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MARAMUREŞENII CINS TE.SC ÎMPLINIREA
A 60 DE ANI DE LA ÎNFIPTU/REA

STA TULUI NA ŢIONAL ROMÂN UNITAR*
Dr. GHEORGHE T. POP
prim-secretar al Comitetului judeţean Maramureş al P.C.R.,
preşedintele Consiliului popular judeţean

In aceste zile patria noastră scumpă este îmbrăcată în haine de sărbă
toare. Gloriosul său popor, angajat cu toată fiinţa pe drumul spre înfăptuirea
idealurilor comuniste, sărbătoreşte unul din cele mai fierbinţi momente ale
istoriei naţionale : împlinirea a 60 de ani de la marea unire de la 1 Decembrie
1918, care a marcat desăvîrşirea statului naţional unitar român. Evocării
acestui eveniment îi este consacrată şi această adunare festivă, care încunu
nează de fapt o foarte largă arie de manifestări omagiale. Ne-a fost sortit
ca, în decursul zecilor de secole de cînd, În această frămîntată zonă a glo
bului părnîntesc, s-a înfiripat - şi apoi a crescut ca viteazul din poveste poporul român, să trăim nu numai bucurii, dar şi să ne înfruntăm cu vitregii
de tot felul. Istoria ne-a fericit şi să întindem braţele încărcate cu flori, cu
pîine şi sare În Întîmpinarea prietenilor, dar ne-a pus În aceleaşi braţe şi
arme spre a ne păstra fiinţa naţională, spre a ne apăra neamul şi gloria.
Din nesfîrşitele şi eroicele încleştări cu forţele adverse de tot felul, din
lupta noastră neobosită dar nobilă prin marea ei dreptate, spre a ne face
viaţa liberă, mereu mai bună, mai demnă, am răzbit cu fruntea sus, ne-am
Întărit fiinţa naţională. Din ele s-au născut Înalte virtuţi morale ale româ
nului : cinstea, demnitatea, omenia, cur:ijul, spiritul de solidarit:ite, de prie
tenie - calităţi care au a-dus poporului nostru o aleasă stimă şi preţuire pc
•

stat

w

Expunere susţinută /,z 25 noiembrie 1978 Î11 faţa acti'i.•itlui judeţean de partid şi de
prilejul împlinirii a ş,zse decenii de la desă-::îrşirea 1mit.'îţii naţionale.
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toate meridianele lumii. Şi tocmai conştiinţa faptului <:ă înf runtareJ. vitre
giilor istoriei ne-a oţelit braţul şi ne-a ascuţit mintea ne face datoria să cin
stim cum se cuvine marile momente ale istoriei noastre naţionale.
în şirul lor, în acest an am aniversat împlinirea a 130 de ani de la
revoluţia burghezo-democratică din 1848, moment de importanţă crucială
în procesul creşterii conştiinţei de sine a poporului român, al luptei sale
pentru libertate socială şi naţională. Apoi, am sărbătorit împlinirea a trei
decenii de la actul revoluţionar al smulgerii din mîinile claselor exploata
toare a principalelor mijloace de producţie. De asemenea, am sărbătorit a
34-a aniversare a insurecţiei naţionale armate antifasciste şi antiimperialiste
de la 23 August 1944, realizată sub conducerea Partidului Comunist Român,
expresie viguroasă a voinţei poporului, eveniment care a marcat momentul
inaugurării unei epoci noi În dezvoltarea României.
1n această constelaţie de sărbători atît de scumpe neamului românesc,
o strălucire aparte o are cea la care sîntem părtaşi acum, Împlinirea a şase
decenii de la măreţul act al desăvîrşirii statului naţional unitar român prin
unirea de la 1 Decembrie 1918 a Transilvaniei cu patria-mamă.

