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Germanii din Banatul Montan
M OTTO:« AŞA AM TRĂIT ATU NCI
AŞA TRĂIM ŞI ASTĂZI»

De-a lungul istoriei, în spaţi u l
românesc s-au aşezat ş i şi-a u creat o
patrie o serie de popoare care au
contribuit, fiecare în felul său, la profilul
cultu ral românesc. Aflate într-un continuu
echilibru între memoria locu l u i de
plecare, relaţiile spirituale şi politice cu
acesta şi nevoile practice ale vieţii
cotidiene, minorităţile naţionale şi-au
creat o identitate proprie, menită să le
păstreze coeziunea internă şi să le asigu re
rol u l de partener de dialog cu majoritatea
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Sosirea acestor grupuri s-a realizat
în mai m u lte feluri. Au existat colonizări
oficiale,
cu
scopuri
m ilitare
sau
econom ice, deplasări autonome de
com u n ităţi care încercau să găsească un
loc mai bun de trai, dar şi o migraţie
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despre germani în România se amintesc
doar saşii ardeleni şi şvabii bănăţeni.
Structura populaţiei germane din România este m u lt mai com plexă. Astfel: saşii ardeleni,
land lerii (tot în Ardeal), şvabii sătmăreni (în nord-vestul României), germanii din zona
Vişeului de Sus, (ţipserii) germanii din Bucovina şi din Dobrogea, şvabii bănăţeni, pemii
germani şi germanii din Banatu l Montan.
Istoria colonizărilor în Banat cuprinde trei perioade: carolină {1718-1738), tereziană
( 1740-1778) şi iozefină (până la sfârşitu l secolului XVII I) .
În Banatul Montan s e disting două regiuni separate administrativ: regiunea minieră
(montanistică ) şi gran iţa bănăţeană 3•
Începând cu anul 1720 au sosit în localităţile montanistice bănăţene grupuri mai m ici
sau mai mari de m ineri, topitori, lemnari din Stiria, Tirol, Austria Superioară, Boemia, Zips
(Slovacia). Cele mai multe local ităţi montanistice s-au înfiinţat în apropierea u nor comune
existente: Reşiţa Montană, Reşiţa Română, Ciclova Montană, Ciclova Română, Sasca
Montană, Sasca Română, Moldova Nouă, Moldova Veche.
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D. Dumitrescu; C. Căpiţă; M. Manea; . .. (coord.), Istoria minoritliţilor naţionale din România,
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Apar şi localităţi noi forestiere : Steierdorf, Franzdorf (Vă li ug), Karlsdorf (Moldoviţa).
Coloniştii au primit în folosinţă locuri de casă, grădină, ocazional păşu ni dar numai cât
rămâneau în slujba întreprinderii montanistice. Aşa numiţii pemii germani au fost recrutaţi
de comandamentul graniţei militare bănăţene în calitate de grăniceri pentru a popula
înălţimile munţilor Semenicu lui de pe teritoriul regimentu lui româno-bănăţean . Întrucât
emigrarea a fost convenită cu guvernul Boemiei, au venit din Boemia, se numesc şi azi
„pemi", dar vorbesc un dialect bavarez.
După anul 1804 apar Rusca Montană şi Ferdinandsberg (Oţelu Roşu ) 4.
Pe la 1827-1828 s-au întemeiat aşezările cehe din m unţii Almăjului şi cele ale pemilor
germani din munţii Semenicului.
Aşezările pemi lor germani au fost Wolfswiese (dispărută) , Wolfsberg (Gărâna),
Lindenfeld, Weidenthal (Brebu Nou).
Se u rmărea popularea codrului întins pe altitudini de hoţi, dezertori, refugiaţi din Ţara
Românească sau ţinuturi de la Nord de Dunăre.
Aşezări propriu-zise de ţărani existau doar la Moritzfeld (Măureni), Konigsnad (Tirol),
Bresondorf (Brezon), Eichental (Sălbăgelul Nou ).
La Măureni au sosit emigranţi din Wurttenberg, Ţara Rinului, Alsacia-Lorena. La
Doclin au sosit după 1810, 25 familii din Tirol iar la Konigsnad alte 87 de familii.
La Oraviţa se vor aşeza în 1717 primii germani din Tirol şi regiunea Zips pentru a
reîncepe exploatarea minieră şi prelucrarea metalelor. Aceştia vor aprinde în anul următor
la Ciclova Montană primele topitorii de minereu de cupru. La Caransebeş şi Orşova se vor
aşeza, în anul 1719, primii meşteşugari şi comercianţi austrieci. în acelaşi an la Bocşa
Montană se construieşte primul furnal din Banatul Montan, iar la 1722 la Dognecea se
deschide prima mină de cupru . Şase ani mai târziu se deschid la Moldova Nouă mine de
cupru, argint, plumb 5.
În octom brie 1768, împărăteasa Maria Terezia semnează actul de începere a
construcţiei Uzinelor Reşiţene, iar la 3 iulie 1771 se sfinţesc primele două furnale "Franziskus
"şi "Josephus ".
ln acel an locuiau în colonia muncitorească "Reschitz" 126 de familii germane.
La Rusca Montană în anul 1803 şi apoi Ferdinandsberg (Oţelu Roşu) se deschid
primele manufacturi sub conducerea lui Franz Hofmann.
Colonia muncitorească Reşiţa devine în anul 1859 comună. Pri m u l primar numit este
Alexander Herglotz. M uncitorii reşiţeni întemeiază în anul 1861, prima asociaţie
muncitorească din Banatul Montan. Este vorba despre „Asociaţia de Întrajutorare a
Muncitorilor".
În anul 1863 se dă în folosinţă calea ferată dintre Anina şi Oraviţa, numită şi
„Semmeringul bănăţean", o linie cu lungimea de 33,4 km, având 14 tuneluri şi peste 10
viaducte.
În anul 1872 se construieşte la Reşiţa prima locomotivă cu aburi din sud-estul
Europei, care a purtat numele de „RESICZA".
Acestea sunt câteva din evenimentele trecutului istoric şi cultura l al Ba natu lui
Montan, la care şi-au adus contribuţia germanii din acest ţinut 6•

Karl Ludwig Lupşiasca , Acest ţinut binecuvântat de natură . Istoria Banatului Montan între anii
Editura A. O. Z., Bucureşti, 1 997, p. 20-23;
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l n ceea ce priveşte nu măru l populaţiei germane din Banatu l Montan, până în a n u l
1930 era u 36.793 etnii germane, în 1977 număru l lor a scăzut la 21.676, iar în anul 2002 s-au
numărat 6. 149 de germani în judeţul Caraş- Severin .
ln Banatul Montan m u ltietnic, germanii au contribuit la îm bogăţirea tezaurul u i
cu ltura l localn ic, integrându-se în cu ltura românească ş i europeană. Structura socio-politică
şi admin istrativă le-a permis germanilor să-şi menţi nă identitatea de-a lungul a peste 200 de
ani. Astăzi, în mare parte datorită fenomenului de em igrare, identitatea acestei etn ii este în
pericol de a se pierde. Şansa etniei germane din Banatu l Montan se regăseşte în cu ltura,
civilizaţia ş i spiritualitatea ei. Fără aceste verigi importante, etnia s-ar îndrepta spre apus.
Acestei unice şanse îi sunt necesare sprijin din exterior, devotament şi perseverenţă din
interior 7.

Fanfara din Ste1erdori/Anina

Comemorarea victimelor d eportării la Monumentul din Parcul „Cărăşana·
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Printre personalităţile literaturii germane din Banatul Montan amintim: Alexander
Tietz, Otto Alscher, Rolf Bossert.
Alexander Tietz, editor al publicaţiei Reschitzaer Zeitung, autoru l unei gramatici
latine ilustrate, culegător de folclor a debutat cu volumul "Legende şi povestiri din Munţii
Banatului", foarte bine primit de public, specialişti , presă.
Interesul faţă de activitatea lui Alexandru Tietz a fost manifestat şi în spaţiul
românesc:"lnstitutul de etnografie şi folclor al Academiei" cercetându-i lucrările şi
organizându-le apariţia.
Cu prilejul împlinirii vârstei de 75 de ani în 1976 a fost felicitat personal de către
preşedintele Uniunii Scriitorilor la acea dată, Zaharia Stancu 8.
Alexandru Tietz a fost un mare erudit. Avea cu noştinţe solide mai ales în domen iul
umanistic, dovadă impresionanta sa bibliotecă.
A considerat folclorul stare natura lă a unei culturi, capabilă să condenseze o
mentalitate şi să o dezvolte în acelaşi timp.
Un merit esenţial al culegerilor sale este de a încerca şi de a reuşi prin scrierile sale să
recupereze o mare parte a acestei autenticităţi 9.
Rolf Bossert debutează ca poet în 1971 în "Neue Literatur (Bucureşti ). l n 1979 îi apare
cartea de debut "Siebensachen ".
ln 1982 i se decernează Premiul cercului literar " Adam Muller G uttenbrunn "din
Timişoara, fiind şi laureat al Premiului Uniunii Scriitorilor pentru traducerea lui Gellu Naum
în germană.
Cunoscut şi apreciat pentru cele 6 volume proprii, 3 volume cu trad uceri şi multe
apariţii în publicaţii în ţară şi de peste hotare, Rolf Bossert rămâne cel mai cunoscut literar
10.
german din Banatul Montan al ultimelor decenii din secolul XX
Asociaţia Germană de Cultură şi Educaţie a Ad ulţilor din Reşiţa a organizat
comemorarea a 50 de ani de la naşterea scriitorului în decembrie 2002. În cad rul acestor
manifestări s-a prezentat opera şi personalitatea celui omagiat, s-a prezentat o piesă de
teatru scrisă de Rolf Bossert, şi s-a lansat noul volum de eseuri Im Dickicht der Sprache („În
11.
dichisul limbii"), o apariţie postumă cu eseuri scrise în timpul şederii sale la Bucureşti
Din rândul etnicilor germanii s-au ridicat şi artişti plastici de ren ume cum au fost : Ion
Stendl, Iacob Neubauer, G ustav Ioan Hlinka, Robert Francisc Zaugner .
Ion Hans Stendl este unul dintre cei mai productivi a rtişti ai contemporaneităţii : de-a
lu ngu l anilor a participat la diferite expoziţii internaţionale, îndeosebi cu lucrări de grafică,
dar şi pictură şi tapiserii.
Tehnica folosită în pictură este întotdeauna adecvată tematicii. Lucrările sale, care
conţin fragmente de artă antică descoperite în săpături arheologice sunt o mărturie a
efemerităţii terestre. ln "Călăreţul Trac " întreaga concentrare se regăseşte în sincronizarea
mişcării dintre om şi animal, dinamismul şi virtuozitatea caligrafiei subliniind-o.

Ibidem, p. 1 07-1 09;
Erwin Josef Ţigla; Hans Liebhardt; Alexander Tietz şi lumea sa. Documente amintiri, texte
nepublicate Încă, Editura A.D.Z, Bucureşti, 1 998, p.24 ;
10
Rolf Bossert , Siebensachen , Editura Kriterion, Bucureşti, 1 979, p. 15.
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Tema natu rii, a metamorfozei se regăseşte în m u lte piese : "Fragment de natură",
"Piatra şi iarba" , "Ştrand albastru".
Pentru întreaga sa activitate a rtistică Ion Hans Stendl a fost recompensat cu titlul
.
"Cetăţean de Onoare al M u n icipiului Reşiţa" la 29 iunie 2000 12
Gustav Ioan Hlin ka a atras atenţia, atât în ţară cât şi peste hotare, prin valoroasa sa
creaţie plastică cuprinzând grafică, peisagistică, a rta modernă, acuarelă, pictură naivă.
Debutează cu grafică în tuş, tempera şi pictură în u lei încă din anul li al Şcolii de arta
{1971).
Gustav Ioan Hlinka s-a bucurat şi se bucură de atenţia publicul u i amator de artă, atât
în ţară cât şi în străinătate. Mărturie stau expoziţiile personale cât şi cele de grup.
A participat cu succes la expoziţii de grup din Reşiţa şi întreaga ţară, saloane
internaţionale de Arta naivă, expoziţii de grup internaţionale şi expoziţii personale, fiind
elogiat de criticii de a rtă pentru talentul şi originalitatea de care a dat dovadă 13.
Germanii din Banatul Montan s-au remarcat n u numai în domeniile literatură,
pictură, ci şi în m uzică.
ln secolul XIX printre clienţii permanenţi ai uzinelor din Reşiţa era şi Arsenalul Marinei
Cezaro Crăieşti din Pola. La recepţionarea lucrărilor veneau diverşi specialişti din Pola .
Un tânăr inginer de marină, originar din Viena, a fost trimis la Reşiţa pentru a prelua
piesele turnante şi strunjite ce fuseseră comandate. I s-a spus că Reşiţa se afla în spatele
Budapestei, foarte aproape de Asia. Inginerul a fost surprins să afle la Reşiţa o formaţie a
fabricii. La flaut cânta laborantul Bartl. Împreună cu vienezul care cânta la vioară şi Leopold
Schrittwieser la violă, au cântat trio-ul de Beethoven.
l n anul 1869 la Reşiţa s-a înfii nţat o asociaţie de cântări "Reschitzaer M uzik und
Gesangverein", iar peste u n an o asociaţie corală a plugarilor din Reşiţa Română şi una
Maghiară. Aceste asociaţii aveau la bază câte un cor bărbătesc, iar la sfâ rşitul secolului şi u n
cor mixt. S e orga n izau spectacole reuniuni, excursii, festivităţi sau concursuri de coruri şi
colaborau cu orchestra uzinei care asigura muzica în timpul paradei corurilor şi prezenta
piese instrumentale în cursul festivităţilor comune.
Au fost înfiinţate opt formaţii corale dintre care atrage atenţia în mod deosebit „Formaţia de
Operetă Germană a Sindicatului" înfiinţată la 1905. După al doilea război mondial ea a fost
desfiinţată, dar îşi va relua activitatea la 1956. Conducătorii grupei de operetă a u fost: Arpad
Josef Bender, Karl Kisslinger, Oskar Ferch, iar dirijori Franz Oppelcz, Adalbert Henn, Josef
Dudl, Ferdinand Slovig, Rolf Busch, Franz Sturmer 14.
l n perioada când dirijorul de cor al formaţiei a fost Franz StUrmer s-a u prezentat în
cadrul spectacolelor de divertisment şi lucrări corale, cântece populare germane d i n zona
Banatului Montan 15•
l n 1983, grupa de operetă s-a autodesfiinţat prin plecarea m ajorităţii mem brilor în
Germania. La 27 mai 1991 s-a înfiinţat de către o grupă de i niţiativă din cad ru l Asociaţiei
Germane de Cultură şi Educaţie a Adulţilor Reşiţa, Corul de femei „ Franz Sturmer".

