletele ipotecare. Gravura biletelor a fost făcută de către Paul Dujardin, care şi el
mai colaborase înainte cu guvernul român la biletele ipotecare. 5
Din cauza falsificării bancnotelor de 20 de lei şi a uzurii foarte ridicate, se
propune de către Emil Costinescu în adoptarea unei noi tehnici de imprimare a
bancnotelor şi anume tipărirea policromă.
La 14 martie 1896 Consiliul General al Băncii Naţionale a României aprobă
emiterea noului tip de bancnotă de 20 lei. Viaţa bancnotei fiind destul de scurtă,
Banca Naţională a României punând în circulaţie între 1896 şi 1908 doar opt
emisiuni.
Consiliul General al Băncii Naţionale a României, hotărăşte la 26 februarie
1909 imprimarea unui alt tip de 20 lei, iar la 14 mai şi 20 mai tipărirea noilor
bancnote de 100 lei respectiv 1 000 lei. 6
Bancnotele oglindesc situaţia politică şi economică (crize-inflaţii), precum şi
eventuale evenimente de seamă din viaţa unui stat sau chiar numai din viaţa unei
comunităţi mai restrânse.
Bancnotele descrise mai jos sunt emise în diferiţi ani după cum urmează:
1924, 1938, 1941, 1944, 1946 şi 1947. Descrierea bancnotelor cuprinse în perioada