Stimaţi tovarăşi,
Numeroşi istorici ai antichităţii au vorbit cu admiraţie despre stră
moşii noştri geto-daci , preţuindu-le atît curajul şi vitejia În luptă, spiritul
dreptăţii şi legendarul lor eroism, hărnicia şi distinsa lor omenie, cît şi fru
museţea şi bogăţia pămîntului pe care trăiau şi lucrau cu mîndria semeaţă
de a-l avea în stăpînire din vechime şi fără întrerupere. Iar dacă asupritorii
străini au rîvnit, din felurite pricini, la această vatră fericită, străbunii noştri
au ştiut s-o apere cu orice preţ, fiind oricînd în stare de nobilă jertfire
Întru salvarea libertăţii şi integrităţii neamului din care indivizibil făceau
parte·.
A străbătut pînă la noi, peste veacuri, cu puternică strălucire geniul
politic şi de strateg militar al regelui Burebista care, acum 2050 de ani,
unind triburile geto-dace, a creat primul stat dac cen tralizat şi independent,
printre cele mai puternice şi înfloritoare din lumea antică.
Mai tîrziu, În secolul I e.n. statul dac a cunoscut o mare înflorire
economico-socială sub conducerea lui Decebal, intrat adînc în conştiinţa
poporului nostru ca simbol al spiritului de jertfă pentru apărarea libertăţii
Daciei, viteazul purtînd aureola de a fi înfruntat cea mai puternică forţă
militară pe care a cunoscut-o antichitatea - imperiul roman. In urma
eroicelor războaie purtate, o parte Însemnată a Daciei a fost cucerită de
romani devenind , prin Împletirea strînsă a celor două civilizaţii şi prin
convieţuirea îndelungată a celor două neamuri, leagănul formării poporului
şi a limbii române, în cadrul unei vieţi economice, sociale şi culturale care,
în aceste ţinuturi, a cunoscut pe mai departe un nou şi puternic avînt. Ridi
cată În însăşi inima Romei, Columna lui Traian este nu numai o frescă a
războaielor daco-romane ci, În acelaşi timp, un act de slăvire a eroismului
cu care strămoşii noştri au ştiut să-şi manifeste iubirea de glie.
https://biblioteca-digitala.ro
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Pe asemenea temeiuri, românii ş1-au păstrat neîntrerupt de-a lungul
veacurilor conştiinţa că se trag din aceeaşi tulpină, că s-au zămislit ca
popor din împletirea civilizaţiilor dacă şi romană. conservînd şi dezvoltînd
o cultură materială şi spirituală originală şi omogenă.
Unirea şi independenţa au fost crezul lui Gelu şi Menumorut, al lui
Basarab şi Bogdan de Maramureş, al lui Mircea şi Ştefan, al lui Iancu de
Hunedoara şi Vlad Ţepeş, al tuturor marilor noştri voievozi şi conducători,
proeminenţi purtători ai celor mai fierbinţi năzuinţe de libertate ale popo
rului român , dornic de a trăi În pace şi bună Înţelegere cu vecinii, nevoind
a supune pe cineva, dar nici a se Închina cuiva. ln galeria acestor vrednici
înaintaşi, m veci nemuritoare rămîne figura lui Mihai Viteazul, voievod de
al cărui nume se leagă cea dintîi reunire politică a ţărilor române. Istorica
lui intrare în Alba Iulia anticipa cu mai bine de 300 de ani realizarea statului
unitafl român, înrădăcinînd şi mai adînc În conştiinţa poporului ideea
unităţii şi stimulînd energiile chemate să ducă acest ideal spre împlinire. E
adevărat că această unire a fost de scurtă durată. Dar ea a Însemnat piscul
deschizător de perspectivă pentru generaţiile de mai tîrziu.
Conştiinţa unităţii de neam s-a consolidat continuu În decursul vea
curilor, transformîndu-se în conştiinţă naţională, ţelul politic al tuturor