12
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Erwin Josef Ţigla, op. cit., p. 130- 1 32;
Ibidem, p. 135-1 36;
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Din punct de vedere politic, germanii din Banatul Montan sunt reprezentaţi de
Forumul democratic al Germanilor. ln anul 2000 Forumul German reprezenta interesele
unui număr de 3851 de membrii din care 1661 erau din Reşiţa .
l n cadrul organizaţiei judeţene îşi desfăşoară activitatea Asociaţia Germană de
Cultură şi Educaţie a Adulţilor din Reşiţa şi Asociaţia Deportaţilor din fosta Uniune Sovietică
din judeţul Caraş -Severin .
l n prima legislatură "normală" -1992-1996 - Forumul Democratic al Germanilor din
judeţul Caraş-Severin a fost reprezentat în Consiliul Judeţean de un consilier, iar în Consiliul
Local al Municipiului Reşiţa de 3 consilieri.
ln noiembrie 1987 a luat fiinţă la Reşiţa Asociaţia Germană de Cultura şi Educaţie a
Adulţilor care după 1990 a aju ns în rândul primelor instituţii de acest gen din ţară.
Cele mai importante manifestări ale germanilor din România se desfăşoară la Reşiţa :
"Decada Culturii Germane în Banatul Montan" , o manifestare care are loc în fiecare an în
luna octombrie, dar şi "Zilele literaturii germane " la Reşiţa unica manifestare de acest gen
din ţară.
ln ceea ce priveşte Asociaţia Deportaţilor din fosta Uniune Sovietică din judeţu l Caraş
- Severin, ea se ocupă de cei care mai sunt în viaţă, foşti deportaţi în bazinul Doneţku lui şi în
munţii Ural după al doilea război mondial.
Ianuarie 1945 a constituit pentru etnia germană de pe aceste meleaguri, dar nu numai
de aici, momentul cel mai grav din istoria ei.
Bărbaţi între 17 şi 45 de ani şi femei între 18 şi 30 ani au fost deportaţi în Uniune Sovietică
pentru a ajuta chipurile la reconstrucţia ţării frăţeşti din est 16.
Într-o primă etapă poliţia română sub presiunea sovieticilor a întocmit liste cu toţi
etnicii germani (din Banatul Montan ) chipurile cu scopu l de a-i repatria în Germania.
Familiile germane, unele mixte s-au înscris pe aceste liste din dorinţa de a rămâne u n ite.
D-na Nistor Elena, care provenea dintr-o astfel de familie (mama germană, tatăl
român), s-a înscris împreu nă cu mama ei pe o astfel de listă. Doar bunăvoinţa unui comisar
român a salvat-o de la acest calvar.
Acesta a reuşit să-i convingă pe ofiţerii ruşi că numele Nistor este român, iar mama Ana
născută Strobel la Budapesta este u nguroaică. Nu acelaşi noroc a avut, însă, prietena
doamnei Nistor, N uţi Novy {18 ani) care din nefericire nu a rezistat n ici măcar drumului spre
URSS decedând în timpul călătoriei, sau fratele doamnei, Edmund Meingast care însă se va
reîntoarce acasă cu primul transport.
ln dimineaţa 16 ianuarie 1945 a început vânătoarea. Echipe formate din câte
un poliţist român şi un soldat sovietic intrau în case şi îi ridicau pe germani conform listelor
întocmite. Pentru a completa locurile din vagoanele de mărfuri care trebuiau să-i transporte
pe etnicii germani în U RSS au fost luaţi cu forţa şi români, mulţi oameni de pe străzi.
D-na N istor Ana, pe atunci în vârsta de 18 ani relatează "Am reuşit să fiu scoasă de
pe listele etnicilor germani, dar pericolul nu trecuse. ln poarta casei în care locuiam mai
multe familii, de diferite etnii: germani, români, evrei, maghiari s-au auzit lovituri puternice.
Domnul Mărtz, proprietarul casei mi-a sugerat să intru în pat, cu capul înfofolit în cârpe şi să
mă prefac bolnavă.
16
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Cum dom n u l Martz cunoştea p uţin limba sârba, a reuşit să se facă înţeles de soldatul
sovietic care a intrat în camera. Domn u l Martz îi sugerase acestuia că aş fi bolnavă de
tu berculoză. Speriat, rusul a părăsit în grabă camera".
Nu acelaşi noroc 1-a avut însă domn u l Karl Bereznyak care a fost ridicat de pe stradă
şi care a trecut prin tot calvarul deportării.
Acesta relatează în lucrarea "Germanii din Banatul Montan"despre călătoria infernală care
a durat între 14 şi 40 de zile, spre lagărele din Ucraina, Donbas, până în Asia regiunea U ral, la
Celeabinsk, Berezovsk, Sverdlovsk şi lss, regiune cu clima aspră (tem peraturi până la -60 °C)
17

Din cauza condiţiilor inumane de viaţă, h rana insuficientă, clima aspră, asistenţa
sanitară (deficientă) minimală, m unca epuizantă 25% d i ntre etnicii germani deportaţi nu s
au mai întors acasă.
ln decembrie 1949 au fost repatriaţi ultimii deportaţi germani. M u lţi dintre aceştia
au fost repatriaţi anterior din cauza stării de sănătate. Pentru m ulţi, bucuria a fost scurtă,
deoarece s-au reîntors bolnavi în special de silicoză şi au decedat pe parcurs.
Din totalul de aproximativ 10000 etnici germani deportaţi din Banatul Montan în
lagărele sovietice pentru a m unci până la epuizare, au m u rit în j u r de 2500 de oameni. În
amintirea acestor atrocităţi împotriva u nor oameni nevinovaţi s-a ridicat la Reşiţa, în anul
1995, „Mon umentul Deportării". Actualmente, mai trăiesc în Banatul M ontan aproximativ
18.
400 de foşti deportaţi, toţi cu vârsta înaintată
ln Banatul Montan funcţionează 2 licee cu secţii de predare în limba germană:" Liceul
Teoretic Diaconovici Tietz" din Reşiţa şi "Liceul Teoretic C.D. Loga-Caransebeş". ln şase
localităţi: Bocşa, Oraviţa, Orşova, Oţelul Roşu, Steierdorf - Anina şi Tirol funcţionează secţii
de şcoală primară clasele I-IV şi grădiniţe în limba germană în şapte localităţi.
ln cadrul Bibliotecii Judeţene : "Paul lorgovici" fun cţionează o secţie germană ,
"Alexander Tietz ", inaugu rată în octombrie 1995.
Din păcate, după Revoluţie n umărul etnicilor germani a scăzut drastic, m u lţi
emigrând în Germania. Populaţia germană din Banatu l M ontan este îmbătrân ită, ca de altfel
în întreaga ţară, fiind pe cale de dispariţie.
Astfel, o pagină i mportantă a Banatului Montan va dispărea, dar nu şi a portul pe care
germanii l-au avut la istoria regiunii.

17

Erwin JosefTigla , Werner Frem , Amintiri din perioada deportarii germanilor in fosta URSS,
Editura A.D.Z. Bucureşti, 1 995, p 1 03;
18
Erwin JosefŢigla, Germanii din Banat, Editura Intergraf, Reşiţa, 2003, p. 43;
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Deconstruind mitul democraţiei
Motto: Probema e prea complicată, iar timpul prea scurt.
(Protagoras)