Ibidem, pg 59.
Mugur Isărescu, Surica Rosentuler, Sabina Mariţiu, Romeo Cîrjan, Emisiunile de bancnote ale
Băncii Naţionale a României în perioada 1896-1928, Seria: Bancnotele României 2, Editura Banca
Naţională a României, Bucureşti, 2007, pg. 21
5
6
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1924-1947, am realizat-o din cauza lipsei în patrimoniu a celor mai vechi bancnote
româneşti şi anume bancnotele ipotecare.
Rumänische Banknoten in der Sammlung des Schäßburgers
Geschichtsmuseums (I)
(Zusammenfassung)
Während des XIII-ten Jahrhunderts erschien in Venedig die erste Banknote („PapierMünze“), 1609 wurde diese von der Bank in Amsterdam, 1629 in Hamburg, 1635 von der Bank in
Rotterdam eingeführt.
Der schwedische Bankier Palmstuck soll im Jahre 1656 erstmals diese Bank-Noten, als
gültige Zahlungsmittel verwendet haben.
Am 12. April 1867 wird das „Gesetz zu der Einführung eines neuen nationalen
Währungssystems und zur Herstellung nationaler Moneten“ angenommen.
Nach vielen Versuchen und Auseinandersetzungen betreffend die Art und Weise in welcher
diese Bank-Billets angefertigt werden sollten, wird letztendlich im Juli 1880 das Entwurf des 20 Lei
Billets fertig gestellt.
Dezember 1888 wird das Gesetz für das endgültige einziehen und aufheben der HypothekBillets, nach diesem Datum, existierten nur noch die von der Rumänischen Nationalbank
ausgegebenen Billets.
Banknoten widerspiegeln die Politische- und Wirtschaftslage (Krisen - Geldentwertung),
sowie gewisse bedeutungsvolle Ereignisse aus dem Leben eines Staates, oder auch nur einer
kleineren Gemeinschaft.
Schlüsselworte: Banknote, Umlauf, Rumänien, Hypothek-Billet, Bank-Billet.
Cuvinte cheie: bancnote, circulaţie, România, bilete ipotecare, bilet de bancă.
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Fig. 1 Descriere
NR. INV. 4848
Dimensiune 162 x 100 mm.
Hârtie: albă.
Filigran: „Traian” orientat spre dreapta, respectiv „Traian” orientat spre stânga.
Deasupra „20”
Desenator: Georges Duval.
Gravor: Leon Ruffe.
Descriere Avers:
Fond: haşuri liniforme de culoare albastru-violet.
Tipăritura: chenar din linii drepte în partea de jos, deasupra ornamente vegetale.
Lateral stânga-dreapta câte două medalioane albe cu filigran. În părţi, între
medalioane inscripţia „ROMANIA”. În colţurile de sus, în poziţie oblică,
valoarea „20”, iar jos sub medalioane „20”, în poziţie normală. În câmp stânga şi
dreapta, sprijinite de cele două medalioane, două fete reprezentând alegoric
agricultura respectiv pescuitul.Într-un chenar frontal „BANCA NATIONALA A
ROMANIEI” în câmp ziua, anul şi luna emiterii de culoare albastră şi numărul
de control de culoare neagră. În centru, în câmp valoarea nominală „DOUE DECI
LEI”, dedesubt funcţiile guvernator, director şi casier şi semnăturile toate de
culoare albastră. În partea de jos stema ţării. În colţuri, seria şi numărul dispuse în
diagonală de culoare neagră. În afara chenarului în partea de jos: Georges Duval
fec. şi L. Ruffe sc de culoare albastră.
Descriere Revers:
Fond: ca mai sus
Tipăritura: chenarul ca mai sus. Lateral stânga şi dreapta câte două medalioane
albe cu filigran. Între ele valoarea „20”. Într-un chenar frontal „BANCA
NATIONALA A ROMANIEI”. Deasupra în cîmp valoarea nominală „DOUE
DECI LEI”. În centrul câmpului un vultur în zbor spre stânga având în cioc o
cruce, iar în gheare ţinând stema ţării. Dedesubt peisaj, râu cu plute şi textul
penalităţii dispus pe două rânduri „FALSIFICATORII ACESTOR BILETE SI
ACEIA CARI VOR FI INTREBUINŢAT BILETE FALSE, SAU LE VOR FI
INTRODUS │ ÎN ŢARA SE VOR PEDEPSI CU INCHISOARE DE LA 5
PANA LA 10 ANI, CU INTERDICŢIUNE ŞI AMENDA, CONF. ART. 117 C.
P.”. În afara chenarului în partea de jos: Georges Duval Fec. şi L. Ruffe sc
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Fig. 2 Descriere
NR. INV. 4852
Dimensiune 205 x 115 mm.
Hârtie: albă
Filigran: „Traian” în profil spre stânga.
Desenator: Clement Serveau
Gravor: Rita
Descriere Avers:
Fond: roz-bleu-albastru-violet,
Tipăritura: chenar ornamentat cu frunze de stejar, având în colţurile din stânga şi
dreapta sus valoarea „500”, frontal în chenar”BANCA NATIONALA A
ROMANIEI”. Dedesubt numărul de control de culoare neagră. În Centru
medalion rotund alb,cu filigran. Deasupra medalionului valoarea nominală în
semicerc „CINCI SUTE LEI”. În stânga şi în dreapta medalionului funcţiile de
guvernator şi casier central şi semnăturile de culoare neagră. Jos încadrând
medalionul de o parte şi de alta două ţărăncuţe stând pe un postament, cea din
stânga toarce, iar cea din dreapta alăptează. Dedesubt de medalion ziua, luna,
anul de emitere de culoare neagră. În colţuri seria şi numărul, de culoare neagră
dispuse în diagonală. În colţul din stânga jos „CLEMENT │ SERVEAU”. În
colţul din dreapta jos snop de grâu şi seceră şi „RITA”.
Descriere Revers:
Fond: culorile ca mai sus, desen peisaj de munte şi castelul Peleş din Sinaia.
Tipăritura: chenarul cu motive naţionale, având în colţurile din stânga şi dreapta
sus valoare „500”. În centru medalion rotund alb, cu rama ornamentata, cu
filigran, având deasupra stema ţării. Într-un chenar frontal „BANCA
NATIONALA A ROMANIEI”. În stânga medalionului două ţărănci cu sape pe
umeri, în dreapta peisaj cu sonde.Textul penalităţii dispus pe patru rânduri
„FALSIFICATORII ACESTOR BILETE SI ACEIA CARI VOR FI │
INTREBUINŢAT BILETE FALSE, COMPLICII LOR, PRECUM│ŞI ACEI
CARI VOR FI INCERCAT A COMITE ASEMENEA │ FAPTE VOR FI
PEDEPSIŢI CONFORM LEGILOR PENALE”.În afara chenarului în partea de
jos stânga „CLEMENT SERVEAU FEC.” şi dreapta „EUGÈNE GASPÉ sc.”.
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Fig. 3 Descriere
Nr. INV. 4853
Dimensiune 165 x 90 mm.
Hârtie: albă, latura stângă tăiată după o linie ondulată
Filigran: „BNR” în lanţ.
Descriere Avers:
Fond: albastru, desen arabescuri şi lini ondulate
Tipăritura: chenar cu motive naţionale dublat în interior cu desene arabescuri.
Frontal în chenar”BANCA NATIONALA A ROMANIEI”de culoare albastră.
Dedesubt valoarea nominală în semicerc „ CINCI MII LEI” tot de culoare
albastră. În stânga sus medalion rotund, cu chipurile lui Traian şi Decebal
acolate, orientate spre dreapta. În mijloc stema ţării, de culoare albastră. Dedesubt
funcţiile guvernator şi casier central, semnăturile tot de culoare albastră. Ziua,
luna şi anul emiterii tot de culoare albastră. În stânga jos şi dreapta sus, seria şi
numărul de culoare roşie.Dedesubt în chenar valoarea „5000”.
Descriere Revers:
Fond: albastru, desen arabescuri.
Tipăritura: chenarul cu desen arabescuri. În chenar rotund „ROMANIA”,
dedesubt valoarea „5000”. În stânga medaliom alb cu filigran „BNR”. Dedesubt
în prim plan: un ciorchine de strugure, grup de utilaje tehnice, cărţi, instrumente
muzicale, paletă de pictură, mască teatrală, vioară, întretăiate de monograma
„BNR”. În planul doi, în stânga sondă petroliferă şi două case, în dreapta ţăran cu
plugul la arat. În fundal la stânga aspect portuar cu silozuri, rezervoare, tren şi
vapor. La orizont soarele răsărind. Jos în chenar textul penalităţii dipus pe trei
rânduri „FALSIFICATORII ACESTOR BILETE, ACEI CARI VOR FI
INTREBUINŢAT BILETE │ FALSE, COMPLICII LOR, PRECUM ŞI ACEI
CARI VOR FI INCERCAT A COMITE │ ASEMENEA FAPTE VOR FI
PEDEPSIŢI CONFORM LEGILOR PENALE”.
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Fig 4. Descriere
NR. INV. 4856
Dimensiune: 182 x 104 mm.
Hârtie: albă
Filigran: „TRAIAN” în profil spre stânga. .
Desen: N. Grigorescu
Gravor: E. Gaspé
Descriere Avers:
Fond: culoare brun-cărămiziu-albastru.
Tipăritura: chenar şpalier cu plante agăţătoare. Frontal în chenar”BANCA
NATIONALA A ROMANIEI”, flancat de o paletă de pictură şi o liră. În colţurile
de sus de o parte şi de alta valoarea nominală „1000”.Dedesubt în centru
medalion alb cu filigran, împodobit cu ghirlande de lauri şi stejar. În stânga şi
dreapta funcţiile de guvernator şi casier central scise cu culoare neagră. Dedesubt
deasupra medalionului valoarea „ UNA MIE LEI” şi ziua, luna şi anul emiterii de
culoare neagră. În partea stânga două ţărănci torcând, una ajutată de o fetiţă şi un
copil curăţînd, în partea dreaptă două ţărănci, una având un coş cu fructe pe umăr,
însoţită de o fetiţă, iar cealaltă alăptând având în mînă un snop de grâu şi o
seceră. În colţuri seria şi numărul de culoare neagră. Dedesubt în chenar şpalier
textul penalităţii dispus pe patru rânduri „FALSIFICATORII ACESTOR
BILETE ACEI CARE VOR FI │INTREBUINŢAT BILETE FALSE,
COMPLICII LOR PRECUM ŞI │ACEI CARI VOR FI INCERCAT A COMITE
ASEMENEA FAPTE│VOR FI PEDEPSIŢI CONFORM LEGILOR PENALE”.
În colţul din stânga jos „N. Grigorescu”, iar în partea dreaptă „E. GASPÉ SC.
Descriere Revers:
Fond:. culoare brun-cărămiziu-albastru.
Tipăritura: chenarul cu motive vegetale având în partea de su şi jos monograma
„BNR”, iar în partea din stânga şi dreapta paleta de pictură şi lira. În colţuri
rotunde şi ornamentate valoarea „1000”, scris oblic. În mijloc medalion rotund,
alb cu filigran. În partea stângă a medalionului două ţărănci cu sape pe umeri, iar
în partea dreaptă un copil şi o ţărancă la cules de fructe. Sub medalion în partea
stângă semnătura pictorului Grigorescu. În afara chenarului în partea din stânga
„N. GRIGORESCU”, iar în partea din stânga „E GASPÉ SC.”.
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Fig 5. Descriere
NR. INV. 4858
Dimensiune: 187 x 91 mm.
Hârtie: albă, latura stângă tăiată după o linie ondulată
Filigran: „BNR” în lanţ.
Descriere Avers:
Fond: gri-bleu, desen arabescuri.
Tipăritura: chenar motive naţionale. Frontal ”BANCA NATIONALA A
ROMANIEI”. Dedesubt valoarea nominală „UNA SUTĂ MII LEI” de culoare
albastră. Dedesubt ziua, luna şi anul emiterii de culoare neagră. Funcţiile
guvernator şi casier central scrise cu culoare roşie, semnătura cu culoare neagră.
Stânga jos şi dreapta sus seria şi numărul de culoare roşie. Dedesubt peisaj cu
holde şi dealuri. În partea din stânga o ţărancă şi un copil, ce duc coşuri cu fructe,
iar în partea dreaptă o ţărancă ce ţine în mâna dreaptă o seceră, şezând pe un snop
de grâu. Dedesubt stânga, dreapta două medalioane octogonale ornamentate.
Textul penalităţii dispus pe trei rânduri „FALSIFICATORII ACESTOR BILETE,
ACEI CARI VOR FI INTREBUINŢAT BILETE │ FALSE, COMPLICII LOR,
PRECUM ŞI ACEI CARI VOR FI INCERCAT A COMITE │ ASEMENEA
FAPTE VOR FI PEDEPSIŢI CONFORM LEGILOR PENALE”. În afara
chenarului pe latura din stânga scris cu litere cursive majuscule „BACANAT”
Descriere Revers:
Fond: ca mai sus.
Tipăritura: chenarul cu motive naţionale. Frontal „ROMANIA”. În stânga şi
dreapta sus valoarea „100. 000”. În stânga şi dreapta jos două medalioane albe
ornamentate. În prim plan două ţărănci cu sape pe umeri, iar în planul secund
ogoare, dealuri şi păduri.
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Fig 6. Descriere
NR. INV. 4859
Dimensiune: 189 x 90 mm.
Hârtie: albă, latura stângă tăiată după o linie ondulată.
Filigran: „BNR” în lanţ.
Descriere Avers:
Fond: verde-gri-albastru-cafeniu închis. „BNR” repetată pe întreaga suprafaţă a
bancnotei.
Tipăritura: chenar ornamentat în lanţ dublat în interior, stânga şi dreapta, de un
desen stilizat. Frontal chenar cu inscripţia ”BANCA NATIONALA A
ROMANIEI”. Dedesubt stânga, dreapta valoarea „1.000.000” de culoare
bleumarin. Medalion rotund cu ramă ornamentată, cu chipurile lui Traian şi
Decebal acolate orientate spre stânga. Ziua, luna şi anul emisiunii în medalion
scrise cu culoare bleumarin. În stânga şi dreapta medalionului funcţiile de
guvernator şi casier central, semnăturile scrise cu culoare bleumarin. Dedesubtul
medalionului valoarea „UN MILION LEI” în arc de cerc, de culoare bleumarin.
Textul penalităţii dispus pe trei rânduri „FALSIFICATORII ACESTOR BILETE,
ACEI CARI VOR FI INTREBUINŢAT BILETE FALSE, │ COMPLICII LOR,
PRECUM ŞI ACEI CARI VOR FI INCERCAT A COMITE ASEMENEA
FAPTE │ VOR FI PEDEPSIŢI CONFORM LEGILOR PENALE”.Seria şi
numărul în colţuri dispuse în diagonală, scrise cu culoare neagră. În afara
chenarului dreapta jos „Ş. Zainea”
Descriere Revers:
Fond: maro-galben-verde-bleu.
Tipăritura: chenar ornamentat. Frontal stema ţării, într-o cunună de laur şi stejar.
Deasupra inscripţia „ROMANIA”. Dedesubt într-un cartuş valoarea „1.000.000”
În stânga butuc de viţă de vie şi doi ţărani tineri, unul având în mână o cazma iar
celălalt o seceră şi spice de grâu. În dreapta butuc de viţă de vie şi două ţărănci,
una având în mâini un ulcior, o floare şi un spic de grâu iar cealaltă având în braţe
un copil. În dreapta jos semnătură cursivă „S. ZAINEA”.
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SABIE DE FUNCŢIONAR DE RANG INALT
DIN SECOLUL AL XIX-LEA.
RESTAURARE ŞI CONSERVARE
Sorina Parchirie
Sabia, armă individuală, a stat alături de om de-a lungul istoriei. A fost
făurită pentru a fi folosită în luptele corp la corp, la lovit, împuns şi a făcut parte din
ţinuta militară a ofiţerilor.
Sabia, în comparaţie cu spada, are o lamă lungă, zveltă, uşoară, curbată (în
cele mai multe cazuri) şi este prevăzută cu un singur tăiş pe partea exterioară a
curburii. În Extremul Orient mânerul sabiei este curbat sau înclinat în sens invers
curburii lamei. 1
Producerea spadelor şi a săbiilor reprezenta o muncă ce necesita numeroase
cunoştinţe de metalurgie a fierului, de la reducerea minereului, până la obţinerea
aliajului adecvat cerinţelor şi solicitărilor, cărora trebuia să le răspundă arma finită.
În lucrările de specialitate, de metalografie, se menţionează că o lamă de
spadă sau de sabie este realizată dintr-o combinaţie de fier bogat şi oţel sărac în
carbon, deoarece trebuia să fie de duritate mare, dar nu casantă, ci elastică şi
rezistentă la lovirea din diferite unghiuri. 2
Piesa care face obiectul acestei lucrări este o sabie de funcţionar de rang înalt
(dagă) din secolul XIX. Sabia face parte din Colecţia de arme a Muzeului de Istorie
din Sighişoara.
Acest articol prezintă piesa din punct de vedere artistic, dar şi din punctul de
vedere al materialelor şi al tehnicilor de confecţionare.
http://www.criminalistic.ro/tipuri-de-arme-albe/, accesat la data de 26.08.2016.
Z. K. Pinter, Spada şi sabia medievală în Transilvania şi Banat, (sec. IX-XIV), Editura Banatica,
Reşiţa, 1999.
1
2
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Lungimea totală a piesei este de 97 cm. Lama acesteia a fost confecţionată
din oţel, iar tehnica de obţinere a formei actuale a fost prin forjare, batere cu
ciocanul, până la omogenizarea şi scoaterea impurităţilor din material, apoi şlefuită.
Garda dreaptă este din alamă şi are capetele răsucite spre mâner. Deasupra
gărzii este fixat un disc curbat spre lamă care prezintă trei perforaţii. Există
posibilitatea ca pe acest disc să fi fost montată o stemă sau un blazon. Apărătoarea
pentru pumn este ornamentată prin gravare cu un şarpe, care este încolăcit pe o
tulpină cu frunze şi flori şi se termină cu un buton ce reprezintă un cap de leu, pe al
cărui gât sunt gravate motive florale. Mânerul, propriu-zis, a fost confecţionat din
lemn şi pe ambele părţi s-au aplicat plăcuţe din os.
La verificarea stării de conservare s-a constatat că piesa prezenta praf şi
murdărie aderentă. Pe suprafaţa din alamă sunt prezenţi produşi de coroziune
specifici cuprului, iar pe lama din oţel se aflau produşi de coroziune specifici fierului
din aliaj, de culoare brun- neagră.
Pentru stoparea procesului de coroziune şi pentru a reda imaginea de altădată
a obiectului, piesa a fost supusă restaurării, fiind dezasamblată în părţi componente,
operaţiune desfăşurată cu multă grijă.
Piesele au fost degresate cu acetonă, aplicată în scop de protecţie, pentru
îndepărtarea gresărilor anterioare. Lama din oţel a fost curăţată cu perie rotativă,
lustruită cu pâslă şi conservată cu lac Paraloid B 72, în toluen. Garda şi elementele
din alamă au fost curăţate în acid formic 10 %, combinată cu perieri sub jet de apă,
cu lână de oţel şi cu peria din fibră de sticlă, apoi degresate cu acetonă şi conservate
cu lac Paraloid B72 în toluen.
Pe o parte a mânerului, plăcuţa ornament din os lipsea. În locul ei, s-a
realizat din os o plăcuţă asemănatoare celei originale. Piesa a fost asamblată şi
expusă în cadrul Colecţiei de arme a Muzeului de Istorie.
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Toate intervenţiile acestea au fost realizate, respectând normele restaurării şi
ale conservării.
Senior clerk saber from 19th Century. Restoration and conservation
(Summary)
The article begins with a definition of the object, a saber; also, it presents the materials and
the technique which were used for making this object. Then it presents a senior clerk saber from 19th
Century, an exhibit, which completes the collection of weapons from History Museum of Sighişoara.
In continuation, this article describes every aspect of the object. For example, the total
length of the piece measures 97 cm. The blade was made of steel. The guard, made of brass, was
decorated with an engraved snake, coiled on a stem with leaves and flowers. It is a button too, that
represents the head of a lion, on whose neck are engraved floral motifs. Besides the blade and the
guard of the sword, the hilt, another important component, was made of wood.
Taking into account all these aspects, this article emphasizes the restoring method which
was proposed for the object and, also, it points out the materials and the techniques which were used.
Such as, the object had to be disassembled into component parts, the pieces were degreased with
acetone for removing the grease, the steel blade was cleaned with rotating brush, polished and
preserved, using Paraloid B 72. The guard, the brass and the other components were cleaned by using
10% formic acid, combined with brushing under the running water. Moreover, a decorative plate,
made of bone, was missing. It was reconstituted according to the original one.
All these interventions were made by respecting the rules of restoration and conservation of
the objects.
Cuvinte cheie: sabie de funcţionar de rang înalt, secolul al XIX-lea, coroziune, restaurare,
conservare.
Keywords: senior clerk saber, 19th Century, corrosion, restoration, conservation.