purtătorilor de simţire românească fiind crearea statului naţional unitar.
Exprimat atît de bine de generaţia revoluţionarilor paşoptişti, susţinut cu
atîta înflăcărare de masele populare care au înfăptuit unirea de la 1859 şi
care s-au jertfit apoi pe redutele lui 1 877 pentru cucerirea independenţei de
stat, idealul unităţii a impulsionat dezvoltarea economică, socială şi cul
turală a ţării, adăugînd noi şi noi valuri avîntului luptei naţionale a romS
nilor În perioada modernă a evoluţiei sale.
Unirea cea mare s-a săvîrşit la finele primului război mondial cînd,
În Împrejurările prăbuşirii imperiului ţarist şi ale triumfului Marii Revoluţii
Socialiste din Octombrie, ale sfărîmării imperiului austro-ungar, masele
populare au reuşit să-şi impună voinţa lor de făurire a unei Românii libere
şi unite. Veniţi din toate colţurile Transilvaniei, din Maramureş, de pe Crişuri,
din Banat, din Ţara Bîrsei, de pe Mureş şi Someş - cei peste 1 00.000 de
oameni adunaţi pe Cîmpul lui Horia de la Alba Iulia, ţărani, muncitori,
intelectuali, au proclamat solemn la 1 Decembrie 1 9 1 8 unirea pentru vecie
a Transilvaniei cu România.
Dr. Va.sile Ilea, pe atunci student la Budapesta, personalitate de seamă,
care, Între cele două războaie mondiale, a desfăşurat o intensă activitate
cultural-socială În nord-vestul ţării, timp de 2 decenii director al spitalului
de boli nervoase din Sighet, deţinînd cîtva timp şi funcţia de prefect al
judeţului Maramureş, cel care a organizat, acum o jumătate de veac, în
cadrul asociaţiei „Astra" din Maramureş, dteva şcoli ţărăneşti cu profil
social, care la vremea aceea au stîrnit un mare interes În ţară, scria în memoriul „Cu delegaţii români din Budapesta la Alba Iulia" - „Călătoria
n oastră şi a altor mii de participanţi n-a fost un simplu voiaj între două
puncte pe hartă, ci mersul triumfal al unui neam spre libertate şi unire"
https://biblioteca-digitala.ro
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. . .Iar referindu-se la momentul Alba Iulia : „Imensa cîmpie era o mare
de oameni. . . Numărul ţfranilor predomina spre încîntarea ochilor care
nu se săturau a privi marea frescă naţională, comorile etnografice de pe
toate văile şi cîmpiile transilvănene şi bănăţene de la Someş pînă la Timiş
şi Cerna, de la cele trei Crişuri pînă la Mureş şi Olt".
înfăptuirea actului Unirii a stîrnit un uriaş entuziasm şi În Maramureş.
După cum consemnează Alexandru Filipaşcu, În lucrarea sa intitulată :
„Istoria Maramureşului", apărută în 1 940 : „In ziua de 1 Decembrie s-a
ţinut o mare adunare românească şi În capitala Maramureşului, care a pro
clamat unirea fără condiţii a Maramureşului cu Regatul României. Tot
atunci, dr. Vasile Filipciuc a luat asupra sa sarcina înfiinţării şi redactării
unui ziar românesc întitulat „Sfatul" ca organ oficial al Sfatului N aţioml
Român din Maramureş."
Desăvîrşirea statului naţional unitar român, ·odată cu Marea Adunare
Naţională de la Alba Iulia - rezultat al luptei maselor largi populare, a
muncitorimii, ţărănimii, intelectualităţii, a românilor de pe ambele versante
ale Carpaţilor a marcat înfăptuirea firească a năzuinţelor seculare de unitate
ale poporului nostru, a visului pemru care au luptat şi s-au jertfit înaintaşii,
împlinirea unei nec�ităţi obiective a dezvoltării noastre istorice.