Printr-un ideal înalt: armonie deplină între libertate,
egalitate şi d reptate, transpus în o varietate de modele politice şi
sociale, democraţia devine cel mai răspândit sistem politic actual.
Într-o cunoscută formu lă, având centrul pretutindeni şi
circumferinţa n icăieri, democraţia va fi analizată în această
lucrare, utilizând metoda deconstrucţiei, prin prisma veridicităţii
esenţelor conceptuale şi limitelor sale.
Localizarea rădăcinii conceptului
Etimologic, înţelesul iniţial al cuvântului democraţie,
desemnează puterea poporului. Propun astfel o reîntoarcere în G recia Antică, acolo u nde
organizarea locurilor publice pentru del iberare, legea generală sau inventarea cetăţeniei
sunt reale semne de progres ale civilizaţiei şi consemnează prima formă de organ izare
democratică. În acest sens, remarcabile sunt reformele lui Solon ce stabilesc Constituţia
Atenei, Adunarea Poporului (Ecclesia), întreprinsă de Clistene ori Agora ca loc al dezbaterii
publice. Deşi prin democraţia ateniană se stabileşte ruptura incontestabilă faţă de vechea
legitim itate tradiţională, aceasta rămâne un prototip imperfect, raportat la p rerogativele
formelor de manifestare moderne, încât puterea demosului echivala un segment restrâns al
său, sclavii, metecii şi femeile fiind excluşi din sfera politică. Simbolic, aici se concentrează
viciul major al democraţiei, de care nu a reuşit să se vindece, nici după mai mult de două
milenii şi o istorie tumultoasă. Puterea poporului - suveranitatea poporului - guvernarea
maselor - tirania majorităţii, au fost intuite cu sceptisicm de gânditorii vremii.
Pentru Socrate, acest tip de aranjament social şi politic, încredinţează puterea u nor oamen i
desemnaţi prin votul unei m ulţimi ignorante sau prin legile hazardului Într-o ierarhie
definită, dinspre cetatea ideală, spre tiranie, democraţia este cea care produce nedreptate,
dezordine, instabilitate şi corupţie, conform lui Platon. La rândul său, Aristotel„ defineşte
democraţia ca sistemu l în care mulţimea decide în mod suveran legile, iar bogaţii împart
cetatea în două tabere . (Politica, 309)
Antagonisme conceptuale
Fără a pretinde antonimia perfectă, se regăsesc câteva cupluri conceptuale, de tipul:
majoritate - minoritate; voinţa tuturor - voinţa generală; tiranie - dreptate politică; libertate
- opresiune.
Astfel, în virtutea existenţei sale, democraţia îşi p ropune să îndeplinească o serie de
criterii normative esenţiale: pri mul este acela al unui sistem d rept. Fiindcă în Europa a
renăscut la 1789, într-un nou cadru francez maximal, democraţia îşi pretinde intrinsec
caracterul drept, definindu-şi scopurile în opoziţie cu vechiul sistem absolutist. Dar pentru a
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se concretiza dreptatea politică, aceasta trebuie să fie în acord cu voinţa celor mai mulţi,
deci cu preferinţele liber exprimate ale unei majorităţi considerabile. Rousseau face
distincţia între voinţa generală şi cea a tuturor, în condiţiile în care prima vizează
unanimitatea, obţinerea binelui comun, este dreaptă şi incontestabilă şi calitativ superioară
celei de a doua, care însu mează egoist nevoile particulare ale indivizilor. Astfel, dacă fiecare
cetăţean se supune acestei voinţe generale, este pentru că democraţia îi oferă dreptu l şi îi
garantează libertatea de a participa la consolidarea sa, prin exprimare civică. Democraţia
devine, prin urmare, sistemul politic fundamentat în voinţa generală a poporului, ca
majoritate efectivă, ce îşi deleagă în mod liber şi direct reprezentanţii, devenind astfel u n
sistem drept.
Limitele conceptului şi paradoxurile inerente
în ceea ce priveşte suveranitatea poporului, iraţionalismu l, curent intelectua l de la sfârşitul
secolului XIX, conturează emoţiile şi afectele oamenilor, în detrimentul raţiunii şi
demonstrează supunerea masivă, instinctuală şi i raţională a indivizilor, simbolurilor şi
personajelor. Gaetano Mosca, prin apel la formule politice, sloganuri şi simboluri,
evidenţiază această înclinaţie a omului mai degrabă către m it, restrângându-l la un corp
lipsit de discernământ critic şi obiectiv. Atât iraţionalismul, cât şi elitismul au oferit posibile
explicaţii pentru apariţia sistemelor totalitare. Tipologia individului guvernat rămâne însă
aceeaşi, distincţia de substanţă se regăseşte doar la nivelu l limbajului, în denumirea
sistemului propriu-zis şi în natura puterii. Acestea vor fi analizate în continuare, ierarhic.
Astfel, fie că îl numim totalitarist ori democratic, aceleaşi mase de oameni cu apetit către
mituri prefabricate, constituie întregul (guvernând direct ori prin identificare cu partidu l),
stim ulaţi continuu de sentimentul apartenenţei. Acesta se manifestă, în democraţie, prin
gradul de participare civică, chestiu ne cu atât mai condamnabilă, cu cât liberul arbitru în
opţiunile personale, ideologice şi alegerile aferente se presupune a fi decisiv. Votul universal
poate fi o posibilă explicaţie a acestui fenomen al mulţimilor l ipsite de urme epistemice şi de
consistenţă valorică definită. Drept acordat progresiv, oferă privilegiul fiecăruia de a-şi
exprima opţiunea electorală, în acord cu preferinţele doctrinare. Dar tocmai am argumentat
faptu l că judecata ce determină voinţa generală, pentru cei mai mulţi nu este l u minată, în
termenii lui Rousseau. Consensul iraţional, iată deficitul democraţiei şi nonsensul său! Cu
toate acestea, paradoxal, fără acest sufragiu u n iversal, conceptul de m ajoritate decisivă s-ar
fi reîntors la originile-i ateniene, deci legitimitatea democratică, în termeni moderni, ar fi
dispărut cu precădere. Mai mult decât atât, condiţie necesară democraţiei, n u şi suficientă,
acest tip de sufragiu impune egalitatea, ca virtute supremă invocată de d reptatea politică.
Totuşi, în căutarea echităţii, descoperă fie mediocritatea în plafonul universalist, fie alte
surse de inegalităţi. Democraţiile deliberative încearcă un substitut al suveranităţii
poporului, în intersubiectivism şi putere generată de procesul comunicării, redefinind astfel
participarea demosului, tocmai pentru a evita pericolele valorilor liberale. Consensul asupra
limbajului, ca formă, nu elimină totuşi lacunele de fond.
Despre natura puterii, Mouffe atrage atenţia asupra revoluţiilor democratice, având ca
rezultat transcendentalitatea autorităţii, astfel încât vechea sursă dictatorială este acum
înlocuită cu un vid. Schimbarea naturii puterii are impact desăvârşit asupra psihicului uman,
căruia i se crează falsa impresie de suveran propriu, atât timp cât guvernarea n u este u n ică
şi personalizată. Democraţia devine sistemul totalitar al poporului, ales de el însuşi,
întreţinut de el însuşi, asupra sa, cu originile într-un rafinat cadru iluzoric, fără a mai insista
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asupra similarităţilor limbajului, încât vechiul ideal d ictatorial era adesea n u m it democraţie
(una a proletari lor) şi alimentat ideologic prin construcţii precum "centralism democratic''.
(Marxists.org) Cum să înlocuim puterea pentru a evita complet confuzii, dar concomitent să
şi construim noi forme de autoritate acceptabile democratic rămâne o întrebare deschisă.
Libertatea si egalitatea sunt concepte extensibile la infinit, deci reductibile la utopii. Aşa
cum observa Kant, istoria se prezintă ca o progresivă cucerire a libertăţii. (Boia, 2003, pg 36)
În viziunea lui Carl Schmitt, democraţia neagă liberalismu l, iar l iberalismul neagă democraţia
deşi liberalismul s-a democratizat, iar democraţia s-a liberalizat. Idealul libertăţii a triumfat
înaintea totalitarismului, deşi n icio structură socială n u este l ipsită de constrângere, astfel
încât, deşi mecanismele de opresiune ale statului democratic sunt bine definite, ele se
găsesc mascate de un val al libertăţii, câştigând în subtilitate. O nouă contradicţie în ideea
libertăţii este însăşi frica de libeitate, conturată de Erich F romm, în încercarea de a analiza
de ce în secolul XX, oamenii au preferat construcţiile totalitare. Omul, de fapt, are nevoie
de securitate, de protecţie şi de alteritate, căci el ştie să fie supus, mai mult decât ştie să
fie liber. Însăşi necesitatea contractului social, prin care indivizii îşi pun în com u n drepturile
şi libertăţile personale, în schimbul suveranităţii voinţei generale, reprezintă o dovad ă
esenţială a naturii umane astfel create. Astfel, condiţia d e prizonier a omului, născut pentru
fiinţare într-o existenţă limitată, în raport cu imensitatea universului, conştientizarea datului
său ontologic, determină asumarea şi însuşirea unei apartenenţe comunitare, religioase,
ideologice care, în u ltimă instanţă, conferă sens. Jocul necontenit libertate de a - libertate
să este exprimat magistral de Rousseau, în ideea conform căreia deşi omul s-a născut liber,
pretutindeni el este în lanţuri. (Rousseau, 1957)
Totuşi, raportul libertate - egalitate este o decisivă formă a dinamicii democraţie - liberalism.
Fără libertate, egalitatea p robabil s-ar transforma într-o formă de sclavie, iar fără egalitate,
libertatea ar deveni d istructivă, aşa cum a demonstrat deja istoria. Dorim egalitate socială,
politică ori juridică? Utopia marxistă a eşuat deja înaintea celei economice. Cu toate că atât
totalitarismul, cât şi democraţia o invocă, "De ce egalitate? Care egalitate?" sunt întrebări
modern si atat de raspandite. Tocqueville a atras atenţia asupra faptului că democraţia care
accentuează egalitatea ameninţă să producă mediocritate, iar Schmitt respinge ideea de
egalitate generală, ca formă socială, fiindcă aceasta se face responsabilă tocma i de
inegalităţile pe care, de fapt, încearc� să le prevină. I ntervine astfel un nou paradox, prin
opoziţia individualismului liberal, omogenităţii democratice.
Mai m u lt decât atât,
uniformitatea democratică însăşi se găseşte în opoziţie cu m ultitudinea formelor de
manifestare ale eurilor, în i nteriorul societăţii. Deoarece componentele de tip religios,
cultural, etnic, lingvistic se vor a fi traduse ca atare în p referinţe politice, egalitatea modernă
apare ca premiză a cetăţeniei, a demosului, nu una a umanităţii per se, iar de statul va
încerca o egalitate politică totală, întreg sistemu l de referinţă se va p răbuşi Prin u rmare,
cum se împleteşte noul ideal al globalizării cu democraţia universală şi multiculturalism ul, ca
cetăţenie cosmopolită?
Concluzii
Suveranitatea poporului, în confuziile şi deficitele create, imperativul egalităţii precum şi cel
al libertăţii, esenţiale, dar ireconciliabile sunt doar câteva dintre paradoxurile democraţiei. A
căuta diferenţe pentru a constitui u n itate şi concomitent a-i identifica limitele şi haosul
inerent, a trăi înăuntrul ideilor şi al esenţelor, în termeni platonieni, semn ifică potenţarea
cunoaşterii.
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Totuşi, democraţia rămâne un cuvânt. Au existat în istorie cuvinte atât de încărcate, încât
au determinat omul să-şi reinventeze traiul. În schimb, orice adevăr substanţial al său este
relativ, aşadar înainte de a fi o manieră guvernamentală, democraţia rămâne unul dintre
multele ideal tipuri, fără de care lumea nu ar fi decât o scenă a instinctelor primare.
"Astfel, este legitim să-i cerem mult democraţiei. Dar nu prea mult". (Boia, 2003, pg 153)
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Organizarea administrativă a districtului Caransebeş sub dominaţie
habsburgică 1716-1776
Ocuparea Banatului de către trupele habsburgice a pus capăt administraţiei otomane cu
sistemu l ei instituţional specific şi cu un patrimoniu legislativ caracteristic lumii islamice.
Camera Aulică şi Consiliul Aulic de Război au optat în favoarea unei structuri administrative
şi instituţionale aparte, unică în cadrul Imperiului habsburgic şi menită să asigure punerea în
practică a statutului de domeni u al Coroanei şi Camerei I mperia le. Negând de plano orice
structuri şi instituţii anterioare cuceririi, prinţul Eugeniu de Savoia (preşedi ntele Consiliului
Aulic de Război) şi contele Johan Franz Gottfried von Dietrichstein (preşedintele Camerei
Aulice) a u optat în favoarea unui sistem socotit cât mai funcţional pentru administrarea noii
provincii imperiale. Până la definitivarea structurilor instituţionale şi administrative ale
Banatului i mperial, situaţia existentă la faţa locului a determinat o scurtă perioadă de
tranziţie, marcată de căutări şi deopotrivă de ezitări. Aceasta s-a soldat cu acceptarea, din
raţiuni practice, a unor realităţi instituţionale - mai cu seamă cnezii săteşti- a nterioare
cuceririi din 1716.
Îndată d upă cucerirea din toamna anului 1716, guvernarea civilă şi militară a Banatul u i
a fost încredinţată generalului conte Claude Florimond Mercy d'Argenteau, care s-a
subordonat, pe de o parte Camerei Aulice, iar pe de a lta Consiliului Aulic de Război, ambele
foruri centrale fiind sub autoritatea nemijlocită a suveranului.
La baza organizării administative şi instituţionale a Banatului i mperial, se afla un p roiect
elaborat de generalul Mercy1, aprobat cu u nele modificări de către Camera Aulică şi
Consiliul Aulic de Război. Rescriptul imperial din 3 septembrie 17182, adresat generalului
Mercy, a fost actul prin care au fost stabilite definitiv atât caracterul administraţiei i mperiale
din Banat, obligaţiile ce reveneau acestuia, cât şi modul de subordonare faţă de a utorităţile
centrale.
La nivelu l administraţiei centrale, funcţiile de guvernator m ilitar şi civil au fost reunite,
ambele fiind deţinute de generalul conte Mercy. Acesta era ajutat de doi consilieri camerali,
doi consilieri militari (dintre care u n u l era întotdeauna comandantul cetăţii Tim işoara),
precum şi de doi inspectori provinciali, deci în total şase persoane. Mai târziu număru l
acestor consilieri v a creşte la opt. Tot la nivelul Administraţiei Banatului au fost create patru
funcţii de administratori superiori, misiunea lor fiind aceea de a îndruma şi controla
activitatea desfăşurată de administraţiile de district.
Din punct de vedere administrativ, Banatul a fost împărţit în 13 districte, 6 companii de
graniţă şi compania din Clisura Dunării, 3 iar în 1719/1720 n umărul districtelor s-a redus la 11
prin cuprinderea d istrictului Almăj în districtul Orşova, a districtului Făget în cel al Lugojului
şi a companiei din Clisură în d istrictul Palanca Nouă. În u rma acestor m utaţii, organizarea
administrativă a Banatului imperial a fost, cu schimbări nesemnificative până la reforma din
1775, u rm ătoarea: 4
d istrictul Timişoara - cuprinzând 3 cercuri şi 42 de localităţi;
districtul Ceacova - cuprinzând 4 cercuri şi 63 de localităţi;
districtul Vârşeţ - cuprinzând 5 cercuri şi 64 de localităţi;
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districtu l Cenad - cuprinzând 2 cercuri şi 15 localităţi;
districtul Lipova - cuprinzând 4 cercuri şi 42 de localităţi;
districtul Becicherecul Mare - cuprinzând 2 cercuri şi 15 localităţi;
districtul Pa Ianca Nouă - cuprinzând 4 cercuri şi 51 de localităţi;
districtul Panciova - cuprinzând 3 cercuri şi 22 de localităţi;
districtul Orşova - cuprinzând 2 cercu ri şi 36 de localităţi;
districtul Lugoj - cuprinzând 4 cercuri şi 91 de localităţi;
districtul Caransebeş - cuprinzând cercurile Pogăniş (24 de localităţi), Timiş (29 de
localităţi) şi Bistra (22 de localităţi);
În toate statisticile efectuate în această perioadă există diferenţe între n umărul
localităţilor. Aceste diferenţe sunt explicate pe de o parte prin dispariţia u nor localităţi (fie
datorită războiului austro-turc din 1737-1739, fie în urma unor calamităţi natura le) respectiv
prin apariţia altora, mai ales ca u rmare a colonizărilor5• Pe de a ltă parte, aceste diferenţe
sunt şi rezultatul superficialităţii unor funcţionari ai administraţiilor de district sau chiar ai
administraţiei provinciale. De asemenea, trebuie avut în vedere şi faptul că în decursul
timpului s-a produs contopirea unor localităţi, abandonarea unor predii populate şi prin
urmare dispariţia lor din listele de în registrare, sau chiar trecerea unor localităţi - uneori
chiar a unui întreg cerc - dintr-un district în altul, raţiu nile fiind deseori de natură
economică. De aceea, toate înregistrările statistice, indiferent de natura lor trebuie
abordate cu o firească prudenţă.
Dacă în cazul autorităţilor centrale şi de district din Banat s-a putut asigura încă de la
începutul administraţiei i mperiale nu mărul necesar de funcţionari, în schimb, în cazul
funcţiilor de conducere a satelor, administraţia de la Timişoara 6 s-a văzut pusă în faţa u nei
hotărâri dificile, deoarece lipseau candidaţii cunoscători de limbă română şi sârbă. În aceste
condiţii, din raţiu n i pragmatice, autorităţile imperiale au recurs la soluţia care îşi dovedise şi
până atunci eficienţa în două rânduri în timpul stăpânirii ungare şi a celei otomane, anume
păstrarea instituţiei cnezilor săteşti şi încadrarea acesteia în sistemul administrativ al noului
domeniu a l Coroanei şi Camerei. 7 Mai mult, alături de cnezii săteşti, Administraţia Banatului
a înfiinţat încă din 1718 o instituţie complementară, cea a obercnezilor.
Cnezii săteşti aflaţi în fruntea oricărui sat românesc sau sârbesc din Banat, erau aleşi
de comunitatea sătească din propriile-i rânduri, fie datorită însuşirilor personale, fie în u rma
sprijinului acordat de obercnezi sau chiar ade funcţionarii administraţiei districtuale. Cât
timp se aflau în funcţie, cnezii săteşti n u erau salarizaţi (excepţiile sunt rare) ci beneficiau
doar de scutirea de dări şi robote. La încheierea mandatului lor (de obicei după 2-3 ani)
cnezii săteşti reveneau în rândul supuşilor obişnuiţi� cu toate obligaţiile datorate de aceştia.
Atribuţiile cnezilor săteşti erau următoarele: participarea alături de obercnezi şi de
funcţionarii de district la stabilirea, repartizarea şi încasarea obligaţiilor fiscale datorate de
supuşii din satul respectiv; participarea alături de obercnezi, la repartizarea supuşilor la
efectuarea diferitelor munci de rebotă cu braţele şi cu carele; supravegherea ordinii publice
şi participarea la acţiu nile de u rmărire şi prindere a lotrilor; supravegherea măsurilor de
carantină în caz de epidemii sau epizootii; rezolvarea unor cazuri minore de d rept.
Creaţie a administraţiei i mperiale, obercnezii8 au fiinţat până în anul 1776, când
instituţia a fost desfii nţată ca urmare a reformei administrative din 1775. Obercnezii îşi
dobândeau funcţia pe o cale diferită faţă de cnezii săteşti. Fiind înaintestătătorii cnezilor
dintr-un cerc al districtului, candidaţii la funcţia de obercnezi - devenită vacantă fie datorită
demiterii, decesului sau pensionării titularului, fie în urma expirării mandatului - erau
propuşi, în număr de trei, oficiului administrativ al districtului de către comunităţile săteşti
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ale cercu lui, care îşi exprimau cu acest prilej, preferinţa pentru unul dintre competitori.
Oficiu l administrativ al districtului avea la rândul său, posibilitatea de a nominaliza propriul
său candidat, eliminându-l pe unul din cei propuşi de com u n ităţile săteşti. Referatul de
recomandare trimis de oficiul districtual al Ad ministraţiei Banatului era avizat de consilierul
răspunzător de activitatea administraţiilor de district, iar apoi guvernatorul Banatu lui îl
n umea prin decret pe noul obercnez ales din rândul celor trei ce-i fuseseră propuşi. În
timpul existenţei sale, funcţia de obercnez a fost salarizată de oficiul administrativ al
districtu lui. Asemeni cnezilor săteşti, titularul funcţiei de obercnez s-a bucurat de scutirea de
dări şi robote pe timpul exercitării mandatului
3 ani. Obercnezii au fost cei care au
asigurat, prin participarea lor la sesiunile oficiului districtual, legătura lumii satelor cu
organele administraţiei imperiale locale. În ceea ce priveşte atribuţiile obercnezilor, ele erau
u rm ătoarele: participarea lor în calitate de superiori, la activitatea cnezilor săteşti din
subordine şi asigurarea legătu rii dintre sate şi administraţia districtuală.
Despre administraţia locală exercitată de cnezi şi obercnezi se poate afirma cu deplin
temei că, deşi era inclusă şi subordonată celei i mperiale de district, totuşi ea a funcţionat
adesea ca un corp distinct, cu tendinţe de a utonominalizare. Raţiunile de ordin practic avute
în vedere de autorităţile i mperiale din Banat au fost până la u rmă hotărâtoare pentru
acceptarea acestei formule de funcţionare.
Pe baza primelor date stabilite de austrieci, după alunga rea turcilor din Banat, în
districtul Caransebeş se aflau la acea dată 91 de sate cu 3915 gospodării. N u mărul satelor
variază în toată această perioadă, datorită motivelor a rătate a nterior, astfel încât la 1754 în
d istrictul Caransebeş sunt înregistrate 78 de sate şi anu me: în cercul Timiş care era cel mai
mare la acea dată existau 29 de sate, în cercul Bucoşniţa (inclusiv oraşul Caransebeş) 27 de
sate şi cercul Bistra care cupri ndea 22 de sate. 9
Conform datelor furnizate de Johan Jacob Ehrler, la 1774, districtul Caransebeş cu cele
trei cercuri ale sale, cuprindea 76 de localităţi dintre care 75 sunt locuite numai de româ n i şi
numai una singură - Caransebeş - este locuită de români şi germani. 10 lată în continuare şi
lista cu n umele localităţilor districtului Caransebeş şi apartenenţa lor la cele trei cercuri
administrative:
-

CERCUL BUCOŞN IŢEI
Caransebes
Walliaboul
Russ
Delinestie
Appadia
Waliadeni
Tirnova
Socsani
Praebul
Sorlenzmick
Sorlenzmare
Remette
Skensch
Dragomirestie
Scrib est ie

CERCUL TIM IŞULUI

CERCU L BISTREI

Dalez
Servestie
Ruin
Turn u l
Bori ovo
Slakna
Korpa
Bolvaschniza
Verczerova
Wallioschora
IIIova
Sad ova
Armenisch
Foennsch
Ruska
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Jaaz
Obrescha
G lim boka
Ohaba Pistra
Mool
Korczm a
Merul
Walliamare
Marga
Voieslova
Savoy
Cserese Pistra
Mecsova
Czutta
Bestere

Silbaschel
Gevosdia
Schoenna
Sokul
Ohaba Mutnik
Mutnik
Prissaka
Szaguschen
Russinosch
Schuppa
Waar
Czucleni

Caveran
Tinkova
Schidovar
Krisova
Csere Temesch
Maguri
Krivina

Domschna
Canischa
Verendin
Lungoviza
Terregova
Slatina
Gollez
Pugoschniza
Petrosch n iza
Pristian
Bukin
Poianna