245
https://biblioteca-digitala.ro

Sabie de funcționar de rang înalt din secolul al XIX-lea.
Restaurare și conservare

Anexa

Foto 1: Sabie sec. XIX, înainte de restaurare

Foto 2: Detaliu sabie, înainte de restaurare
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Foto 3: Detaliu sabie, înainte de restaurare.

Foto 4: Detaliu sabie, după restaurare
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Foto 5: Detaliu sabie, după restaurare.

Foto 6: Sabie sec. XIX, după restaurare.
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MICI ARTIŞTI PRIN BUCĂTĂRIILE ISTORIEI

Florina Ştefan
Programul de educaţie muzeală ˝Mici artişti prin bucătăriile istoriei˝ l-am
gândit a se adresa copiilor mai mici, cu vârste cuprinse între 8 şi 9 ani. Este vârsta la
care copiii primesc frumosul în sufletele lor, este vârsta la care ei sunt avizi de
cunoaştere, de exprimare, de a-şi da frâu liber creativităţii. Acest program a avut un
mare ecou în mediile şcolare şi familiale din care proveneau copiii participanţi,
nemaivorbind de entuziasmul, nerăbdarea şi implicarea lor directă. Până la urmă,
fiecare program de educaţie muzeală este un alt fel de ˝joc˝. Îi spunem ˝joc˝ pentru
că este un fel de ˝joacă˝ cu reguli (de fapt-o singură regulă-), ceea ce face ca joaca
să devină joc. :) Normal că noi, când gândim şi derulăm aceste programe ne
propunem nişte obiective şi suntem foarte riguroşi cu noi înşine, astfel încât să
parcurgem etapele programului, să aplicăm tehnicile de lucru, să urmărim
îndeplinirea obiectivelor...Dar toate acestea pe nesimţite, copiii nu trebuie constrânşi
de nimic, ei trebuie doar să primească ˝bucuria descoperirilor˝ pe care le fac la
muzeu. Descoperirea lucrurilor noi, încărcate de un anume mister, le încurajează
mult exprimarea propriilor opinii, observaţii, nedumeriri, curiozităţi. De fapt, despre
asta vorbim: să încurajăm copiii să vorbească liber! Şi în acest sens, primul lucru pe
care îl decidem, la prima noastră întâlnire, este că: la muzeu avem o singură regulă
de respectat, regula bunului simţ!
În cadrul programului de educaţie muzeală Mici artişti prin bucătăriile
istoriei, am plecat de la obiectele de patrimoniu, aparţinând inventarului
gospodăresc, aflate în muzeul nostru, am folosit informaţiile furnizate de specialişti
în urma cercetărilor acestor obiecte şi am creat în jurul lor, o poveste. Am adaptat
informaţiile de specialitate şi le-am transformat în mesaje simple, atractive, pentru a
fi percepute uşor şi plăcut de către copii. Când toate aceste informaţii au devenit
˝interesante˝ pentru ei, copiii le-au reţinut şi s-au bucurat de ele. Noi spunem că au
˝rămas cu ceva˝ din trecerea lor pe la muzeu.
Din cele mai vechi timpuri, omul a devenit producător de bunuri datorită
cultivării primitive a plantelor şi creşterii animalelor. Fiind nevoit să trăiască şi să se
hrănească într-un mediu care, de cele mai multe ori, îi era ˝prieten˝ dar şi ˝duşman˝,
omul a creat la început obiecte care să îi folosească şi să-i uşureze viaţa. Deci,
obiectele create de om, i-au fost la începuturi doar utile. Odată cu trecerea timpului,
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omul a simţit nevoia să dea obiectelor create de el, pentru a-i fi utile, un aspect
frumos, ceea ce le-a definit ca fiind atât utile cât şi estetice. A început să decoreze,
să încrusteze, să finiseze formele, să coloreze...Acest proces s-a desfăşurat în paralel
cu o continuă perfecţionare a uneltelor şi a inventarului gospodăresc.
Oamenii şi-au uşurat mereu munca dar şi-au bucurat, în acelaşi timp, şi
sufletul. Au fost creatori materiali dar şi mari iubitori de frumos. Plecând de la
aceste adevăruri simple, de la aceste lucruri limpezi, valabile şi în zilele noastre,
programul de educaţie muzeală ˝Mici artişti prin bucătăriile istoriei˝ s-a dorit a fi o
cale de a redescoperi bucuria şi liniştea lucrurilor simple. Sentimentele, doar, sunt
singurele care au rămas aceleaşi de când omul există pe Pământ...Toate s-au
schimbat, toate au evoluat, toate s-au înălţat şi toate s-au prăbuşit...Dar: iubim la fel,
ne bucurăm la fel, ne plângem durerile la fel. Să nu mă înţelegeţi greşit: vorbesc aici
de ceea ce simţim nu de modul în care ne manifestăm aceste simţiri...
În primele etape ale programului nostru am stat în muzeu şi am observat
vasele de ceramică create şi folosite de locuitorii din zona oraşului nostru,
Sighişoara, de-a lungul secolelor. Am povestit despre ele, le-am atins cu grija, le-am
simţit textura, le-am descris decoraţiunile şi motivele. Ne-am întrebat şi ne-am
răspuns când şi cum le foloseau oamenii în gospodărie, am dezbătut şi până la urma
am concluzionat ce semnificaţie aveau culorile, decorurile, formele, acestor vase.
Am înţeles că vasele din ceramică au fost create de meşterii olari, că olăritul este un
meşteşug aflat la mare cinste în trecut dar întâlnit foarte rar, astăzi. Am aflat apoi că
erau meşteri olari care au poposit pe aceste locuri, în Transilvania, atraşi de
frumuseţile, liniştea şi oamenii buni de aici.
Am aflat că în ceramica de uz casnic produsă în Ardealul de sud, s-a întâlnit
în jurul oraşului Sighişoara, pe o arie de răspândire foarte limitată, două produse
atipice, rare:
˝- un vas de apă cu orificiu pe mâner, care a fost lucrat într-o singură fază pe roata
olarului, nu în trei faze cum se obişnuieşte
- tigăi pentru carne şi cârnaţi (Wurstpfanne), care erau făcute ˝la comandă˝, cerute
de anumiţi locuitori, olarului 1˝
Se pare că un meşter olar, pe nume Wilhelm Albert Reinsch, născut în anul
1860 în localitatea Ziesar, Bezirk (districtul) Magdeburg, (pe teritoriul Germaniei
Document emis de Muzeul Raional de Istorie Agnita, înregistrat cu nr. 318/27.sept./1966, adresat
Muzeului Brukenthal, Secţia Etnografie şi Artă Populară, tov.dr.Cornel Irimie, şef secţie, Sibiu,
semnat indescifrabil. Documentul (în copie) se află şi în fondul documentar al Muzeului de Istorie
Sighişoara, p.1