Note

1. Costin Feneşan, Administraţie şi fiscalitate în Banatul imperial 1716-1778, Editura de
Vest, 1997, pag.46
2. lbidem,pag. 50
3. lbidem,pag. 58
4. lbidem,pag. 52
5. Bujor Surdu, Aspecte privitoare la situaţia Banatului în 1743, în „Anuarul Institutului
de Istorie din Cluj", voi. XIII, 1970, pag.22-23
6. Johan Jacob Ehrler, Banatul de la origini până acum (1774), Timişoara, 1982, pag.
118
7. Costin Feneşan, Cnezi şi obercnezi în Banatul imperial (1716-1778). Bucureşti, 1996,
pag. 5
8. Nicolae Bocşan, Contribuţii la istoria iluminismului românesc, Editura Facla,
Timişoara, 1997, pag. 94
9. Costin Feneşan, op. cit.
10. J.J. Ehrler, op. cit.
Harta Caransebeşului

Harta Banatului

Profesor Cristian Bălean
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Bizanţul in căutarea propriei identităţi
(dispute religioase şi căutări ideologice)
sunt
Bizanţului
începuturile
Deşi
controversate, cu certitudine naşterea acestei lumii
originale
îşi are originile în decizia îm păratului
Constantin cel Mare de a întemeia un nou oraş pe
ţărmurile Bosforului. După ridicarea Alexandriei,
construirea Constantinopolului este cel mai important
eveniment edilitar din lumea antică a Mediteranei.
Decizia lui Constantin cel Mare (307-336) are multiple
motivaţii. Din punct de vedere economic, vechiul
Byzantion reprezintă o punte de legătură între Europa
şi Asia, aflându-se la întretăierea a două axe
comerciale ce asigurau legătura între Marea Neagră şi
Marea Mediterană şi între Europa şi ţinuturile asiatice (India şi China). Locul ales de
Constantin corespundea şi unor necesitaţi politico- strategice; oraşul fiind mult mai aproape
de ţinuturile ameninţate în sec. IV de goţi şi perşi, respectiv Asia Mică şi Balcani.
Construirea oraşului a început în anul 324. Lucrările au fost finalizate şase ani mai
târziu, iar inaugurarea oficială a avut loc la 11 mai 330. ln concepţia lui Constantin oraşul
trebuia sa fie „ copia fidelă a Romei", fiind aşezat aidoma acesteia pe şapte coline, având
forum, capitoliu, hipodrom şi toate celelalte instituţii ale Romei. Constantin cel Mare a
gândit oraşul ca un auxiliar al Romei, dar curând Constantinopolul avea să se transforme în
centru al lumii romane, salvând ce mai putea salva din Imperiul roman, ţinuturile orientale.
Oraşul a cunoscut o evoluţie spectaculoasă, depăşind vechea Romă ca populaţie,
arhitectură, viaţă culturală. Constantinopolul a devenit reşedinţa împăratului şi curând
capitala Imperiului Roman de Răsărit, rezultat în urma împărţirii lui Theodosius în anul 395.
ln primele două secole de existentă (IV-VI), Imperiul Roman de Răsărit a cunoscut un şir de
evenimente care vor contribui la cristalizarea unei lumi noi; realitate socia l-economică,
politică, religioasă şi culturală pe care o numim I mperiul Bizantin; denumire utilizată în
istoriografie din secolul XVI I; denumirea oficială a statului fiind „Basileia ton Romaion"
(
Împărăţia romanilor). Intre aceste evenimente amintim: împărţirea imperiului de către
Theodosius (395), domnia lui Justinian (527-565) şi chiar domnia lui Heracliu I (610-641),
considerată de mulţi bizantinologi momentul decisiv a l transformării Imperiului roman antic
într-un stat grec medieval.
Secolele IV-VI reprezintă perioada unor căutări în timpul cărora Bizanţul îşi va
cristaliza ideologia, desăvârşi organizarea instituţională şi va reuşi să facă faţă agresiunilor
de la hotarele nordice şi răsăritene. Sub aspect ideologic procesul va fi deosebit de complex
ca urmare a eforturilor de integrare a tuturor influenţelor exercitate de tradiţiile elenistice,
influenţele orientale şi mai cu seamă de problematica culturii creştine. Creştinismul
devenise cu mult înainte de gestul lui Constantin cel Mare din anul 3 13 o religie cu numeroşi
adepţi, îndeosebi în Antiohia şi Alexandria unde comunitatea creştină era gruparea
religioasă cea mai vastă şi mai bine organizată. Treptat, opoziţia dintre Biserică şi Imperiu îşi
pierde din intransigenţă, pentru a deveni din religie persecutată, religie acceptată şi, din
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391, religie oficială. Eusebiu d i n Cesareea (263- 339?) afirma că noua credinţă reprezintă
singura modalitate de salvare a i m periului. Cauzele victoriei creştinismului sunt multiple.
Mircea Eliade sintetizează în „Istoria credinţelor şi ideilor religioase" câteva dintre acestea:
forţa morală a creştinilor, curajul lor în faţa torturii şi a morţii, solidaritatea excepţională
(comunitatea lua asupra ei sarcina îngrijirii bătrânilor, văduvelor şi orfanilor), pentru a
conchide „ ... n icio a ltă societate nu a cunoscut un echivalent al acestei egalităţi, al carităţii şi
al iubirii fraterne pe care le-au trăit comunităţile creştine în p rimele patru secole".
Transformările spectaculoase pe care le-a cunoscut creştin ismul pe parcursul secolului IV,
evoluţia religiei de la neacceptare (pân ă în 3 13), acceptare (313) şi oficializare (391) au fost
însoţite de mari frământări sociale care au antrenat în dispute nu doar reprezentanţii
bisericii, ci societatea în ansamblul ei. ln cursul acestor evenimente biserica suferă
numeroase transformări; instituţiile sale se mulează pe cele ale statului . Astfel, creştinismul
pierde treptat valorile lui iniţiale, determinând numeroase tensiuni în i nteriorul
comunităţilor creştine. Totodată se intensifică lupta pentru supremaţie între episcopii de
Roma, Antiohia, Alexandria, Ierusalim şi Constantinopol. Lupta devine inegală după 330;
episcopul Constantinopolului fiind susţinut de împărat.
ln mij locul acestor probleme complexe apare preocuparea oamenilor bisericii pentru
elaborarea doctrinei creştine. Neînţelegerile religioase pornesc întotdeauna de la misterul
Trin ităţii, mai precis de la dubla natură, umană şi d ivină a lui H ristos. De la începuturile
creştinismului credincioşii îl cunoşteau pe Dumnezeu sub trei înfăţişări:!) Tată, creator şi
judecător suprem ; 2) Domnul Isus Hristos, Cel Înviat; 3 ) Sfântul Duh, care avea puterea de a
regenera viaţa şi de a împlini Împărăţia.
La începutul secolului IV debutează discuţiile în legătură cu consubstanţi-bilitatea
celor trei persoane divine, lupte cunoscute în istoria Bizanţului sub numele de lupte
cristologice. Ele au frământat istoria statului până în secolul VII. Discuţiile apar în cea mai
puternică biserică din imperiu, în Egipt, la Alexandria. Disputa se duce asupra relaţiei între
primii doi membri ai Trinităţii. Preotul Arius susţine că cei doi nu pot fi n ici egali şi n ici
confundaţi. Numai Dumnezeu-Tatăl poartă marca divinităţii depline, el nefiind n ici creat,
n ici născut. Dumnezeu-Fiul ocupă un loc i ntermediar între Dumnezeu-Tatăl şi lumea creată.
Prin aceasta se ajunge la subordonarea Fiului, Tatălui. Adversarii săi, în frunte cu Athanasios,
tind să asimileze persoana Fiului cu cea a Tatălui, considerând pe aceşti doi termeni ai
Trin ităţii „ de aceeaşi substanţă". Doctrina lui Athanasios va fi rezumată mai târziu de
Sfântul Augustin prin formula: „una substantia- tres personae". Discuţia în jurul Trinităţii
pasiona mulţimile. La Alexandria şi în alte locuri au loc lupte de stradă între adepţii celor
două grupă ri. Doctrina lui Arius (denumită ulterior a rianism) ridica o mare problemă . Dacă
I isus era o divinitate secundară, cum era posibil ca el să salveze lumea? Tulburarea păcii
sociale a determinat intervenţia împăratului. l n anul 325, Constantin convoacă primul
conciliu ecumenic la Niceea. Conciliul reprezintă un moment esenţial în evoluţia bisericii şi a
imperiului. Cu acest p rilej a fost stabilit Credo-ul creştin şi s-au stabilit raporturile între
împărat şi biserică. Constantin a susţinut teza lui Athanasios care devine „drept credincioasă"
(ortodoxă), în timp ce teza lui Arius este condamnată. Disputele în jurul
celor două doctrine au continuat până în vremea lui Theodosius. Prin Conciliul de la
Constantinopol (381 ) a rianismul a fost definitiv condamnat şi restabilită dogma niceeană.
. La Niceea a fost stabilită practica urmată vreme de un mileniu în Bizanţ. Împăratul
convoacă şi prezidează conciliul şi ia decizia finală. Doctrina îmbrăţişată de împărat este
însuşită automat de toţi credincioşii. Autoritatea împăratului se întemeiază pe titlul şi
prerogativele împăratului de şef al tuturor religiilor din imperiu (Pontifex Maximus), titlu pe
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care l-au deţinut primii împă-raţi creştini pana m anul 378. Totodată, împăratul este
responsabil cu menţinerea păcii în imperiu. Din această dublă responsabilitate decurge
dreptul lui Constantin de a interveni în disputele religioase. Biserica încredinţează sarcina
menţinerii unităţii ecleziastice, împăratului. ln practică, raportul între biserică şi îm părat se
traduce în solidaritatea celor două instituţii pentru asigurarea păcii sociale şi menţinerea
unităţii creştine. Biserica este responsabilă cu „sufletul" credinciosului, iar îm păratul cu
„corpul" acestuia. Legătura dintre biserică şi împărat este subliniată de ceremonia
încoronării împăratului în catedrala Sfânta Sofia. Patriarhul îi binecuvântează hlamida şi
încălţările de purpură (însemnele imperiale),îl miruia şi îi punea pe cap coroana.
Disputa în jurul naturii lui Hristos este reluată la mai puţin de o jumătate de secol în
Orient. Cele două doctrine care se înfruntă după 430 sunt nestorianismul şi monofizismul.
Nestorianismul urmează raţionalismul arian şi atribuie un loc important naturii umane în
persoana lui Hristos. Nestorianismul face o distincţie clară între cele două naturi ale lui
H ristos, subliniind consistenţa naturii umane . Monofizismul subliniază natura d ivină; natura
umană a lui Hristos este absorbită de cea divină. Ambele doctrine au fost condamnate de o
serie de concilii ecumenice. Cu toate acestea, nestorianismul s-a răspândit printre creştinii
din Antiohia, iar după condamnarea sa în Bizanţ, a fost îmbrăţişat de creştinii din statul
persan. Monofizismul a câştigat adepţi tot în Orient. Conciliul de la Calcedon (451 ) a
condamnat monofizismul, mărturisind credinţa „ în două naturi care se unesc într-o singură
persoană". Un moment decisiv în evoluţia acestei religii îl constituie crearea unei biserici
monofisite, cu o ierarhie proprie în provinciile orientale ale imperiului. Această ierarhie s-a
menţinut în Orient până în anul 63 1, când împăratul Heraclius promovează politica de
persecuţie a monofizitilor . Atitudinea împăraţilor faţă de populaţia neortodoxă din Orient a
avut un rol decisiv în cucerirea acestor teritorii de către perşi şi mai apoi de către arabi,
cunoscută fiind toleranţa religioasă manifestată de arabi faţă de creştinism şi mozaism.
Ulterior s-au constituit mai multe biserici „ naţionale" monofizite, ce se menţin şi astăzi:
armeană, siriană, coptă şi abisiniană.
Pe de altă parte pierderea ţinuturilor orientale ca şi a celor balcanice a favorizat procesul de
uniformizare etnică, religioasă şi lingvistică a statului bizantin. Bizanţul devine astfel un stat
mult mai omogen sub toate aspectele, fapt ilustrat şi de dispariţia vechii dualităţi lingvistice.
ln administraţie - limba latină, în biserică şi cultură - limba greacă. La n ivelul calificativelor
imperiale titlurile Caesar şi imperator Augustus dispar, făcând loc celui de basileus {629) .
Paralel cu marile evenimente economice, politice şi militare din secolul a l VII-iea s-a produs
cristalizarea dogmei creştin - ortodoxe. După mai bine de trei secole de lupte, la al şaselea
conciliu ecumenic de la Constantinopol {680-681) ortodoxia a fost restabilită în Imperiul
Bizantin. Imperiul părea să-şi fi găsit liniştea pe tărâm religios. După numai o jumătate de
veac disputele religioase aveau să reînceapă, de data această miezul problemei fiind
icoanele. ln primele secole ale creştinis -mului adepţii noii religii respectau porunca a doua a
Decalogului. l n secolul IV, călugării din Siria si Egipt încep să picteze pe lemn imagini sacre, în
credinţa că aceste icoane pot acţiona ca intermediar între credincios şi personajul sacru re
prezentat de icoană. Icoanele aveau şi rolul de a uşura predicile ţinute popu -laţiilor
analfabete. l n secolul VII, icoanele au devenit obiect de adoraţie fanatică, transformându-se,
din intermediar între personajul reprezentat şi credincios, în adevărate obiecte de cult.
Icoanelor le sunt atribuite puteri miraculoase, devenind obiect de adoraţie fanatică. Acest
cult popular şi demonstrativ şoca mai ales elitele din provinciile orientale ale imperiului.
Luptele au început după edictul împăratului Leon III din 726, prin care interzicea posesiunea
imaginilor de sfinţi, martiri, şi îngeri; prohibiţia s-a extins şi asupra reprezentării lui H ristos şi
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a Mariei, căci cuvântul sfânt se referea la persoane sacre în general. Disputa în jurul
icoanelor a depăşit spaţiul religios, antrenând pături largi ale societăţii. Cele două grupări
care s-au înfruntat au fost: iconoclaştii ( adversari ai icoanelor) şi iconoduli i (adepţi a i
icoanelor). Nemulţumirea iconoclaştilor era a limentată de poziţia pe care o obţinuse biserica
în societatea bizantină în secolele VIII-IX. ln secolele a nterioare, biserica primise imense
donaţii, devenind cel mai mare p roprietar de pământ, iar influenţa spirituală de care se
bucura ameninţa chiar şi puterea imperială cu pierderea autorităţii asupra supuşilor.
Mişcarea iconoclastă cuprinde trei etape: perioada iconoclastă (726-787), perioada
iconodulă (787- 815) şi din nou perioada iconoclastă (815-843). Edictul împăratului este
semnat de patria rh în 730; lupta împotriva icoanelor este dusă cu şi mai multă vigoare d e
urmaşul lui Leon I I I , Constantin al V-lea. ln anul 754, acesta convoacă u n conciliu care
condamnă cultul icoanelor. Împă'ratul ordonă d istrugerea relicvelor şi a tuturor imaginilor
religioase, înlocuindu-le cu scene de vânătoare, de război, curse de care, portrete ale
împăratului. Singurul semn acceptat de iconoclaşti a fost crucea. Acţiunea împăraţilor a
întâmpinat reacţia călugărilor, loviţi în interesele lor economice. Opoziţia acestora a
determinat radicalizarea măsurilor iniţiate de împăraţii iconoclaşti. Acţiunea capătă tot mai
mult accente sociale şi mai cu seamă politice. Multe mănăstiri au fost transformate în şcoli ,
spitale sau aziluri de bătrâni; călugării au fost obligaţi să reintre în viaţa activă, devenind
astfel productivi, dar şi contribuabili ai imperiului. Multe din bunurile bisericii au fost
secularizate. A doua perioadă (iconodulă) debutează cu domnia împărătesei Irena. ln 787 a
reuşit să convoace conciliul de la N iceea, unde cu sprijinul călugărilor „studiţi" denunţă
iconoclasmul şi proclamă restabilirea cultului icoanelor. După moartea I renei, împăratul
Leon V reia acţiunea iconoclastă (815). De această dată mişcarea nu mai beneficiază de
susţinerea populară din prima etapă. Restabilirea cultului icoanelor a fost realizată de
împărăteasa Theodora în a nul 843, iar deciziile conciliului de la N iceea sunt repuse în
vigoare. M işcarea iconoclastă a frământat lumea Bizanţului 126 de ani. Deşi în plan religios
acţiunea s-a soldat cu un eşec. Pentru împăraţi, în plan economic, socia l şi politic acţiunea
şi-a îndeplinit obiectivul esenţial. Puterea şi prestigiul bisericii a fost diminuat, creşterea
proprietăţilor funciare ale bisericii şi mănăstirilor a fost stopată, autoritatea îm păratului
asupra bisericii a fost restabilită. Mişcarea iconoclastă a agravat însa divergenţele între
Roma şi Constantinopol, papalitatea şi episcopii occidentali s-au pronunţat împotriva
cultului icoanelor (Conciliul de la Franckfurt, 794). Diferenţele d intre cei doi poli ai
creştinătăţii se vor adânci tot mai mult după anul 800.
Aceste căutări care priveau deopotrivă biserica dar şi instituţia supremă în Bizanţ s
au desfăşurat paralel cu uriaşul efort depus de împăraţi pentru apăra rea graniţelor în faţa
i nvaziilor „barbare", atacurilor persane şi mai apoi arabe. Paradoxal înfrângerile suferite de
imperiu pe câmpul de lupta au contribuit la salvarea statului, la omogenizarea economică,
religioasă, etnică şi culturală a locuitorilor. Bizanţul şi-a dovedit forţa şi marea capacitate de
adaptare la realităţile politice în continuă schimbare în vremurile de început ale civilizaţiei
medievale. Împăraţii de la Constantinopol şi-au asumat rolul de a conduce imperiul
(ema naţie a d ivinităţii) şi de a supune toate popoarele universului şi de a le impune credinţa
lui H ristos. ln virtutea acestei ideologii, imperiul nu poate fi decât unic şi universal.
Asemenea imperiului, puterea imperială este considerată de origine sacră, iar împăratul
este alesul d ivinităţii, fapt ce-l situează deasupra oamenilor şi egalul apostolilor. Ideologia
imperială a fost stabilită în această formă la conciliul de la N iceea (325) . Adoptarea
creştinismului de către Constantin cel M are a creat premisele unirii celor două instituţii care
„ acţionează solidar pentru salvarea comunităţii". Transformările care au avut loc în plan
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politic în secolele VII-IX au determinat modificări în planul ideologiei imperiale, fără ca
imperiul să renunţe la ideea supremaţiei universale, doar că aceasta se face în alţi termeni.
Este vorba de doctrina „fa miliei de regi", potrivit căreia principii creştini formează o familie
spirituală, în fruntea căreia se află împăratul din Constantinopol, „ care se află deasupra
oricărei puteri terestre şi unica putere instituită pe pământ de stăpânul ceresc". Toţi ceilalţi
conducători sunt în raport cu împăratul de la Constantinopol, „frate", „fiu", „supus".
Acţiunile de recucerire a unor teritorii pierdute cândva de im periu sunt prezentate ca
acţiuni legitime de reintegrare a unor teritorii smulse demult de barbari.
Aceste pretenţii universaliste au fost împărtăşite deopotrivă şi de papa-litate. Gestul
încoronării lui Carol în anul 800 are şi această sem nificaţie, de ru-pere a papei de sub
autoritatea împăratului de la Constantinopol şi plasarea sa în sfera de influenţă a altui
suveran, însă într-o poziţie nouă, favorabilă suveranului pontif.
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6. Mircea Eliade, Istoria credinţelor şi ideilor religioase voi. 2, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1991
7. Radu Manolescu (coordonator), Istoria medie universală, Bucureşti, Ed. Didactică şi
pedagogică, 1998.
1.
2.