1
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de astăzi), este autorul acestor două articole de ceramică, neobişnuite în gama de
fabricaţie a olarilor ardeleni. Dar să cunoaştem povestea acestui meşter olar şi a
vieţii lui, atât de interesante şi chiar palpitante:
˝Wilhelm Albert Reinsch, în anul 1884 s-a angajat pentru 12 ani în coloniile
olandeze, în actuala Indochina, în armata colonială. A servit pe insulele Sumatra şi
Java, în diferite garnizoane, pe mare (la vânarea piraţilor de mare şi fluviu) dar şi pe
uscat. Până când s-a îmbolnăvit şi a trebuit să părăsească serviciul şi coloniile, spre
a-şi reface sănătatea. Auzind de climatul sănătos din Ardeal, a venit pe aici,
poposind la Sibiu în anul 1895, unde s-a căsătorit cu Eleonora Schimke, al cărei tată
avea o ţesătorie în comuna Senereuş, aproape de Sighişoara. Eleonora lucra însă la o
mătuşă, pe care o ajuta în cârciuma ei. Wilhelm Albert Reinsch lucra în acel timp ca
şi calfă de olar la Sibiu - nu se cunoaşte numele meşterului la care a lucrat-. Primind
o pensie de boală de 200 coroane olandeze lunar, omul dispunea de o bază materială
destul de bună şi s-a purtat cu gândul de a-şi stabili familia la ţară pentru a-şi
exercita acolo, meseria sa. Încercările în comuna Senereuş, de unde era originară
soţia sa, nu au dat nici un rezultat, din lipsa de materii prime de bună calitate şi de
lipsa lemnului de fag. Wilhelm Albert Reinsch şi-a găsit condiţiile optime la
Mălâncrav, lângă Sighişoara, unde şi-a cumpărat o gospodărie şi s-a stabilit. Aici i sau născut doi copii, în anul 1899 şi în anul 1904, şi a lucrat până ce a fost operat la
stomac. În meseria sa de olar, el a introdus cele două obiecte noi: vasul de apă cu
orificiu pe mâner lucrat într-o singură fază pe roata olarului şi tigăile pentru carne
şi cârnaţi, produse atât de căutate în localităţile din jurul Mălâncravului. Olarul
Wilhelm Albert Reinsch venea în acea vreme în repetate rânduri la Agnita, la olarul
Mihail Jasch senior, tatăl actualului meşter olar Mihail Jasch junior. Aici, Reinsch a
făcut numeroase demonstraţii de lucru la care au participat cei doi meşteri Jasch, tată
şi fiu.
În anul 1933, olarul Wilhelm Albert Reinsch a părăsit Malâncravul şi s-a
stabilit în Stejărişul (Proştea) de lângă Agnita, unde şi-a cumpărat o gospodărie şi
unde şi-a măritat una din fetele sale. În acest timp şi până la moartea sa, intervenită
în anul 1943, Wilhelm Albert Reinsch s-a ocupat însă, în majoritatea timpului, de
albinărit, posedând mai multe familii de stupi. Până la moarte, Ţările de Jos, Olanda,
i-au trimis lui Wilhelm Albert Reinsch, cei 200 de Guldeni, rentă pentru serviciul
prestat în Armata Colonială din Indochina.˝ 2

2

ibidem, p.2
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Cele două vase atipice în peisajul ceramicii transilvănene, constituie un
fenomen în producţia ceramică a acestei zone şi au fost introduse, iată, de olarul
Wilhelm Albert Reinsch, foarte aproape de Sighişoara, la Mălâncrav.
Aceasta este una din poveştile care i-au fascinat pe copii în cadrul acestui
program de educaţie muzeală. Am mai avut poveşti: despre fructele care creşteau în
zona Sighişoarei, de exemplu agrişele, despre gama largă de mâncăruri şi preparate
pe care saşii le găteau folosind aceste fructe. Am mai vorbit despre alimentele
simple şi curate pe care oamenii le mâncau, despre felurile de mâncare din timpul
săptămânii şi felurile speciale de duminică şi sărbători, de faptul că înainte oamenii
mâncau carne doar o data pe săptămână, duminica, dar şi de modul în care au
evoluat: alimentaţia, manierele la masă, obiceiurile, igiena alimentară şi bineînţeles
evoluţia veselei şi a inventarului gospodăresc. Mereu ˝spunerea de poveşti˝,
fascinează copiii şi le trezeşte curiozităţi, pe care noi îi încurajăm să şi le exprime şi
încercăm să le explicăm, astfel ca ei să înţeleagă lucrurile în contexte şi împrejurări
bine definite.
Una dintre tehnicile folosite cu succes în programul nostru a fost modelajul
în lut, foarte iubită de copii. Plecând de la poveştile vaselor de ceramică, de la
obiectele descoperite în muzeul nostru, copiii au dat frâu liber imaginaţiei şi au
recreat din lut, propriile vase, aşa cum le-au văzut ei cu ochii minţii: farfurii,
ulcioare, canceie, ploşti, căni... Au lăsat vasele o săptămâna să se usuce şi săptămâna
următoare le-au pictat, după motivele descoperite pe obiectele de patrimoniu dar şi
folosindu-şi creativitatea, rezultatele fiind spectaculoase, aşa cum se pot vedea în
fotografiile ataşate.
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Ultimele două etape ale programului de educaţie muzeală Mici artişti prin
bucătăriile istoriei le-am dedicat temelor: ˝Stop alimentelor nesănătoase!˝, respectiv
˝Dansul Vitaminelor˝. Am îmbinat demonstraţiile practice cu lecturarea etichetelor
de pe produsele pe care le consumam, am încercat să identificăm E-urile şi alţi
factori cum ar fi: coloranţii, aromele, conservanţii.... Am învăţat despre dependenţă
şi cum trebuie să nu ajungem niciodată dependenţi de lucrurile rele. Am învăţat ce
efecte grave asupra organismului nostru poate avea consumul de alimente care
conţin multe ˝chimicale˝, de riscurile la care ne supunem consumându-le. Profund
impresionaţi de toate acestea, elevii au lucrat individual şi în echipe, pictând şi
desenând o serie de lucrări în care au personificat alimentele nesănătoase,
întruchipându-le în personaje negative inspirate din desenele animate, familiare lor.
Cu toate aceste lucrări am montat împreună o expoziţie inedită, în Sala de Expoziţii
Temporare a Muzeului de Istorie Sighişoara. Nu în ultimul rând, am decis împreună
să fim atenţi când cumpărăm produse alimentare, să citim etichetele de pe produse şi
să încercăm să nu mai consumăm ceea ce, de acum ştim, ne face rău.
Apoi, la polul opus, am încheiat programul nostru, în săptămâna următoare,
cu o abundenţă de fructe şi legume, am făcut sucuri, le-am băut, am înţeles cum
fructele şi legumele conţin prietenoasele Vitamine, cum acestea ajungând în corpul
nostru ne dau ceea ce cu toţii avem mare nevoie, Energia! Şi pentru a ne consuma
energia debordantă, am dansat şi am cântat, am râs şi cu regret am finalizat acest
program minunat. Anul viitor, în 2017, ne propunem o nouă colaborare, într-un alt
proiect, adaptat vârstei şi aşteptăm cu emoţie noile provocări! 3