Prof. M ioara Bivolaru
Liceul Pedagogic C. D. Loga Caransebeş
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Institutul Pedagogic din Caransebeş
În lunga perioadă a învăţământului
popular, oral, tradiţional, transmiţătorii
acestuia erau părinţii, bunicii, bătrânii, cu
bogata lor experienţă de viaţă, fraţi mai mari,
povestitori sau cântăreţi talentaţi. Odată cu
apariţia scrisului şi a cărţilor - şi aceasta
înseamnă, implicit şcoală şi învăţători - şi mai
ales a creştin ismului, cu obişnuitele sale cărţi
de cult, apar şi necaesarii cunoscători de scris
citit, copiştii, cântăreţii, diaconii, preoţii,
călugării, diecii, dascălii şi învăţătorii, în ale
cititului şi scrisului, în toate părţile locuite de români.
Statul austriac - ca şi celelalte state din Apusul Europei - s-a interesat mai întâi de
pregătirea cadrelor didactice, pentru şcolile medii şi superioare, unde învăţau copiii claselor
dominante şi care pregăteau aparatul administrativ şi de conducere, din economie, sănătate
sau cultură.
Ca învăţători erau angajaţi foşti militari, crâsnici sau simpli a bsolvenţi ai şcolii
triviale 19, care ştiau să citească şi să scrie. Când însă statul consideră că instruirea tineretului
sătesc este o problemă politică importantă, că învăţământul de la sat îşi aduce contribuţia
sa,destul de importantă, la prosperitatea statului, mai ales în lumina noilor idei iluministe ce
stăteau la baza statului austriac, acesta îşi schimbă politica.
Astfel încep preocupările cu privire la pregătirea învăţătorilor. Iar când în conţinutul
învăţământului au fost introduse şi obiecte realiste ( aritmetica, ştiinţele naturale ), s-a
simţit şi mai acut necesitatea unei pregătirii speciale a învăţătorilor, în anumite instituţii de
învăţământ. Această preocupare este înscrisă în aproape toate legile şcolare date după
Kau.nsohe.9

177420•

Legile şcolare stabilesc destul de precis şi calităţile pe care trebuie să le posede o
persoană, spre a putea fi angajată ca învăţător, cum întâlnim în Regu/ae Directivae sau în
Schulpatent şi altele.
În primul rând se cerea ca învăţătorul să posede cunoştinţe (ştiinţele) necesare
pentru instruirea şi educarea tineretului. Spre a învăţa pe alţii, trebuia mai întâi să fie el
însuşi stăpân pe citire, scriere, socotit şi religie, cât şi pe arta de a transmite elevilor aceste
cunoştinţe în mod uşor, clar şi pe înţeles.
Acestea erau prevederile legale. În realitate însă, mulţi dintre învăţătorii care
funcţionau şi din cei care doreau să se angajeze, n-aveau o pregătire corespunzătoare. De
aceea era imperios necesar să se ia măsuri în această privinţă; dar pregătirea sutelor de
învăţători, necesari pentru localităţile româneşti şi sârbeşti din Banat era destul de greu de
rezolvat.
19 Şcolile înfiinţate de statul austriac, în care învăţământul se mcea în limba gennană şi pe care statul le
întreţinea.
20 V . Ţârcovnicu, Contribuţii la istoria învăţământului românesc, în Banat, 1 780 - 1 9 1 8, Bucureşti, 1970 p.
1 80.
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În Graniţa militară, la şcolile triviale care funcţionau pe lângă companii, în care
învăţământul se preda în limba germană, au fost numiţi învăţători de naţionalitate
germană, de religie catolică, pregătiţi fie la Viena, fie la şcolile normale; nu a existat însă o
preocupare şi pentru pregătirea învăţătorilor români şi sârbi de la şcolile naţionale din
localităţile grănicereşti, unde nu era sediu de companie,deoarece astfel de exem ple erau
destule; mult tim p în aceste cazuri funcţionând învăţători insuficient de pregătiţi.
La 7 decembrie 1868 se votează în Parlamentul maghiar, legea învăţământului (
emisă imediat după încheierea pactului dualist, austro-ungar ), ce întărea asuprirea
naţională a românilor transilvăneni, prin aceea că nu se recunoştea decât o naţiune, cea
maghiară şi o singură limbă oficială a statului, tot limba maghiară.
Prin legea Iosef Eotvos, se organ izează învăţământul primar general, iar cei ce
doreau să fie învăţători, trebuiau să fie absolvit o şcoală preparandială şi să fie trecut
examenul de capacitate 21 •
Legea 38/1868 prevedea înfiinţarea unui număr de institute pedagogice pentru
învăţători şi altele pentru învăţătoare, unde să se pregătească în condiţii mai bune, cadrele
necesare şcolilor poporale.
Legea prevedea ca în preparandii să fie primiţi, fără examen, elevi care au absolvit 4
clase inferioare de gimnaziu sau o şcoală reală. Cei care nu absolveau aceste şcoli, pentru a
fi primiţi în preparandii erau supuşi unui examen, spre a dovedi că au cunoştinţe de limbă
maternă, aritmetică, geografie şi istorie, la nivelul celor ce se predau în cele patru clase
inferioare ale gimnaziului.
Se studiau următoarele obiecte: religia şi morala, pedagogia, metodica, geografia,
istoria, limba maternă, li mba maghia ră, limba germa nă, ştiinţele naturale ( cu aplicaţii la
agricultură şi industrie ), economia ( cu exerciţii agricole şi de grădină rit ), constituţia,
matematica, câ ntu l şi muzica ( vioară şi pian ), desenul şi cal igrafia, gimnastica şi p ractica
pedagogică . În prepara ndiile pentru învăţătoa re nu se p reda constituţia şi gimnastica, iar în
loc de economie rura lă, se preda economia casnică . În plus se preda „lucrări femeieşti",
adică lucrul de mână şi gospodăria22.
În noile condiţii sociale, pol itice, administrative şi legislative (condiţii oferite de legea
38/1868), p regătirea pe ca re o primeau u nii învăţători, la cursul prepa randial din
Caransebeş, întemeiat de Constantin Diaconovici Loga, cu o du rată (iniţial) de 6 lu ni, câte
trei ani consecutivi, era cu totul insuficientă .
După ce în 1865 a fost reînfiinţată Episcopia Caransebeşul ui, ia r la 16 august, acelaşi
an, a fost mutată de la Vîrşeţ, secţia română a Institutului Teologic, Consistoriul diecezan, a
găsit utilă, înfiinţa rea în Cara nsebeş a unui I nstitut Pedagogic.
Astfel la 13 septem brie 1876, ia fiinţă la Ca ra nsebeş, Institutu l Pedagogic, avâ nd ca
elevi, 12 băieţi şi trei fete, la cursuri obişnu ite şi 12 băieţi la cursurile fără frecvenţă23•
Tot în acest an îşi deschide porţile şi Şcoa la de aplicaţie (Şcoala de exerciţiu), în
virtutea literei legii 38/1868, care cerea ca pe lâ ngă fiecare prepara ndie să funcţioneze câte
o astfel de şcoa lă ( şcoala exercitatoare ), în care p reparanzii să facă exerciţii p ractice, de
predare a lecţiilor. Institutele pedagogice trebuiau de asemenea să aibă o grădină, în care să
se facă practică agricolă, horticu ltu ră şi viticultu ră.
În anii care u rmează, institutul se com pletează cu clasele a l i-a şi a I I I-a, având deci o
d u rată de trei ani, aşa cum aveau şi institutele pedagogice de stat, în acel timp.
2 1 M. Bordeianu, P. Vladcovschi, Învăţământul românesc în date, Junimea, Iaşi, 1 979.
22V. Ţârcovnicu, Contribuţii , p. 1 87.
23 Ibidem, p. 1 88-1 89.
...
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Înfiinţarea acestui institut a fost dorinţa expresă a episcopului Ioan Popasu, care încă
din primii ani ai păstoririi sale la Caransebeş, dorea ca alături de Institutul Teologic, să
funcţioneze şi un institut pedagogic, care să pregătească viitoarele cad re d idactice, ale
eparhiei; institutul era asemănător celor de la Arad şi Sibiu.
Existase la Caransebeş o îndelungată şi prestigioasă, tradiţie pedagogică: Şcoala de
dascăli, a lui Efrem Zăcan şi Ştefan Herce ( 1582), Şcoala gramaticească, de pe lângă
Mânăstirea Sfântul Gheorghe 24•
Iar din secolul al XVI II-iea, Caransebeşul devine centrul şcolar al comunelor de pe
teritoriul Regimentului româno-bănăţean n r. XII I, de gran iţă.
Şi a ici, asemeni Aradului, au funcţionat, ca directori ai şcolilor române, pedagogi distinşi, ca :
protopopul Ioan Tomiciu, Constantin Diaconovici Loga, Petru Lupulov, Nicolae Andreevici,
personalităţi care au organizat, cum am amintit mai sus, cursuri de perfecţionare pe timpul
verii, pentru învăţătorii români, cu durata de 3 luni, căutând prin aceste m etode, să
sporească calificarea profesională a luminătorilor satelor25 .
Înfiinţarea Institutului Pedagogic în Caransebeş, s-a făcut p rin consimţământul primit
de Ioan Popasu de la M inisterul m aghiar.
Pentru a se putea perfecţiona profesorii necesari noii instituţii, de curând înfiinţate,
Consistoriul diecezan a trimis la studii la Viena, încă din 1872, pe Ştefan Velovan şi pe
Patriciu Drăgălina 26•
Astfel, venirea la Institutul Pedagogic a celor doi, completează lista profesorilor de
aici, listă ce mai cuprindea nume ca: Ioan Nemoianu, Filip Adam, George Petrescu şi
Emanuel V. Nejedly - ca suplinitori 27 •
Aceştia au predat discipline de învăţământ precum : religia, pedagogia, limba română,
limba maghiară, limba germa nă, a ritmetica, geometria, istoria u niversa lă, istoria natura lă
(ştiinţele naturii), cal igrafia, cânta rea bisericească, muzica vocală sa u desenul. În anii
u rmători vor fi adăugate şi alte obiecte de studiu, considerate ca fiind necesa re: economia
rurală sau higiena.
După cum se vede, I nstitutu l din Cara nsebeş, care având ca director pe neobositu l
episcop, Ioan Popasu, este, deci, o şcoa lă confesională, p e lângă studiile obligatorii
studiindu-se şi materii ce au o legătură directă cu acest lucru, materii ca : tipicul, câ nta rea
bisericească; ia r alături de cele introduse de conducere ( limba maghiară şi limba germană},
d ucea u la su praîncărcarea elevilor.
În genera l cursurile se ţineau de la orele 8 la 12, dar d upă necesitate şi după a miază, de la 14
la 19. joia, câ nd în Caransebeş era târg, nu se ţineau cursu ri28•
Puţinii profesori cu ca re s-a pornit la d rum, în demersul lor de mare cu raj, iniţiat de
episcopul Ioan Popasu, aveau obligaţii didactice din cele mai diverse.
Elevii erau ocupaţi cu diferitele studii, 8-9 ore, fără a include şi orele de practică
agricolă şi nici orele obligatorii de prezenţă la biserică.
În toate demersurile lor, reprezentanţii Institutului Pedagogic, au prezentat cu
îngrijorare Consistoriului diecezan, această situaţie, fiindcă, dacă la orele obligatorii se
adaugă şi cele pentru pregătirea lecţiilor zilnice, se ajunge la constatarea că elevii erau
ocupaţi 16-18 ore pe zi, ceea ce le periclita chiar sănătatea.
24C. Brătescu,

Episcopul Ioan Popasu şi cultura bănăţeană,

Editura Mitropoliei Banatului, Timişoara, 1 995 pag.

1 1 9.

25 A. Ghidiu, I. Bălan, , Monografia oraşului Caransebeş, Caransebeş, 1 909 p. 22 1 .
26 Unchiul vestitului general, erou din 1 9 1 6, Ioan Drăgălina.
27 N. Corrnean, Monografia eparhiei Caransebeşului, Caransebeş, Tiparul tipografiei Diecezane, 1 940,
28C. Brătescu, Op. cit., p. 1 90.
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La fel suprasolicitarea profesorilor, face ca în anul şcolar 1882-1883, Ştefan Velovan,
ce a ajuns directorul I nstitutului, preda 26 de ore pe săptămână, Patriciu Drăgălina 28 de
ore, Nicolae Mărgineanu 30 de ore şi toate acestea în afară de orele de practică pedagogică.
Pe lângă toate acestea, slaba pregătire a elevilor ce se înscriau la Institut, îngreuna
munca profesorilor, pentru îndeplinirea prevederilor din programa de învăţământ. Pe de
altă parte, deşi la Institutul Pedagogic, confesional, se predau mai multe obiecte de
învăţământ, decât la prepa randiile de stat, totuşi aici durata şcolarizării a rămas de trei ani,
pe când la institutele de stat s-a trecut la durata studiilor de patru ani 29 •
Este propusă, în aceste condiţii, mări rea duratei cursurilor de la trei la patru ani,
pentru a se putea oferi elevilor mai multe cunoştinţe şi s-ar elimina unele lacune întâlnite
până atunci. Neaprobarea acestei programe de către Consistoriul diecezan, duce în 1886 la
demisia directorului Ştefan Velovan .
Institutul Pedagogic a m a i funcţionat c u trei ani, durata de şcolarizare, până în anul
şcolar 1896-1897 când s-a înfiinţat şi clasul al patrulea. Acum materia de învăţământ este
distribuită pe patru ani de studiu, iar pregătirea învăţătorilor se poate face în condiţii mai
bune30•
Pe timpul cât a fost director al Institutului Pedagogic, Ştefan Velovan, îndeplinea
concomitent şi funcţia de director al şcolii de aplicaţie, înfiinţată după lege.
Lecţiile deschise se ţineau într-un cadru festiv, la care participau toţi profesorii din
şcoală şi unii chiar din afara ei ( erau invitaţi şi profesori de la alte şcoli, de exemplu de la
Seminarul Teologic), pentru a da o mai mare greutate, demersului.
Practicii pedagogice i se afectau 5 ore săptămânal: loră pe săptămână pentru lecţii
model şi 4 ore săptămânal pentru lecţii de probă, iar după extinderea învăţământului pe
patru ani, practicii pedagogice îi erau afectate 2 ore săptămânal în anul I I I şi 6 ore
săptămânal în anul IV. Se urmărea astfel, ca fiecare elev să predea lecţii la toate clasele şi la
toate obiectele de învăţământ31.
Privite peste timp şi comparate cu ceea ce întâlniseră profesorii caransebeşeni, în
timpul studiilor universitare din Austria, Ungaria sau Germania, condiţiile în care ei lucrau
erau mai mult decât modeste.
Dar toţi aceşti profesori, pe care i-am amintit, la care trebuie adăugaţi şi alţii cu mari
merite în cultura şi viaţa politică românească, şi-i vom aminti doar pe: dr. Ioan Paul, Nicolae
Popovici, Iosif Bălan, Vasile Goldiş sau Antoniu Sequens, aduşi aici de acelaşi episcop Ioan
Popasu, care îi îndemna la o muncă asiduă „ de a făuri suflete curate, suflete tari, suflete
româneşti" au fost cei care au adus în atenţie învăţământul românesc bănăţean.
Sălile mici şi întunecoase alături de condiţiile modeste nu i-au împiedicat să îmbine în
mod armonios cunoştinţele ştiinţifice şi pedagogice. De la aceşti profesori au învăţat
următorii luminători ai satelor şi oraşelor bănăţene32•
Progresul realizat în pregătirea învăţătorilor, ca urmare a unei bune organizări a
Institutului Pedagogic din Caransebeş şi a contribuţiei aduse de conferinţele învăţătoreşti
sau Reuniunii Învăţătoreşti, se concretizează în rezultatele tot mai bune obţinute în
pregătirea elevilor şcolii elementare. Astfel, din rapoartele comisarilor şcolari, reiese că
rezultatele s-au îmbunătăţit în anii următori.

29

30
31

32

Trecerea la sistemul de 4 ani s-a făcut, la institutele de stat în anul şcolar 1881-1882.
Ţârcovnicu, Contribuţii... , p. 1 9 1 .

V.

Ibidem, p. 1 93- 1 94.

C. Brătescu Op.

cit. p. 1 23.
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Prin şcolile, teologică şi pedagogică, oraşul Caransebeş intră în elita învăţământului
românesc, iar contribuţia sa la opera culturală n aţională este imensă, chiar d acă ar fi şi
numai aceste două instituţii.
Astfel autorităţile şcolare confesionale, au dispus ca fiecare învăţător să asiste la
examenele de sfârşit de a n şcolar, dintr-o comună vecină, ceea ce ajută pe fiecare să vadă la
ce n ivel sunt pregătiţi elevii săi, în com paraţie cu cei din a ltă comună. În unele cercuri
şcolare, după terminarea examenelor în toate comunele, comisa rul şcolar, convoca pe toţi
învăţătorii din acel cerc, într-o conferinţă unde, pe baza observaţiilor făcute pe timpul
examenelor, făcea o analiză a situaţiei învăţământului din respectivul cerc; a răta lipsurile
constatate şi propunea măsuri de înd reptare a acestora, în legătură cu metodele de
predare, frecvenţa şi disciplina elevilor, ş.a., fără a numi comuna şi n ici numele învăţătorului
,
despre care era vorba .
U n astfel de exemplu găsim relatat în Foaia Diecezană: „Duminică, 3 mai, a avut loc
la Zăgujeni adunarea Învăţătorilor, aceştia participând În număr complet. După serviciul
religios se ţin prelegerile practice de către Învăţătorii satului, apoi, după ce se trimit copiii
acasă, ia cuvântul reprezentantul autorităţii.
Urmează să se deschidă discuţiile asupra dizertaţii/or ţinute şi asupra observaţii/or făcute de
diferiţii Învăţători participanţi"33 •
Conducerea statului austro-ungar, nu numai că nu a luat măsuri pentru a sprijini
perfecţionarea pregătirii învăţătorilor, dar prin dispoziţiile date, a orientat pe o cale greşită
această pregătire. Cursurile organ izate de M i nisterul Învăţământului, după anul 1872, în
fiecare comitat, urmăreau numai însuşirea limbii maghiare şi a predării sale în şcoala
poporală34 .
Prof. Cosmin Gheju
Şcoala cu clasele I - VIII, Ezeriş

33

Adunarea Reuniunii învăţătoreşti din despărţământul Caransebeş,

XXIV (1 909), nr. 1 9.
V . Ţârcovnicu, Contribuţii , p. 1 94 - 1 95.

Diecezană,

34

...
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semnat

-

un participant,

în

Foaia

CONSIDERAŢII ASUPRA PROBLEMELOR SOCIALE
DE LA U DR ÎN PERIOADA MARI I CRIZE
Partea l-a

Criza economică actuală cu a cărei
consecinţe
încă
se
confruntă
economia mondială, nu este prima de
o asemenea amploare. O asemenea
perioadă dificilă a avut loc între 19291933, cauzele şi efectele ei fiind
asemănătoare cu cele din prezent.
În 1928 capitalismul interbelic
atinsese apogeul dar la 24 octombrie
1929 se produce crahul de la Bursa din
New York. Era începutul celei mai mari
����- crize capitaliste, sistemul însuşi fiind,
datorită propagării în toată lumea, în
pragul lichidării. Criza bursieră provoacă o criză bancară şi ca un efect al dominoului, a
urmat industria şi agricultura, creditul şi circulaţia monetară, viaţa politică şi culturală,
relaţiile dintre state. Criza nu avea să ocolească România, afectându-i nu numai economia, ci
şi viaţa politică, înăsprind relaţiile statului român atât cu o serie de ţări capitaliste, cât şi
înăuntrul acestuia. Prin consecinţele sale grave asupra economiei, a lovit puternic muncitorii
industriali şi agricoli, diferite categorii de angajaţi din industrie, comerţ, finanţe, instituţii
publice.
În acest studiu încercăm să prezentăm câteva aspecte economice şi sociale prin care s
a manifestat criza la una dintre cele mai mari societăţi industriale din ţară, Societatea
Anonimă Uzinele de Fier şi Domeniile Reşiţa (U DR).
Înfiinţată după primul război mondial, Societatea UDR d ispunea în Reşiţa de o serie de
secţii de producţie dintre care, principale era u : cocseria, furnalele înalte, oţelăria,
laminoarele, forja, turnătoria, fabrica de maşini şi poduri, fabrica de locomotive etc., la care
se adaugă exploatările miniere de la Anina, Daman, Dognecea, Secul, Ocna de fier, Delineşti.
În anii premergători crizei, 1927-1928, în slujba Societăţii UDR erau angajaţi circa 16 500 de
lucrători35 .
Prezentul Studiu este conceput în două părţi: în prima parte se analizează contractul
colectiv de muncă dintre Societatea UDR şi mineri, iar în partea a doua vor fi prezentate
condiţiile de salarizare şi nivelul de viaţă al angajaţilor de la UDR.
1. Contractul colectiv de muncă
Reşita

ti'e:!m total!

-

One.mt.nnsicht

Înainte de a trata această problemă considerăm că ar fi necesar să prezentăm măcar
succint care erau prevederile contractuale ale angajaţilor UDR, în special ale celor de la
35

Filiala Arhivelor Statului Caransebeş (FASC)

,

Dări de seamă ale consiliului de administraţie pe 192711928
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Uzină şi mine, care, prin număr şi importanţa economică reprezentau baza lucrătorilor
Societăţii U DR. Acest demers credem că se impune în primul rând pentru a cunoaşte
obligaţiile care reveneau prin contractul colectiv de muncă sau prin regulamentul de muncă,
atât Societăţii UDR cât şi muncitorilor; în al doilea rând cunoaşterea prevederilor
contractuale ne permite să avem un punct la care să ne raportăm atunci când analizăm
condiţiile concrete de muncă, salarizare, acordarea de sporuri etc. De asemenea putem
înţelege mai uşor sacrificiile la care au fost obligaţi muncitorii în decursul celor cinci ani de
depresiune economică; în sfârşit, în al treilea rând putem face o paralelă între condiţiile de
care dispuneau muncitorii de la UDR şi muncitorii de la alte unităţi industriale sau miniere
similare din ţară.
Contractul pentru mineri d i n care reproducem largi extrase (Anexa 1) a fost încheiat
în a nul 1929, pe o perioadă de u n an, în urma unor tratative între Direcţiunea Minelor şi
reprezentanţii muncitorilor intervenind însă şi Comisia de Arbitraj de pe lângă Tribunalul
Caraş pentru a se ajunge la o formulă convenabilă ambelor părţi. Muncitorii mineri acordau
o atenţie deosebită tratativelor d intre reprezentanţii lor şi ai patronilor, deoarece încă d i n
anul 1928 Societatea UDR a încercat să înlocuiască contractul colectiv de muncă c u un
regulament de muncă şi asupra muncitorilor mineri, însă conferinţa regională a minerilor de
la U D R s-a opus acestei intenţii3 6• La 1 mai 1929 expira vechiul contract colectiv de muncă a l
minerilor de la Anina, Doman, Secul, Ocna de Fier ş.a. care fusese în câteva rânduri ignorat
de Societatea UDR. În zilele de 13-14 mai 1929 s-au purtat tratative pentru reînnoirea
contractului colectiv de muncă, pri ncipalele pretenţii ale muncitorilor mineri fiind: mărirea
salariilor ca 30% la toţi muncitorii, acestea urmând să fie revizuite din trei în trei lun i în
funcţie de preţurile de pe piaţă; acordarea concediilor conform legii, iar în cazul când
muncitorului nu i se acordă concediul, patronul să plătească o despăgubire egal ă cu dublul
sumei ce s-ar cuveni pe timpul concediului; aprovizionarea cu alimente ş.a.
Dintr-un raport al centrului de siguranţă Anina întocmit la 27 iunie 1929 care
relatează modul de desfăşurare a tratativelor, reiese că Societatea UDR a admis doar câteva
d intre pretenţiile muncitorilor37• A fost nevoie de intervenţia Comisiei de Arbitraj de pe
lângă Tribunalul Caraş care a hotărât ca muncitorilor să li se mărească salariile cu 3% şi
tuturor muncitorilor să li se acorde concediu conform legii38 . S-a respins însă cererea ca
salariile să fie revizuite periodic. Tribunalul Caraş a stipulat şi necesitatea ca Societatea UDR
„să se străduiască fără a fi obligată" de a aproviziona muncitorii cu alimente prin magazinele
proprii (Anexa 2).
După cum se vede din Anexa 1, Contractul colectiv da muncă cuprinde 9 capitole,
primele 7 fiind cele mai importante, ultimele două fiind „Dispoziţiuni diferite" şi
„Dispoziţiuni finale". Penultimul capitol cuprinde prevederi referitoare la absentare şi la
stabilirea sistemului de muncă în acord. O lecturare a lor dovedeşte că atât obligaţiile
muncitorilor cât şi ale Societăţii sunt corecte; muncitorii nu erau supuşi la vexaţiuni,
prevederile contractului excluzând posibilitatea abuzurilor patronilor, dar în acelaşi timp
pretinzând o justificare temeinică a absenţelor. De altfel, punctul 6 al acestui capitol spune
că „atât patronul cât şi muncitorii trebuie să respecte strict regulamentul de lucru şi politica
minieră până când cele în vigoare sunt revocate sau înlocuite".