Partenerii acestui program de educaţie muzeală, în anul 2016, au fost elevii clasei a III-a B, Şcoala
Gimnazială ˝Radu Popa˝, Sighişoara, profesor-învăţător Angela Lupu, căreia îi mulţumim pentru
colaborarea statornică cu instituţia noastră.
3
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Kleine Künstler in den Küchen der Geschichte
(Zusammenfassung)
Im vorliegenden Beitrag beschreibt die Autorin das MuseumspädagogikProgramm „Kleine Künstler in den Küchen der Geschichte“ welches das
Schässburger Geschichtsmuseum in Zusammenarbeit mit den Lehranstalten der
Stadt veranstaltete. Den Teilnehmenden Schüler wurden die sich im Museum
befindlichen Gebrauchsgegenstände ausführlich erklärt. Zugleich wurden sie
angeregt, selbst ähnliche Gegenstände aus Ton zu gestalten. Es wurde zugleich über
ehemalige und jetzige Lebensweisen und Ernährungsgewohnheiten diskutiert. Teil
eines umfangreichen außerschulischen Bildungsprojekts, fand diese Aktion bei den
Schülern großen Anklang.
Schlüsselwörter: Museumspädagogik, Schässburg, Schule, Keramik,
Essgewohnheiten, außerschulisches Projekt, Museum.
Cuvinte cheie: pedagogie muzeală, Sighişoara, şcoală, ceramică, alimentaţie,
proiecte extraşcolare, muzeu
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Prezentare de carte
Răzvan Mihai Neagu, Grigore Marchiş, Gheorghe Gotea, Catedrala Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavril din Turda. 80 de ani de la sfinţire 1935-2015,
Editura Mega, Cluj-Napoca, 2015
În ultimii ani întâmplarea a făcut ca să mă întâlnesc cu istoricul Răzvan
Mihai Neagu mai mult pe la Sesiuni de Comunicări Ştiinţifice sau Conferinţe.
Bucuria întâlnirii este de scurtă durată, însă la finalul acestor activităţi fiecare îşi
urmează destinul. Domnia Sa pleacă la Cluj eu spre Sibiu. Ultima dată ne-am întâlnit
la Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice de la Mediaş din 28 noiembrie şi cu
o discreţie absolută mi-a dăruit un volum: Răzvan Mihai Neagu, Grigore Marchiş,
Gheorghe Gotea, Catedrala Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril din Turda. 80 de ani
de la sfinţire 1935-2015, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2015.
Monografia a văzut lumina tiparului la Editura Mega din Cluj–Napoca, 2015
şi se bucură de binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Andrei, Arhiespiscopul Vadului,
Feleacului şi Clujului şi Mitropolit al Clujului, Maramureşului şi Sălajului. Cartea
impresionează prin enciclopedismul şi travaliul ştiinţific al autorilor, prin densitatea
informaţiilor erudite, eleganţa formulării frazelor şi prin coperta volumului realizată
în condiţii grafice deosebite.
Pentru o percepţie cât mai corectă a volumului se impune o prezentare
sumară a biografiei celor trei autori. Răzvan Mihai Neagu este absolvent al
Colegiului Naţional „Mihai Viteazul” Turda (2002), licenţiat al Facultăţii de Istorie
şi Filosofie, secţia Istorie (2006) şi doctor în Istorie la Institutul „George Bariţiu” din
Cluj-Napoca, îndrumător fiind prof. univ. dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent
al Academiei Române. Cercetător neobosit, Răzvan Neagu a participat la numeroase
conferinţe, sesiuni de comunicări ştiinţifice, simpozioane de înaltă ţinută ştiinţifică
în toate marile oraşe ale ţării. Istoricul turdean este autorul şi a două cărţi foarte bine
primite de critica de specialitate,Politica beneficială a papalităţii de la Avignon în
Transilvania (1305-1377) şi Formarea intelectualităţii din Turda. Studenţi din
Turda la marile universităţi europene 1377-1918, ambele cărţi publicate la ClujNapoca. Gheorghe Gotea a absolvit Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca
(1971), apoi Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu (1975). Distinsul preot a
desfăşurat o laborioasă activitate pastoral-liturgică în Turda şi în perioada 19902004 a fost protopop al Turzii. Grigore Marchiş este absolvent al Seminarului
Teologic Ortodox din Cluj Napoca (1996), licenţiat al Facultăţii de Teologie
Ortodoxă din Cluj-Napoca (2000) şi absolvent al cursurilor masterale în teologie la
aceeaşi instituţie. Din anul 2009 este preotul parohiei Turda III şi pentru meritele
sale deosebite deţine gradul preoţesc I şi distincţia de sachelar.
În Cuvântul autorilor aflăm la pagina 7 că volumul reprezintă o monografie a
celui mai reprezentativ monument de cultură ecleziastică al oraşului Turda. Cu o
265
https://biblioteca-digitala.ro

Răzvan Mihai Neagu, Grigore Marchiş, Gheorghe Gotea, Catedrala Sfinţii Arhangheli Mihail
şi Gavril din Turda. 80 de ani de la sfinţire 1935-2015, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2015

Petre Din

nobilă modestie autorii susţin că nu au pretenţie exhaustivă în abordarea acestui
subiect, demersul lor fiind unul de pionierat. Volumul este ocazionat de împlinirea a
80 de ani de la prima sfinţire a catedralei din Turda, eveniment care s-a derulat la 3
noiembrie 1935 şi de faptul declarării anului 2015, de către Sf. Sinod, ca An omagial
al misiunii parohiei şi mânăstirii şi An comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi
al marilor păstori de suflete din eparhii. Aşa cum reiese din informaţiile cuprinse în
paginile 15-16, distinşii autori îşi propun să omagieze personalitatea remarcabilă a
ctitorului catedralei, protopopul Iovian Mureşan, considerat a fi cea mai
reprezentativă figură ecleziastică a oraşului de pe Arieş. Un alt argument în sprijinul
demersului ştiinţific al autorilor este faptul că în Turda s-a acordat pentru prima dată
în istoria Europei libertatea de manifestare a cultelor religioase rezultate în urma
Reformei (luterani, calvini şi unitarianism) alături de biserica romano-catolică.
Cartea este structurată în nouă capitole, o bibliografie savantă, variată şi bine
conturată temei abordate şi care întregesc acest demers de anvergură al autorilor
volumului însumat la 201 pagini. Primul capitol conceput de Răzvan Mihai Neagu şi
intitulat Consideraţii privind viaţa şi activitatea protopopului ortodox al Turzii
Iovian Mureşan, ctitorul catedraleine invită să descoperim în premieră în
istoriografia zonei, la pagina 10, un studiu novator ca metodă şi modalitate de
prezentare a preotului providenţial care a adus ortodoxia din lumea satului Viişoara
în mijlocul oraşului Turda, reşedinţa comitatului maghiar Turda-Arieş şi ulterior a
judeţului Turda-Arieş din cuprinsul României Mari. Atitudinea combativă a
preotului Iovian Mureşan, dedicată comunităţii locale, dar şi cauzei naţionale, s-a
manifestat elocvent cu prilejul mişcării memorandiste. Gestul său a nemulţumit
autorităţile comitatense care au deschis o anchetă în acest sens.
Cu profesionalismul ce îl caracterizează,Răzvan Mihai Neagu menţionează
că unul dintre cele mai importante evenimente din viaţa preotului Iovian Mureşan sa consumat în anul 1901, când a fost ales protopop al Turzii. Situaţia în momentul
preluării protopopiatului era una delicată. Instituţia îşi avea sediul în satul Viişoara,
iar românii nu aveau posibilitatea să se stabilească în oraşe, doar în măsura în care
erau nobili. Serviciul religios ortodox se desfăşura mai ales în Biserica cunoscută
sub numele de Între Români, instituţie religioasă în care au fost aleşi ca episcopi
Vasile Moga şi Andrei Şaguna. Alt subiect delicat consta în faptul că la începutul
secolului XX numărul greco-catolicilor în zonă era aproximativ egal cu cel al
ortodocşilor.
Aşa cum reliefează istoricul la pagina 15-16, Iovian Mureşan, personalitate
energică, a devenit membru al societăţii ASTRA (1902), a contribuit la înfiinţarea
Băncii Culturale Lumina din Topliţa şi împreună cu alţi intelectuali au inaugurat
prima şcoală confesională ortodoxă din Turda în anul 1904. Aceste realizări ale sale
au contribuit la păstrarea identităţii naţionale româneşti. Activitatea lui Iovian
Mureşan în perioada interbelică a fost la fel de laborioasă şi fertilă în spaţiul social,
economic şi politic al românilor ortodocşi. Din punct de vedere politic protopopul
266
https://biblioteca-digitala.ro

Răzvan Mihai Neagu, Grigore Marchiş, Gheorghe Gotea, Catedrala Sfinţii Arhangheli Mihail
şi Gavril din Turda. 80 de ani de la sfinţire 1935-2015, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2015