36 Ludovic Bathory, Greve şi revendicări ale muncitorilor de la Societatea UDR,
Reşiţa, 1 979, p. 388
3 7 FASC, Fond Parchetul Tribunalului Caraş, dos. 28/29, p . 5
38 Ibidem
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în anul 1929, "

Banatica'', I V,

Capitolul IX - „Dispoziţiuni finale" se referă la condiţiile de aplicare a amenzilor şi la
mărimea acestora, la d repturile urmaşilor muncitorilor decedaţi, la cazurile când contractul
colectiv de muncă este suspendat sau desfi inţat.
Capitolul I se referă la timpul de lucru. Acesta este fixat conform legii muncii şi
completat cu „ regulamentul de serviciu pentru muncitorii exploatărilor miniere UDR" adică
8 ore. Pentru cei ce lucrează în condiţii deosebite - emanaţii de gaze, foc, temperaturi
ridicate - timpul de muncă este de 6 ore. Ca zile de odihnă sunt considerate toate
duminicile la care se adaugă încă 11 zile ce constituie sărbători religioase sau de altă natură.
Catolicii beneficiază de încă patru zile în plus.
Capitolul li cuprinde categoriile de muncitori; criteriul de împărţire fiind vârsta,
capacitatea muncitorului dar şi necesităţile exploatării: lucrătorii erau separaţi în băiat de
mină, răzuari, mineri ucenici şi mineri.
Unul dintre cele mai importante capitole este capitolul III - Stabilirea salariilor. Este
cel mai riguros şi detaliat, cuprinzând câştigurile tuturor categoriilor de muncitori, stabilite
pe mine în care condiţiile de muncă sunt asemănătoare. Astfel s-a stabilit câştigul mediu al
unui miner pe schimb, fără adausuri să fie pentru exploatările de cărbuni Anina, Daman şi
Secul de 172,50 lei, iar pentru Ocna de Fier şi Dognecea de 155 lei. Nu sunt cuprinşi aici şi
muncitorii de la Defineşti unde exploatarea este la suprafaţă, câştigurile lor fiind la fel ca ale
unor categorii de zilieri de 124 şi 119 lei sau 119 şi 114 lei. Salarizarea se face după timpul
lucrat sau în acord. Acordurile var fi în aşa fel stabilite încât muncitorii să poată atinge şi
menţine salariile medii de mai sus şi se vor aplica după posibilităţi la toate întreprinderile.
Aceste câştiguri trebuie în condiţiile unei prestaţii normale, prin prestaţie normală
înţelegându-se „prestaţiunea unui miner cu o forţă şi îndemânare mij locie la o silinţă
normală şi bună întrebuinţare a timpului de lucru". Producţia abţinută sub 80% din cea sta
bilită ca fiind normală trebuie justificată, în caz de imposibilitate a acestui fapt, echipa în
cauză fiind dizolvată. În caz de accidente, boală sau i nvaliditate, muncitorii care lucrează în
acord sunt trecuţi la lucrări fără acord, putând primi timp de trei luni 80% d i n câştigul mediu
prevăzut în contract pentru categoria respectivă, după această perioadă ei primind salariul
categoriei de muncă la care au fost transferaţi.
Alineatul 12 al acestui capitol prevede că „toate câştigurile în acord sau pe timp scurt
prevăzute în contract sub condiţiunea că timpul de lucru fixat va fi strict respectat şi
conştiincios întrebuinţat".
Orele de muncă suplimentare sunt salarizate prin adausuri cuprinse între 25-60%;
schimburile prestate duminica şi în sărbătorile legale se plătesc de asemenea cu adausuri
cuprinse între 35 şi 60%.
Sunt de asemenea p revăzute câştiguri suplimentare pentru muncitorii care trebuie
să se deplaseze la alt loc de muncă decât cel obişnuit şi se asigură câştigul în cazul în care din
„forţă majoră" se întrerupe activitatea în uzină; în aceste situaţii muncitorii în măsura
posibilităţilor vor fi utilizaţi la alte munci.
Peste timpul de muncă prevăzut în contract muncitorii sunt plătiţi conform câştigului
mediu dacă reţinerea lor în mină este forţată.
Tot acest capitol cuprinde şi salariile celor care lucrează în regie sau „câştigul pe
timp" după cum se exprimă părţile contractante. Aceste câştiguri variază între 148 lei pe
schimb şi 42 lei pentru fete. Observăm discriminarea că femeile sunt încadrate „cel mai
bine" cu o retribuţie reprezentând mai puţin de 50% din câştigul maxim al bărbaţilor.
Pentru munca în condiţii deosebite primesc un adaus cuprins între 6 şi 10 lei pe
schimb.
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Aceste venituri sunt com pletate cu d iferite adausuri şi de asemenea cu prime de 10
lei.
Capitolul IV cuprinde adausuri pentru copii. M uncitorii care au mai mult de doi copii
beneficiază de un adaus cuprins intră 2 şi 3 lei pentru fiecare copil pe fiecare schimb. Acest
spor se adaugă pentru copiii până la vârsta de 14 ani.
Capitolul V cuprinde indemnizaţia de încălzit. Singura condiţie de acordare a acesteia
o reprezintă necesitatea ca cel ce beneficiază de ea să aibă o vechime în cadrul întreprinderii
de cel puţin 1 an. Indemnizaţia de încălzit con stă în acordarea în mod gratuit a unei cantităţi
de lemne cuprinsă între 4 şi 12 m st. de la caz la caz în funcţie de vârstă şi sta rea socială a
muncitorului. Celor ce nu folosesc asemenea combustibil (lemne, cărbune, cocs},
Direcţiunea M inelor se obligă să le acorde echivalentul în numerar.
Deoarece Societatea d ispunea de locuinţe ocupate nu numai de cadrele de
conducere şi de funcţionari ci şi de muncitori în contractul colectiv de muncă este cuprins şi
un capitol referitor la „prima de locaţiune". Sunt prevăzute în acest capitol, al şaselea,
indemnizaţiile ce sunt acordata m uncitorilor care locuiesc în „clădirile d i recţiunii" şi a celor
ce locuiesc în locuinţe particulare care „sunt în dezavantaj" faţă de primii. Nu este prevăzută
evaluarea muncitorilor în caz de concediere, ba mai mult conform aliniatului 7, în caz de
deces, urmaşii muncitorului „vor beneficia gratuit de locuinţă, timp de trei luni".
Capitolul VII cuprinde dispoziţii referitoare la acorda rea concediilor: mărimea
concediilor, condiţiile de acorda re şi retribuţia ce trebuie să fie egală cu salariul mediu pe
ultimele trei luni, „cu toate accesoriile raportate la zilele de concediu" .
Acestea sunt prevederile pe care l e consideram cele mai importante din contractul
colectiv de m uncă încheiat de mineri şi Direcţiunea M i nelor din cadrul Societăţii UDR în
iunie 1929 şi valabil până în aprilie 1930. Aşadar după expirarea termenului era necesară
negocierea unui nou contract având în vedere că acesta nu cuprindea şi obligaţia de
reînnoire automată cu încă un an în cazul în care nu a fost semnat de una din părţi.
Lecturarea lui ne face să credem că absenţa acestei dispoziţii se datorează în primu l rând
cond ucerii Societăţii care a fost nevoită să facă numeroase concesii muncitorilor pe linia
salarizării, a diferitelor sporuri, a indemnizaţiilor pentru copii, încălzit, locuinţă, accidente,
etc. Considerăm că patronii Societăţii sperau că peste un an altele vor fi condiţiile putând să
impună muncitorilor în mai mare măsură propriul punct de vedere. De această dată
solidaritatea de care au dat dovadă muncitorii mineri le-a adus câştig de cauză. Aceasta n u
înseamnă, aşa cum vom vedea în continuare, c ă n u a u fost găsite căi d e eludare a
prevederilor contractuale de către Direcţiunea M inelor.
Că minerii de la Societatea UDR dispuneau de condiţii mai bune de muncă şi viaţă o
demonstrează nivelul de salarizare din alte exploatări miniere. Astfel, contractul colectiv pe
anul 1933, când începe să se observe semnele înviorării economice, de la mina Cozia
p revedea un câştig de 80 lei per ziua de 8 ore pentru mineri, 70 de lei pentru ajutorul de
miner şi între 50 şi 60 lei pentru vagonetari şi zilieri39• Contractul colectiv de muncă de la
Lapoşul de Sus (Dărmăneşti, Bacău) mina aparţinând Societăţii Anonime Petroşani
prevedea:
- salar mediu pentru m ineri - 120 lei/zi
- salar ajutor miner 85% din câştigul minerilor
- mineri ce lucrau în regie 104 lei pe zi
- zilieri 68-75 lei pe zi
-

-

-

39

Buletinul Muncii şi Asigurărilor Sociale, an 13, nr. 9-1 2, sept.- dec., 1 933, p. 496
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- femeile 30-38 lei pe zi
La acest salariu se adaugă „avantaje în natu ră : locuinţă şi iluminat contra 30 lei lunar,
cărbune şi lemne gratuite"40 •
Acestea erau reglementările pe baza cărora îşi desfăşurau activitatea minerii de la UDR;
în ceea ce priveşte angajaţii secţiilor uzinale şi atelierelor din Reşiţa ale Societăţii UDR,
activitatea lor se desfăşura pe baza unui regulament de m uncă cu rol de contract41 .
ANEXA 1
CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ
-

încheiat între Soc. U.D.R. Direcţiunea M inelor din Anina pe de o parte şi mu ncitorii
aparţinând acestei direcţiuni şi cari fac parte din Sindicatul minelor din Steierdorf_Anina,
Doman, Secul, Ocna de fier şi Dognecea, Sindicatul muncitorilor în fier, metal şi chimică şi
Sindicatul constructorilor, pe de altă parte, în urma tratativelor de conciliaţiune cond use de
dl. Bottez inspector general, şeful Inspectoratului M u ncii Regiu nea Timişoara, în zilele de 13
şi 14 mai 1929 şi a hotărârei Com isiei de Arbitraj de pe lângă Tribunalul Caraş, dată în 17
iunie 1929, ca urmare a desbaterilor din 15 şi 16 iunie 1929.
CAP. III
Stabilirea salariilor
1. Câştigul mediu al unui miner pe schimb fără adausuri se fixează ca bază a unei
regulări u n itare cu începere de la 1 maiu 1929 după cum urmează:
pentru exploatările de cărbuni Anina, Doman şi Secul ... ...... .. 172,50 lei
pentru exploatările de minereu ri Ocna de fier şi Dognecea . ....... 155
lei
sub condiţiunile prevăzute la punctul 3.
2. Exploatările de minereu de mangan din Delineşti fiind exploatări la suprafaţă nu pot
fi socotite în această categorie; m uncitorii ocupaţi la această exploatare vor fi salarizaţi după
capacitate în ci. 1 şi 2 din categoriile muncitorilor zilieri, când au împlinit etatea de 20 ani.
4. Acordu rile vor fi aşa fel stabilite, că aceste medii să poată fi atinse şi menţinute. La
diferitele fronturi de lucru, acordul minerului va fi astfel stabilit, că d upă prestaţiunea
normală minerul să poată atinge câştigul mediu (172,50 respectiv. 155 lei).
12. Toate câştigurile în acord sau ca timp sunt prevăzute în contract sub condiţiunea că
timpul de lucru fixat va fi strict respectat şi conştiincios întrebuinţat.
13. Minerii, cari lucrează la foc sau în apă cel puţin 12 schimburi (două săptămâni
neîntrerupte) vor primi ca despăgubire pentru îmbrăcăm inte şi încălţăm inte, un adaos de 6
lei pe schimb, iar muncitorii auxiliari vor primi un ados pe schimb în raport cu procentele
cuvenite categoriei lor faţă de câştigul minerului.
Prin „a lucra în apă" să se înţeleagă atunci, când muncitorul lucrează în locuri unde apa
curge de sus neîntrerupt, iar nu picură, sau când m uncitorul este constrâns a sta în apă. De
ex. : Repararea unui puţ unde apa picură numai, nu se poate încadra în aceste categorii de
lucrări.
14. Orele suplimentare prestate în zilele de l ucru se vor salariza după cum u rmează:
Primele două ore cu adaos de 25%, a treia şi a patra oră cu 35%, iar peste 4 ore cu 60%.
Tablou asupra câştigu lui pe timp
A. Exploatări miniere în afunzime
a) pentru categoria de miner după capacitate şi silinţă:
...

.

.

40
41

Ibidem, p. 497
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.

Ocna de fier şi Dognecea
Anina, Doman şi Secul
142 lei
I . 148 lei
137
lei
li. 148 lei
131 lei
111. 137 lei
b) pentru răznari după capacitate şi silinţă:
Ocna de fier şi Dognecea
Anina, Doman şi Secul
120 lei
I. 126 lei
115 lei
l i . 120 lei
110
lei
1 1 1 . 115 lei
c) băieţii de mină după capacitate şi silinţă:
Ocna de fier şi Dognecea
An ina, Doman şi Secul
98 lei
I. 110 lei
88 lei
l i . 98 lei
82 lei
I I I . 88 lei
Avansarea de la o clasă la alta se va face după normele prevăzute la Cap. li punctul I .
B . Exploatări miniere la suprafaţă
a) M eseriaşii (calificaţi) după vechime, capacitate şi silinţă:
Anina, Doman şi Secu l, Ocna de fier şi Dognecea
145
lei
I.
134 lei
li.
124 lei
111.
IV.
114 lei
b) Muncitori specializaţi d upă vechime, capacitate şi silinţă :
Anina, Doman şi Secu l, Ocna de fier şi Dognecea
I.
129 lei
124 lei
li.
I I I . 119 lei
f) femei d upă etate, capacitate şi silinţă:
Anina, Doman şi Secu l, Ocna de fier şi Dognecea
73 lei
I.
67 lei
11.
111.
621ei
IV.
52 lei
V.
42 lei
CAP. IV
Adaos pentru copii
1. Pentru fiecare schimb prestat, lucrătorii sau lucrătoarele cari au 2 sau mai mulţi copii
au drept la un adaos de fiecare copil crescut de ei după următoarele norme şi de regu lă
până la vârsta de 14 ani:
pentru 6 copii şi mai mulţi câte 3 lei de copil
pentru 5 copii şi mai mulţi câte 2, 75 lei de copil
pentru 4 copii şi mai mulţi câte 2,50 lei de copil
pentru 3 copii şi mai m u lţi câte 2,25 lei de copil
pentru 2 copii şi mai mulţi câte 2 lei de copil
3. M u ncitorul sau muncitoarea, cari în timpul de muncă au suferit un accident, au
drept la adaosul pentru copii d upă normele stabilite mai sus. Acest ajutor se va acorda
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numai pe timp de 3 luni chiar şi în cazul când muncitoru l sau muncitoarea a decedat în urma
accidentu lui.
CAP. V
Indemnizări de încălzit
1. Fiecare muncitor căsătorit precum şi muncitorii văduvi cu u n menaj propriu fără
deosebire de categorie, care este în lucru cel puţin de un an neîntrerupt, are dreptul în a l
doilea an de l ucru la 1 2 m . st. lemne de foc c i . l i .
8. Direcţiunea minelor ne obligă, că acelor muncitori cari nu folosesc combustibil în
natu ră a le acorda echivalentul în numerar. Echivalentul va fi preţu l de vânzare în depozitul
de lemne adică 200 lei pe m. st.
CAP. VI
Prima de locaţiune
M u ncitorii primesc după posibilitate locuinţe în clădirile Direcţiunii. Pentru
întreţinerea şi repararea acestor locuinţe, muncitorii locatari vor plăti m icile taxe lunare deja
fixate. Deoarece direcţiunea nu are locuinţe suficiente pentru toţi m uncitorii săi şi fiindcă
chiriile pentru locuinţele particulare sunt mai mari decât cele plătite pentru locuinţele
Direcţiunii şi deci muncitorii cari locuiesc în locuinţe particulare sunt dezavantajaţi faţă de
cei cari locuiesc în clădirile Direcţiunii, vor primi d rept ca compensare o primă de locaţiune.
CAP. VII
Concedii
1. Conform art. 49 din legea contractelor de muncă din 28 martie 1929, mu ncitorii şi
muncitoarele au drept la un concediu anual de odihnă d upă următoarele norme:
M u ncitorul cu o vechime neîntreruptă în serviciul societăţii de la 1-3 ani, va beneficia
de un concediu de 7 zile, cel cu o vechime 3-5 ani, de un concedi u de 10 zile, cel cu o
vechime de 5-10 ani, de un concediu de 14 zile, iar cel ce are o vechime în lucru peste 10
ani, pentru fiecare an în plus, concediul va fi sporit cu o zi, el neputând totuşi depăşi 30 de
zile. Pe tot timpul concediului, salariatul va primi o indemnizare egală cu salariul mediu
încasat pe u ltimele trei luni, cu toate accesoriile raportate la zilele de concediu.
CAP. IX
Dispoziţiuni finale
2. Conform art. 56 AL. 2 al legei contractelor de muncă din 28 martie 1929, în caz de
neexecutare a obligaţiilor de disciplină şi de ordin de executarea muncei, stabilite prin
regulamente de m uncă, se aplică amenzi cari nu pot întrece o zecime din salariul zilnic, iar
totalul amenzilor nu poate trece de o zecime din fiecare plată.
FASC, fond UDR
Direcţia Uzinelor, dos. 7/193 1
ANEXA 2
Tribunalul dispune:
1. Se prelungeşte şi se declară obligatorie pentru ambele părţi, pe timp
de un an, şi anume începând de la 1 mai 1929 şi până la 30 aprilie 1930,
contractul colectiv de muncă, încheiat între Societatea U DR, Direcţia minelor
din Anina, pe de o parte şi salariaţii minieri din Anina pe de altă parte, şi aflat în
vigoare până la 30 aprilie a.c.
2. Se acordă lucrătorilor mineri su bterani şi ajutorilor mineri subterani de
la minele de cărbune Anina, Doman, Secul, Delineşti, Ocna de Fier, un spor de
salariu de 3%.
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Societatea se va strădui întotdeauna, fără a-şi lua obligaţia de a aprov1z1ona
mu ncitorii cu ali mente şi alte a rticole de primă necesitate, căutând ca ele să n u lipsească din
magaziile lor.
1. Primele sau alte adausuri avute, rămân pe mai departe neschimbate se şterg,
urmând ca pe viitor Societatea să se conformeze întocmai contractului colectiv.
Bibliografie:
FASC, fond, Parchetul Tribunalului Caraş, dos. 28/1929