Petre Din

ortodox a părăsit PNR în favoarea PNL pe listele căruia a obţinut un mandat de
senator între anii 1922-1926. Cea mai importantă realizare a sa a fost construirea
catedralei din Turda, sfinţită la 3 noiembrie 1935.
Al doilea capitol, Ecourile sfinţirii Catedralei din Turda în presa ecleziastică
a vremii, este subsumat istoriei mentalităţilor în care istoricul Răzvan Mihai Neagu
îşi validează calităţile sale ştiinţifice. Acestei problematici, abordată pe parcursul a
opt pagini ( p. 44-52), i s-a acordat cel mai amplu spaţiu de prezentare de către ziarul
Renaşterea, organul oficial al eparhiei ortodoxe române a Vadului, Feleacului şi
Clujului.
Al treilea capitol, intitulat Despre începuturile activităţii în Transilvania a
Episcopului Lucian Triteanu al Romanului, ilustrează erudiţia informaţiilor de
istorie ecleziastică, culturală şi politică ale tânărului istoric Răzvan, dar şi apetenţa
sa deosebită pentru oraşul de pe malul Arieşului. În urma unor ample investigaţii în
lucrări cu tematică religioasă,istoricul ne oferă semnificative detalii despre biografia
episcopului Lucian Triteanu, asociate Turzii. Rezultatele bune obţinute la Seminarul
Andreian l-au recomandat pe Lucian Triteanu pentru a fi trimis la studii la
Universitatea Regală Maghiară din Budapesta. Cu acribia ce îl caracterizează,
Răzvan Mihai Neagu menţionează la pagina 54 că Universitatea Maghiară Regală a
reprezentat o pepinieră a formării intelectualităţii româneşti transilvănene, în acest
for academic studiind Octavian Goga, Miron Cristea şi Ioan Lupaş. Rodnica
activitate spirituală a lui Triteanu s-a materializat şi prin calitatea de membru al
ASTRA, cea mai importantă instituţie culturală. Un alt aspect reliefat în volum este
conflictul ideatic din 1912 cu Vasile Goldiş. Lucian Triteanu era perceput în epocă
ca având simpatii faţă de gruparea „tinerii oţeliţi”, din interiorul Partidului Naţional
Român. Opinia distinsului istoric, prezentată la pagina 61, este că, după moartea lui
Andrei Şaguna în 1873, conducerea mişcării naţionale va fi preluată treptat de laici
şi acest fapt va extinde clivajul între elita confesională şicea laică. În condiţiile
destrămării monarhiei, Lazăr Triteanu a decis să rămână loial dinastiei de Habsburg,
ceea ce dovedeşte şi un mare caracter. Ca atare, au avut loc în august 1918, la Sibiu,
o serie de manifestări de celebrare a zilei de naştere a ultimului împărat Carol I.
Capitolul patru, intitulat Pictura Catedralei ortodoxe din Turda, ne oferă o
panoramă minuţioasă, detaliată a acestei activităţi. Autorul,preotul Grigore Marchiş
ne oferă informaţii preţioase la paginile 69-71 privind realizarea picturii altarului,
iconostasului şi a amvonului. La momentul aniversării a 80 de ani de la sfinţirea
catedralei, pictura originală înalţă sufletul celui dornic de frumos.
În capitolul cinci se tratează subiectul Corul Catedralei Ortodoxe din Turda,
unde distinsul preot Grigore Marchiş utilizează informaţii din surse variate reliefând
momentele mai importante din istoria corului acestei instituţii confesionale de pe
Arieş. Pe baza unei temeinice analize, autorul menţionează la pagina 72 că, datorită
demersurilor preotului Iovian Mureşan a fost constituit Corul parohial greco-ortodox
român de la Turda în 1904. Acest cor va consolida identitatea naţională a românilor
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transilvăneni devenind un important reper spiritual. Personalitate generoasă şi
devotată comunităţii turdene, părintele Marchiş afirmă la pagina 74 că timp de nouă
decenii, acest cor va susţine câte un concert de colinde în bisericile oraşului, inclusiv
în perioada comunismului, când catedrala era arhiplină de numărul participanţilor. O
contribuţie esenţială la activitatea corală turdeană o deţine macedo-românul Ion
Caranica. Acesta va diversifica mult repertoriul şi va deschide calea afirmării multor
tineri.
În capitolul şase, intitulat Istoricul icoanei Maicii Domnului din Catedrala
Ortodoxă Turda,autorul Grigore Marchiş prezintă conţinutul unor documente pentru
a corija anumite afirmaţii referitoare la icoana Maicii Domnului. Lecturarea acestora
clarifică provenienţa icoanei şi infirmă ipoteza că ar fi fost donată Turzii de către o
biserică catolică din zona Mureşului.
Al şaptelea capitol denumit Preoţi slujitori la Catedrala din Turda, autor
preot Grigore Marchiş prezintă la paginile 81-91 biografiile tuturor preoţilor care au
slujit în această instituţie ecleziastică. La pagina 92 a cărţii suntem informaţi că
primul preot care a slujit la Turda a fost părintele ctitor Iovian Mureşan şi după
trecerea acestuia la Domnul au urmat preoţii Grigore Biji, protopopul Aurel Glica,
preotul lector Augustin Faur, preotul Gheorghe Cojocneanu, preotul Octavian Băieş,
preotul Vasile Lupu, protopopul Gheorghe Gotea şi preotul Grigore Marchiş.
Capitolul nouă intitulat Mereu demnă în faţa vicisitudinilor vremii este un
recurs la memorie pentru restituirea istoriei românilor.Protopopul GheorgheGotea
menţionează la pagina 100 că timp de câteva secole, românii ortodocşi nu puteau săşi construiască biserici decât în afara cetăţii (extra muros). După anul 1918 era
strigentă necesitatea construcţiei unei catedrale ortodoxe, finalizată în 1935 şi
sfinţită de episcopul Romanului Lucian Triteanu. Ca urmare a concentrării
eforturilor financiare, administrative şi creaţiei artistice, catedrala a fost pictată în
tehnica ulei de pictorul Gheorghe Belizarie în numai trei luni ale anului 1938. Pentru
a-i diminua semnificaţia sa culturală şi religioasă, Protopopul Gheorghe Gotea
menţionează la pagina 102, faptul că autorităţile au ridicat în faţa acesteia uriaşul
bloc cunoscut sub numele de Big.
La finalul acestei prezentări de carte menţionăm că apariţia acestui volum în
peisajul istoriografic românesc este o contribuţie importantă şi extrem de interesantă
la evoluţia istoriei bisericii din zona de Nord-Vest a Transilvaniei. Această
monografie îmbunătăţeşte calitativ informaţiile existente până în prezent şi validează
la modul superlativ calităţile ştiinţifice ale distinşilor autori.
Prof. dr. Din Petre
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Proiectul HERITPROT şi protecţia la risc de foc
a sitului UNESCO din Sighişoara
La începutul anului 2006 oraşul spaniol San Cristobal de La Laguna
(Tenerife) a văzut cum "Casa Salazar", una dintre cele mai valoroase bijuterii de
arhitectură civilă din Arhipelagul insulelor Canare, a fost mistuită de flacări. Nu era
primul incendiu din istoria oraşului, dar a fost cel dintâi petrecut în inima centrului
istoric după includerea sa din 1999 în Lista Patrimoniului Mondial (UNESCO).
În ciuda tuturor eforturilor depuse de pompieri şi localnici doar structurile de
zidărie au mai rămas în picioare, în timp ce o valoroasă parte din patrimoniul
cultural şi artistic al Spaniei s-a transformat în cenuşă. Analiza ulterioară a
incendiului a dovedit că regimul nerestricţionat de acces, trafic şi parcare în centrul
istoric, tarabele dispuse haotic sau mobilierul urban amplasat fără consultarea
prealabilă a celor direct implicaţi în intervenţiile de urgenţă au întârziat suficient
intervenţia operativă pentru ca focul să fie scăpat de sub control.
Proiectul HERITPROT
Pornind de la această experienţă, pompierii spanioli au iniţiat un proiect
european, la care au fost invitaţi să participe parteneri din centre istorice diferite, de
mărimi diferite şi din regiuni diferite, pentru a identifica şi promova printr-un
”Manual de bune practici” 1 cele mai viabile metode de reducere a riscului la foc şi
îmbunătăţirea sistemelor de stingere a incendiilor în centrele istorice înscrise în Lista
Patrimoniului Mondial. Proiectul iniţiat de către Consorţiul de prevenire şi stingere a
incendiilor din Tenerife (liderul de proiect al acestuia), a fost denumit HERITPROT
– FIRE RISK PREVENTION AND IMPROVEMENT OF THE FIRE EXTINCTION
SYSTEMS OF THE HISTORIC TOWN CENTERS OF CITIES NAMED WROLD
HERITAGE 2 şi a reunit ca parteneri municipiile oraşelor Cuenca (Spania), Riga
(Letonia), Varşovia (Polonia), Sighişoara (România) 3, Hollókő 4 (Ungaria), Agenţia
A Good Practice Manual for Fire Protection InWrold Heritage Cities, La Laguna 2014
Cu o perioadă de derulare de 3 ani, din ianuarie 2012 până în decembrie 2014, Proiectul
HERITPROT a făcut parte din programul european INTERREG IV.C., având ca obiectiv strategic
general creşterea eficacităţii politicilor de dezvoltare regională şi contribuţia acestora la modernizarea
economică şi întărirea competitivităţii în Europa, în domeniile inovării, economiei, mediului şi
prevenirii riscului prin mijloace de cooperare interregională.
3
Alături de reprezentanţii Municipiului Sighişoara, de la începutul derulării proiectului şi pe întreg
parcursul desfăşurării acestuia au fost direct şi nemijlocit implicaţi reprezentanţi ai Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă ”Horea” al judeţului Mureş, la care din anul 2013 s-au alăturat şi membrii
echipei de consultanţă externă. Cu acest prilej, mulţumim pentru excelenta colaborare d-lui
commandant al ISU ”Horea” Mureş, col. dr. ing. Dorin Oltean.
4
Hollókő este un sat aflat la100 km nord de Budapesta, în districtul Szécsény, judeţul Nógrád, având
o populaţie de aproximativ 350 de locuitori. În anul 1987 a devenit primul sat din lume înscris în
Lista Patrimoniului Mondial.
1
2
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Reînnoirea Oraşului Vechi Vilnius (Lituania), Serviciul pentru prevenire şi stingere
a incendiilor din Merseyside (Liverpool – Marea Britanie) şi Serviciul de protecţie
civilă din insulele Azore (oraşul Angra do Heroismo - Portugalia).
Pe de altă parte, proiectul HERITPROT a avut în vedere şi creşterea
competenţelor şi a experienţei în domeniu pentru toţi reprezentanţii partenerilor
implicati, (pompieri, specialişti în domeniul patrimoniului, delegaţi ai autorităţilor
responsabile de sit), cât şi realizarea unor planuri locale de implementare şi de
acţiune, elaborate în funcţie de particularităţile fiecărui centru istoric în parte. În
acest sens, fiecare partener a avut un capital bugetat aparte pentru o consultanţă
externă, care să dea probitate şi autoritate profesională analizei stării de fapt,
diagnozei de specialitate şi prescripţiei în consecinţă.
Planuri locale pentru riscul la foc al sitului UNESCO din Sighişoara
Astfel, pornind de la o experienţă anterioară, acumulată cu prilejul unor
proiecte derulate la Sighişoara în cadrul Programului Naţional de Restaurare 20062007 5 având ca parteneri Ministerul Culturii şi Cultelor, Universitatea “SPIRU
HARET” şi Primăria Municipiului Sighişoara, a fost ales un consultant extern 6 care
să abordeze studiul fondului construit şi a celui ambiental, al infrastructurii, al
regimului de circulaţie, trafic, acces şi parcare, etc. din perspectiva şi în concordanţă
cu obiectivele propuse prin proiectul HERITPROT, astfel încât să se identifice
vulnerabilităţile şi problemele legate de protecţie în caz de calamitate, în special cele
legate de riscul la foc, oferind în acelaşi timp şi soluţii de prevenţie şi intervenţie în
situaţia producerii acestora.
În acest fel au rezultat 10 volume care cuprind Planul Local de Implementare şi
Planul Local de Acţiune privind ”Protecţia la foc şi îmbunătăţirea sistemelor de
stingere a incendiilor în Centrul Istoric Sighişoara (zonă protejată cu valoare
mondială)” 7. Primele 3 volume conţin Planul Local de Implementare şi cuprind
activitatea de documentare, analiză, sinteză şi elementele de diagnoză, iar
următoarele 7 vizează latura practică, de intervenţie, şi măsurile propuse punctual şi
tematic pentru reducerea vulnerabilităţilor, a riscului la foc şi îmbunătăţirea
sistemelor de stingere a incendiilor în zona protejată cu valoare mondială din
Sighişoara.
Este vorba de realizarea primei şi celei mai complete baze de informaţii realizate până atunci pentru
un centru istoric urban din Romania: ”Sighişoara – Zona înscrisă în Lista Patrimoniului Mondial.
Studiu de fezabilitate. Partea a II-a – Fondul construit şi spaţiile publice 2007– Sinteze date si fişe de
obiectiv”, Vol. I-V, Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Arhitectură – Bucureşti, coordonator
ştiinţific conf. dr. arh. Sorin Minghiat.
6
Sorin Minghiat – Birou Individual de Arhitectură
7
Coordonator proiect Prof. univ. dr. arh Sorin Minghiat; colectiv de elaborare: lect. univ. drd arh.
Corina Lucescu, arh. Alexandru Tiberu Nits, arhg. Ioan Fedor Pascu, arh. Bogdan Udrescu, ec.
Bianca Ligia Nits, lect. dr. ing. inst. Ana Maria Biro, stud. arh. Alexandru Gabriel Petrişor, stud.
Ţifrea Gabriel Ştefan.
5
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Demersul studiului 8 a cuprins următorii paşi: culegerea de date şi informaţii
pe teren; întocmirea fişelor de obiectiv pentru absolut toate clădirile cuprinse în zona
protejată (indiferent dacă sunt monumene istorice, edificii cu valoare ambientală ori
doar inserţii constructive târzii) 9; analiza criterială a informaţiilor culese; sintetizarea
informaţiilor; interpretarea rezultatelor; elaborarea de concluziilor; formularea de
propuneri pentru adoptarea unor măsuri menite să prevină declanşarea şi propagarea
incendiilor, precum şi de măsuri care să faciliteze acţiunile pompierilor în cazul
declanşării unui incendiu
Culegerea de date şi informaţii pe teren a constat în examinarea vizuală a
fiecărei construcţii în parte, realizarea de imagini fotografice, identificarea acceselor
pe parcelă şi în construcţie pe diferite niveluri (subsol, parter, etaje, mansarde),
evaluarea stării de conservare, materialele de construcţie folosite, determinarea
înălţimilor la cornişă şi la coamă, date privind funcţiunea actuală şi tipul de
proprietate, datele de contact ale utilizatorilor, evaluarea numărului maxim de
persoane care pot fi prezente în edificiul respectiv (permanent/temporar).
Întocmirea fişelor de obiectiv a sintetizat toate informaţiile şi datele
adunate în cadrul cercetării de teren şi cuprind: date de identificare, date de
inventariere, formă de proprietate, date privind utilizatorul (informaţii privind tipul
de activitate), date privind vechimea construcţiei, suprafeţe şi regim de
înălţime/nr.niveluri, structura şi materialele de construcţie, prezenţa imobilului pe
Lista Monumentelor Istorice, componente de patrimoniu, starea de conservare,
stabilitatea la foc, căi de acces, informaţii privind sistemele de încălzire, alimentarea
cu energie electrică, alimentarea cu gaze, instalaţii şi dispozitive de
detectare/avertizare şi stingere a incendiilor. Aceste informaţii sunt completate cu
imagini fotografice, planuri de încadrare în zonă, planuri cu amplasarea acceselor pe
parcelă şi în construcţie/din stradă sau din curte, informaţii privind amenajarea
podului prin mansardare, coşuri de fum, pereţi rezistenţi la foc faţă de construcţia
învecinată.
Analiza criterială a informaţiilor culese este prezentată într-un set de
planşe analitice privind fondul construit după diverse criterii: starea de conservare a
construcţiilor; funcţiuni; regimul de înălţime; regimul juridic; încadrare în Lista
Monumentelor Istorice. O altă categorie de planşe analitice vizează reţeaua stradală
şi informaţii despre trafic, precum circulaţiile auto, parcările şi sensurile de

Un exemplar din întreaga documentație, incluzând Planul Local de Implementare şi Planul Local de
Acţiune, a fost predat în format print şi digital Brigăzii de pompieri Sighişoara, care îl poate actualiza
periodic şi utiliza după cum doreşte.
9
Au fost inventariate şi analizate 287 de clădiri (locuinţe, şcoli, birouri, hoteluri şi restaurante,
muzee, biblioteci etc), 3 biserici 9 turnuri împreună cu zidul de incintă – dispuse pe o suprafată de
33,13 ha.
8
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deplasare; căile de evacuare auto şi pietonale (din Cetate către Oraşul de Jos);
amplasarea hidranţilor; localizarea intersecţiilor (din Cetate şi Oraşul de Jos).
Sintetizarea informaţiilor constă desfăşurări de fronturi stradale și tabele
sintetice care cuprind informaţii despre edificiile situate pe o stradă sau într-un
spaţiu urban de tip piaţă. Cele din urmă conţin informaţii privind adresa poştală,
codul din Lista Monumentelor Istorice, date de identificare ale
locatarilor/utilizatorilor, regimul juridic actual, starea de conservare/degradare,
intervenţii efectuate în perioada 2007 – 2013 (de la prima fişare şi până la data
întocmirii studiului de către echipa menţionată anterior).
Interpretarea rezultatelor din studiul circulaţiilor auto efectuat în Cetate şi
Oraşul de Jos (mai ales în interiorul fortificaţiei, unde lăţimea străzilor este redusă,
tipic medievală, cu şicane şi unde prin raza de întoarcere în curbe nu există
întotdeauna posibilitatea autospecialelor de a executa viraje) a apărut necesitatea
studierii tuturor intersecţiilor care să ducă la evaluarea căilor de acces şi a celor mai
oportune trasee în funcţie de caracteristicile autospecialelor aflate în dotarea
pompierilor sighişoreni. Aceste fişe de intersecţii conţin informaţii legate de numele
străzilor care converg în intersecţie, lăţimile lor şi ale prospectului stradal, precum şi
identificarea lor prin imagini fotografice.
Concluziile sunt prezentate în Planul Local de Acţiune şi sunt ilustrate prin
planşe grafice privind reglementări de trafic, parcaje, reglementări privind circulaţia
pietonală şi căile de evacuare în caz de calamitate, un interes special fiind acordat
inelului verde, al zonei de vegetaţie cu locuire insulară, care pe de o parte separă
fortificaţia de zona urbană a Oraşului de Jos dar pe de altă parte le şi interconectează
prin diferite alei pietonale şi scări de legătură.
De o deosebită importanţă sunt concluziile privind infrastructura auxiliară în
caz de urgenţă, în special necesitatea unei rezerve suplimentare intangibile de apă,
realizabilă printr-un rezervor îngropat în Bastionul Aurarilor, aflat în cel mai înalt
punct al cetății, de unde se poate alimenta cu apă atât cetatea cât şi oraşul de jos.
De altfel, din cauza morfologiei urbane şi a caracteristicilor de relief, cea mai
vulnerabilă zonă este platoul superior al cetăţii, acolo unde se află cel mai important
monument al sitului UNESCO, Biserica din Deal, dar şi Liceul Josef Haltrich. În
acest punct autospecialele de intervenţie cu apă ale pompierilor nu pot ajunge sau
ajung cu mare greutate. Astfel, ca alternativă şi o cale de suport a fost propusă
amplasarea a una sau două conducte uscate de-a lungul Scării de lemn acoperite,
care să fie folosite doar în caz de urgenţă. La un capăt, în partea de jos, aceste
conducte se vor racorda la autospeciala pompierilor, în timp ce la celelalte capete se
vor conecta furtunele de intervenţie. De asemenea, au mai fost prevăzute platforme
de alimentare ale autospecialelor de pompieri direct din râul Târnava Mare,
indicându-se şi posibile locuri de campare ale ISU pentru cazuri de necesitate.
Modalităţile de lucru în cadrul echipei de consultanţă externă a mai cuprins
etape de verificare a informaţiilor, corelarea datelor (între Cetate şi Oraşul de Jos),
272
https://biblioteca-digitala.ro