Prof. Bar Dorinei
Şcoala cu Clasele I - VIII Nr. 6 Reşiţa
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Relaţiile franco - britanice in perioada napoleoniană
(continuare din numărul precedent)

După cam pania din 1805,
Napoleon nu a abandonat total ideea de a
încerca o reconciliere cu vecina Anglia. În
acest sens, era dispus la câteva concesii pe
care îaninte nu se gândea să le facă. Astfel,
este dispus ca să renunţe la insula Malta, şi
în mod confidenţial promite chiar şi
Hanovra. Numai că la Londra se manifestă
privind
susp1c1une
siunceritatea
propu nerilor venite din partea lui Napoleon .
În plus, Cabinetul britanic se simţea legat de
angajamentele ferme cu Rusia. Intervine un eveniment diplomatic ce va sch imba poziţia
Angliei. Este vorba despre vizita la Paris a baronului D'Oubril, însărcinat de ţar ca să trateze
cu Franţa.
Acest baron era departe de valoarea diplomatică a parteneru lui său, faimosul
Talleyrand. De aceea, tratatul semnat de D'Oubril era unul în care toate avantajele erau de
partea Franţei şi evident, toate dezavantajele se găseau de partea Rusiei. De acest tratat
aude Anglia, şi în aceste condiţii îşi permite să se considere dezlegată de orice obligaţii faţă
de Rusia. Iniţiativa unilaterală a Rusiei îl determ ină pe ministrul de externe britanic, Fox, să
treacă la un ritm mai accelerat al tratativelor cu Franţa. Istoricii îl consideră pe Fox printre
puţinii oficiali englezi care doreau cu sinceritate o pace cu F ranţa. Dar, alegerea
plenipotenţiarului care să trateze cu Franţa, nu a fost p rea inspirată, deoarece a fost trimis
lordul Lauderdale. Acesta, ca şi predecesorul său Withworth, era pe o poziţie rigidă din
punct de vedere diplomatic, şi în acelaşi timp un partizan declarat al continuării războiului
cu Franţa. Poate că influenţa lui Fox l-ar mai fi temperat şi l-ar fi influenţat în direcţia
negocierii unui tratat de pace, dar moartea lui Fox a risipit orice speranţe în acest sens.
La 29 iulie 1806, ambasadorul Luchesini, al Prusiei, transm ite regelui său o
confidenţă făcută de lordul Seymour, după care Napoleon a r fi oferit Angliei retrocedarea
Hanovrei. În aceste condiţii, regele Frederic-Wilhelm e ameninţat să se vadă izolat de Rusia
prin tratatul semnat de D'Oubril şi prin tratativele cu Anglia, mai ales când află că o depeşă a
lui Luchesini a fost intreceptată de celebrul „Cabinet Negru" a lui Napoleon, depeşă în care
se scria de angajamentele pe care Prusia le luase faţă de Rusia. Temându-se de u rmările
serioase pe care le-ar fi avut de suferit, regele Prusiei încearcă să înd repte cât de cât situaţia
şi îl recheamă pe Luchesini, după care îi scrie o scrisoare lui Napoleon, cu un ton pe cât de
scuzabil pe atât de temător: „Domnule frate ! Inamicii noştri au făcut imposibilul pentru a ne
despărţi. Sper că amiciţia noastră va triumfa împotriva speranţelor lor." .42 Din situaţia
dificilă în care se găsea pe moment Prusia, o scoate atitudinea ţarului Alexandru I al Rusiei,
care, văzând ce condiţii prevedea tratatul pe care l-a încheiat D'Oubril cu Talleyrand, nu a
42
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vrut să-l semneze. Acest refuz de ratificare a tratatu lui cu Franţa, clarifică brusc situaţia
pentru Prusia. Trece repede de la spaima unui posibil conflict direct şi fără aliaţi cu Franţa, la
o adevărată isterie războinică. Această stare este alimentată şi de regina Maria-Luiza, dar şi
de o atmosferă antinapoleoniană care se manifestă tot mai vizibil în Span ia. Rusia se
angajează într-o alianţă militară deschisă cu Prusia, alianţă care este susţinută moral,
diplomatic, dar mai ales financiar de Anglia.
Campania din 1806 împotriva Prusiei a rămas ca model se strategie şi tactică
militară. Regele Prusiei şi con d ucătorii ei militari nu au înţeles enorma diferenţă pe plan
militar între armata prusacă şi cea napoleon iană. Rezultatul a fost dezastru l complet care a
urmat. Numai după bătăliile de la Jena şi Auerstadt
Exact într-o lună de la începutu l campanei, Prusia a fost desfiinţată ca putere
militară în Europa. La 25 octom brie 1806, Napoleon intră în Berlin în fruntea corpului 3 de
armată al lui Davout, ca sem n de recunoaştere a meritelor acestui corp care a obţinut
victoria de la Auerstatd. Pe cât de mare este gloria armatelor franceze, pe atât este de
umilitoare înfrângerea Prusiei. Anglia este decepţionată când aude de dezastrul la care a
fost supusă Prusia, şi îşi pune u ltimele speranţe în victoria Rusiei.
Peste toate acestea va veni decizia lui Napoleon de a izola Anglia din punct de
vedere economic. Este vorba de faimosul act dat în 21 noiem brie 1806, din Berlin, cunoscut
sub numnele de „Blocusul continental" sau „ Blocada continentală". Actul acesta a jucat un
rol imens în istoria imperiului napoleon ian, în istoria Franţei şi a Statelor U n ite. El a fost
pivotul luptei economice, şi prin u rmare, şi al celei politice contra Angliei în toată perioada
imperială franceză. Acest act a fost considerat de istorici în mod controversat: dacă unii l-au
considerat o mare greşeală în relaţiile cu Anglia, alţii au fost de părere că era singu ra soluţie
viabilă atunci pentru a lu pta în mod indirect, dar eficace contra englezilor. În primul rând
ideea de blocadă economică, comercială asupra insulelor britanice nu era o noutate, pentru
că, a fost concepută iniţial de către Convenţiune, respectiv de către Barrere, prin decretul
din 10 Bru mar al anului V ( 1796). Atunci însă Franţa nu avea mij loacele necesare pentru a da
un astfel de act, nu dispu nea nici de forţa maritimă n ici de cea terestră pentru a impune
continentului european o astfel de măsură restrictivă şi la o scară atât de mare. Un a lt
precedent a fost decretul din 22 februarie 1806 când Napoleon a interzis importul de
ţesături de bumbac şi fire, oricare ar fi fost provenienţa lor. Prin u rmare politica
protecţionistă în favoarea industriei franceze avea antecedente.
Sub Convenţiune, respectarea Blocusului Continental nu avea decât valoarea
unui deziderat, dar în noiembrie 1806 situaţia era radical diferită. Europa era la picioarele lui
Napoleon, el ştia acest lucru, şi după zdrobirea atât de categorică a Prusiei, a considerat că
şi poate permite un act de asemenea amploare. Apoi, din punct de vedere al raţiun ilor
strategice şi economice, Franţa nu făcea altceva decât să răspundă la blocada econom ică
impusă ei de către Anglia, blocadă care, cu scurte intervale de timp, a fost im pusă Franţei
încă de la începutul revoluţiei franceze. Este cu noscută celebra replică a lui Napoleon:
„Trebuie să cuceresc marea prin puterea de pe uscat". Dar, pentru a putea aplica celebra
form ulare din
actul
„Blocusului Continental", trebuiau resu rse imense, m ilitare,
economice, admin istrative şi diplomatice. Formularea la care ne referim este aceasta:„
Insulele britanice sunt declarate în stare de - blocus -. Orice comerţ şi orice relaţiuni cu
Insulele Britanice sunt interzise". 43 Acesta era celebrul articol n r. 1 din Bocusul continental.
La celelate paragrafe erau interzise legăturile poştale şi altfel de legături; englezii trebuiau să
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fie arestaţi pretutindeni, mărfurile şi, în general, bunurile lor confiscate. 44 La articolul nr. 10
se scria despre com unicarea prevederilor pentru toţi suveranii aliaţii ai Franţei.
Redăm în continuare celebru l act cunoscut sub n umele de Blocus, Blocusul
continental sau Blocada continentală aşa cum a fost el întocmit la 21 noiem brie 1806 la
Berlin, conform actu lui scris de secretarul de stat, dar dictat bineînţeles de Napoleon, pe
câmpul imperial de la Berlin, „En notre capm imperial de Berlin, le 21 novem bre 1806 ".
Actul începe cu un preambul în care Napleon ca împărat al francezilor şi rege al
Italiei înşiră în 8 puncte considerentele pentru care se dă decretul îm potriva Angliei, ea fiind
considerată vinovată de următoarele:
1.Anglia nu admite dreptu rile naţiunilor, recunoscute de celelalte ţări europene;
2. Anglia face prizonieri de război nu numai pe membrii echipajelor vaselor de
război, dar şi ai echipajelor vaselor comerciale, care transportă mărfuri, pasageri, chiar şi pe
agenţii comerciali şi negustorii care călătoresc în scopuri de afaceri;
3. Anglia confiscă cu forţa corăbii;
4. Blochează intrările în porturi;
5. Prin abuz monstruos blochează comunicaţiile, ind ustria şi comerţul de pe
continent;
6. Favorizează comercianţii, negustorii englezi;
7. Conduita Angliei este asemănătoare cu primele vârste de barbarie;
8. Se consideră că Franţa are d reptul la ripostă pentru că dreptul la război este
acelaşi pe mare ca şi pe uscat;
În consecinţă se decretează următoarele:
Articolul I. Insulele Britanice sunt considerate în stare de blocadă;
l i . Comerţul şi toată corespondenţa cu I nsulele Britanice sunt interzise. În
consecinţă, scrisorile sau pachetele pentru Anglia sau englezi, scrisorile în limba engleză, nu
sunt primite la oficiile de poştă;
I I I. Orice individ din Anglia găsit în ţările ocu pate de trupele noastre (n.n. franceze)
va fi făcut prizonier;
IV.
Toate magazinele, mărfurile, proprietăţile care aparţin Angliei se confiscă;
Toate mărfurile care provin din coloniile Angliei se confiscă;
V.
VI.
Jumătate din bunurile confiscate de la englezi sau aparţinând Angliei vor
fi date negustorilor care au avut pierderi din cauza Angliei sau au fost jefuiţi de
către piraţii englezi;
VII.
Niciun vas maritim venit din Anglia sau coloniile engleze nu va fi primit în
niciun port;
VI I I .
Tate vasele care încalcă prevederile decretului vor fi confiscate;
IX.
Tribunalele comerciale din Paris şi Milano vor judeca litigiile comerciale
ţinând cont de prevederile Blocusului;
X.
Prevederile prezentului decret vor fi transmise prin ministrul de externe,
regilor Spaniei, Neapolelui, Etruriei şi tuturor aliaţilor care sunt victime, ca şi noi,
(francezii n . n . ) ai nedreptăţii şi barbariei legislaţiei marinei engleze;
XI.
Miniştrii noştri pentru relaţii externe, război, finanţe, marină, poliţie şi
toţi directorii generali de poştă trebuie să execute întocmai acest decret.
Semnează, Napoleon, ca împărat, iar ca ministru secretar de stat H. B.
Maret.
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Pentru că Napoleon n u avea şanse să învingă Anglia prin m ij loace militare
directe, aceasta fiind stăpână pe mare şi evitând luptele pe continent, s-a decis să folosească
puterea continentală ca o armă economică prin controlul coastei europene, în ideea
împiedecării comerţului britanic în Europa. Mărfu rile engleze de contrabandă u rmau să fie
confiscate. Era o continuare a politicii de monopolizare a pieţei europene numai pentru
ind ustria franceză. Se încerca o anem izare economică a Angliei care să o oblige până la u rm ă
s ă capituleze. Toţi aliaţii şi ţările vasale au fost atrase în b locadă. Regi m u l blocadei a fost
necontenit agravat. Decretul de la Trianon, din 5 august 1810, impunea mărfu rile coloniale
la mari taxe, pentru ca un nou decret, cel din 19 octom brie 1810 să ordone arderea tuturor
mărfurilor confiscate. 45
Pentru respectarea acestei cerinţe de către toate statele Europei, se cereau cu
adevărat condiţii extraordinare. În primul rând, respectarea întocmai a Blocusului
Continental n u putea fi impusă decât cu forţa armatei, şi pentru aceasta era nevoie de
menţinerea sub arme a u nor efective imense. Franţa le avea, dar n u pentru o astfel de
operaţiune, şi nu permanent, sau pe o perioadă de timp care nu era precizată. Urmările
acestui act sunt greu de analizat şi acum, dar cu atât mai mult atunci se puteau prevedea.
Încălcarea blocadei de către unele ţări va duce la războiae, apoi, imensitatea frontierelor
care trebuiau păzite era extrem de mare. Nu erau practic resurse umane pentru a putea
face o supraveghere eficace permanentă, apoi, pe mare englezii erau stăpâni, şi puteau
debarca oriunde li se perm itea de către statele europene sau chiar de către persoane
particulare. Contrabanda va înflori cu mare putere, la tentaţiile care se ofereau de pe urma
ei nu au rezistat uneori nici măcar francezii, fie că erau vameşi sau militari. Era sufiecient ca
o singură ţară europeană să nu respecte blocada pentru ca pe acolo să pătrundă şi să se
răspândească uşor mărfu rile englezeşti sub alte mărci. Cel mai des va fi cazul aducerii lor cu
corăbii englezeşti sub pavil ion american şi mărfu ri englezeşti trecute sub marcă tot
americană.
Drd . Eduard M agiar
Prof. dr. Nicolae Magiar
Liceul Teoretic Mircea Eliade - Reşiţa
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