Proiectul HERITPROT şi protecţia la risc de foc
a sitului UNESCO din Sighişoara

Sorin Minghiat / Ioan Fedor Pascu

elaborare de documente scrise şi desenate (în format electronic şi grafic), verificarea
pieselor desenate.
Periodic au avut loc întâlniri de lucru (lunar sau la diferite intervale de timp) cu
factorii de decizie din Primăria Municipiului Sighişoara, reprezentanţii pompierilor,
reprezentanţii poliţiei şi ai furnizorilor de utilităţi. În cadrul acestora s-au făcut
prezentări ale stadiului de desfăşurare a cercetării, s-au purtat discuţii, s-au
identificat problemele apărute în urma studiului şi s-au tras concluzii asupra
conţinutului materialelor scrise şi desenate prezentate în proiect.
Principalele măsuri cuprinse în Planul Local de Acțiune (partea a doua a
demersului nostru, concretizat în 7 volume) se pot sintetiza astfel.
1. Toaletarea vegetaţiei spontane înalte din inelul verde al fortificaţiei şi înlocuirea ei
treptată cu o vegetaţie joasă, amenajată din punct de vedere peisagistic.
Avantaje:
- Împiedică propagarea incendiilor care au ca sursă descărcările electrice şi pot
fi amplificate prin acţiunea vântului;
- Redă imaginea istorică a fortificaţiei făcând-o vizibilă de la distanţă, aşa cum
era în Evul Mediu;
- Permite punerea în valoare din punct de vedere peisagistic a întregului
ansamblu şi sporeşte plastica urbană arhitecturală a fortificaţiei şi a turnurilor
cetăţii;
- Permite dezvoltarea vegetaţiei erbacee şi arborescente de mică înălţime
având rolul de fixare superficială a stratului vegetal şi reducerea eroziunii
solului datorată ploilor torenţiale.
2. Crearea unei rezerve de apă intangibilă suplimentară, amplasată subteran în
interiorul Bastionului Aurarilor (situat lângă Biserica din Deal), care să fie racordată
cu Cetatea și Oraşul de Jos prin conducte uscate.
Avantaje:
- Asigură o rezervă de apă în cel mai înalt punct al fortificaţiei, de unde cu
cădere liberă şi prin intermediul unor conducte uscate se poate alimenta cu
apă atât platoul inferior al Cetăţii cât şi anumite zone ale Oraşului de Jos, în
special străzile Ilarie Chendi şi Anton Pann;
- Nu este o intervenţie agresivă în peisaj pentru că bazinul poate fi acoperit cu
un strat subţire de pământ care permite dezvoltarea unei vegetaţii joase,
erbacee;
- Cu prilejul lucrărilor de construcţie a bazinului de apă se deschide
oportunitatea cercetării, restaurării şi puneri în valoare a bastionului
monument istoric aflat în stare de ruină;
3. Amenajarea a trei platforme pentru alimentarea cu apă în caz de incendiu a
autospecialelor de intervenţie direct din râul Târnava Mare.
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4. Interzicerea parcărilor şi restricţionarea circulaţiei în punctele critice din zona
studiată, în baza unor hotărâri ale Consiliului Local, cu consultarea brigăzii de
pompieri şi a poliţiei circulaţiei.
5. Amenajarea circulaţiei pietonale din jurul fortificaţiei în zona verde, deblocarea
traseului acesteia în zonele ocupate abuziv şi reamenajarea scărilor de legatură dintre
Cetate şi Oraşul de Jos, acestea constituind şi căi de evacuare pietonală în caz de
calamitate. Scările vor trebui însă prevăzute cu balustrade şi parapete de protecţie şi
completate cu elemente de mobilier urban pentru iluminatul electric şi indicatoare
pentru turişti. Amenajarea acestor trasee pietonale trebuie corelată cu amenajarea
peisagistică a spaţiului verde din jurul fortificaţiei în urma unui proiect de
specialitate.
6. Amenajarea aleilor principale care pornesc de la Biserica din Deal şi din strada
Scării prin cimitir, coborând către zona denumită Vârtej (în dreptul străzii Anton
Pann). Acestea trebuie să devină ocazional carosabile în situaţii de urgenţă, uşurând
intervenţia pompierilor în zona Bisericii din Deal şi pe un alt traseu, alternativ celui
obişnuit prin Strada Scării.
7. Montarea unor sisteme de supraveghere optică (televiziune cu circuit închis) în zona
inclusă în Patrimoniul UNESCO.
8. Înlocuirea hidranţilor subterani (îngropaţi) cu unii supraterani în locurile în care
parcarea spontană şi nereglementară a autovehiculelor poate împiedica acţiunile
pompierilor în stingerea incendiilor (în special pe străzile înguste din Cetate).
9. Refacerea pereţilor rezistenţi la foc deterioraţi de la nivelul podurilor, obligaţie ce
poate fi stipulată prin certificatele de urbanism solicitate cu prilejul reparaţiilor la
faţade, la poduri sau la mansardarea acestora.
10. Revizuirea periodică şi întreţinerea instalaţiilor electrice şi de alimentare cu gaz în
interiorul locuinţelor şi spaţiilor publice prin instruirea agenţilor economici şi a
locatarilor în scopul prevenţiei riscului la foc.
11. Revizuirea regulamentului privind manifestările publice în Cetate, astfel încât în
timpul desfăşurării acestora să nu fie împiedicate acţiunile pompierilor prin blocarea
căilor de acces şi evacuare în caz de incendiu.
12. Prevederea de locuri de campare ale ISU pentru cazuri de calamitate.
13. Acţiuni periodice cu caracter de avertizare, instruirea şi pregătirea populaţiei şi
turiştilor pentru evitarea declanşării incendiilor în instituţiile de învăţământ,
instituţiile de cultură, instituţiile administrative, precum şi în spaţiile hoteliere şi de
alimentaţie publică.
Situl UNESCO din Sighişoara nu trebuie privit ca un cumul de monumente
semnificative, nu trebuie în niciun caz considerat un fel de muzeu în aer liber fiindcă
e un organism viu şi un spaţiu vital pentru locuitorii săi. De aceea, în lipsa
conlucrării la mai multe niveluri dintre autorităţile responsabile, precum şi în lipsa
unor strategii clare care ar trebui să facă legătura între prezervarea patrimoniului
cultural şi dezvoltarea socio-economică a zonelor istorice urbane, nu se poate ajunge
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decât la [existenţa] evoluţia urbană către un centru istoric riscant şi necompetitiv.
Este şi motivul pentru care singurul drum al reuşitei este implicarea tuturor factorilor
interesaţi care pot facilita viitorul protejând trecutul, evitând pierderi majore de
valori originale dar lăsând loc de exprimare şi generaţiilor [viitoare] următoare.
Arh. Sorin Minghiat
Arhg. Ioan F. Pascu
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