Stimaţi tovarăşi,
La bătăliile şi aqiunile energice purtate pentru reîntregirea neamului
şi-au adus prinos de contribuţie entuziastă şi locuitorii meleagurilor din
această străveche vatră românească. Aici, ca În Întreaga Transilvanie, în
perioada premergătoare actului de la 1 Decembrie 1 9 1 8, s-au constituit
consilii naţionale române, gărzi naţionale, au avut loc adunări populare prin
care erau desemnaţi delegaţii pentru a duce la Alba Iulia mesajul maramu
reşenilor de unire şi a contribui cu votul lor „la deciderea asupra sorţii
viitoare a neamului românesc" . Prof. Alex. Filipaşcu În lucrarea citată mai
înainte scrie : „După victoria generalului Diaz de la Vittorio Veneta (27-30
oct.), ostaşii părăsesc fronturile şi, reîntorcîndu-se acasă cu Întregul echipa
ment, se înrolează În gărzile naţionale, care s-au organizat În toate satele . . .
Cu toată ameninţ<irea mitralierelor ungureşti montate pe ferestrele admi
nistraţiei financiare, la 22 noiembrie se ţine la Sighet o impunătoare adu
nare naţională la care au participat peste 10 OOO de ţăr.a ni În frunte cu
intelectualii lor. Adunarea a proclamat alegerea comitetului „Sfatul Naţional
Român " compus din 34 intelectuali În frunte cu dr. V. Chindriş ca preşe
dinte, alegînd totodată şi pe delegaţii care urmau să-i reprezinte la adunarea
de la Alba Iulia. La 29 noiembrie delegaţii Maramureşului au plecat cu
carele la B:iia Mare, iar de acolo cu trenul la Alba Iulia, unde au primit
cu Însufleţire hotărîrile istoricei adunări".
In aceeaşi zi de 22 noiembrie, În vechea cetate a Băii Mari a avut
loc o la fel de Însufleţită adunare pentru constituirea Consiliului Naţion:il
Local. Populaţia românească a oraşului - mineri, · intelectuali şi ţărani din
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satele învecinate, şi-a dat adeziunea unanimă şi deplină la măsurile preco
nizate de Consiliul Naţional Român Central. Cu aceeaşi ocazie a fost cons
tituită şi garda naţională locală.
Pulsul voinţei de unire a fost viguros prezent şi În Ţara Lăpuşului.
unde, de asemenea, s-au constituit consilii şi gărzi naţionale locale. 1n apelul
adresat intelectualităţii din Tg. Lăpuş se spunea : „Sfatul organizat al nea
mului românesc vă cheamă imperios la o consfătuire pe ziua de 3 noiem
brie 1918 - la care să se aleagă consiliul naţional român, acum cînd zbu
ciumul vremurilor ne-a adus suflul cald al libertăţii Întregului neam româ
nesc". Documentele vremii relatează că în ziua fixată s-a strîns „toată in
teligenţa din cercurile Lăpuş şi Copalnic Mănăştiur, precum şi o mare mul
ţime de ţărani" .
Sub stindardul înfăptuirii dezideratului unităţii politice a poporului
român s-au Întrunit în luna noiembrie 1918 şi locuitorii vechiului district
românesc al Chioarului. La Însufleţita adunare din Şomcuta Mare, sediul
districtului, au participat şi mulţi ţărani şi intelectuali din satele apropiate.
Practic, lucrătorii tuturor aşezărilor de pe teritoriul de azi al judeţului
au participat la adunări de constituire a consiliilor şi gărzilor naţional.!
locale, aderînd cu nestăvilit entuziasm la ideea unirii. Mai mult, în acelaşi
sens, în localităţile cu populaţie mixtă - Baia Mare, Sighetu Marmaţiei,
Tîrgu Lăpuş, Baia Sprie, Seini şi În alte cîteva localităţi au luat fiinţă şi
consilii naţionale maghiare.
Spre sfîrşitul lunii noiembrie 19 18, delegaţii din Transilvania s-au
îndreptat, asemenea unui nesfîrşit torent, spre Alba Iulia, ca odinioară spre
Cîmpia Libertăţii de la Blaj. Oraşul Baia Mare, îmbrăcat În haine de sărbă
toare, a fost locul de Întîlnire a delegaţiilor din Sighet, de pe Valea Izei
şi Vişeului, din Satu Mare, Ţara Oaşului, Şomcuta Mare şi din alte părţi.
Trenul solilor Maramureşului purta spre Alba Iulia voinţa nestrămutată a
urmaşilor lui Dragoş, Bogdan şi Pintea de a pune inimă lîngă inimă, conşti
inţă lîngă conştiinţă spre a da Împlinire visului de unire al înaintaşilor.
lmpresionanta atmosferă a momentului era astfel consemnată în ziarul
„Sfatul" din Sighetu Marmaţiei : „şi noi alergăm cu toţii cu trup şi suflet la
tine Alba Iulia - să rupem lanţurile ruşinoase ale robiei, să manifestăm sin
gurul nostru dor de a dispune de noi înşine asupra soartei noastre, de a fi
liberi şi uniţi" .
Si În l\faramureş, flacăra năzuinţelor spre realizarea unităţii statale
a fost puternic Întreţinută de numeroase acţiuni politice, la organizarea şi
înfăptuirea cărora un aport de seamă au avut două marcante personalităţi
maramureşene - George Pop de Băseşti şi dr. Vasile Lucaciu - supranumit
şi „Leul de la Şişeşti". Prin activitatea depusă În fruntea Partidului Nation:il
Român, prin elaborarea Memorandului şi susţinerea în arena înfruntărilor politice din cadrul imperiului austro-ungar a cererilor şi drepturilor
românilor, aceşti mari ctitori ai unirii s-au distins, În toată perioada pre
mergătoare anului 1 9 1 8, prin poziţiile lor Înaintate în
slujba împlinirii
idealului unităţii naţionale.
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Cu un sentiment de legitimă mîndrie amintesc prezenţa maramure
şeanului George Pop de Băseşti În calitate de preşedinte al Marii Adunări
Naţionale de la Alba Iulia. Despre această proeminentă personalitate s-au
scris nenumărate pagini.
Ioan Ardelean-senior scria În lucrarea sa „Oameni din Sălaj" : „Cine
n-a auzit de George Pop de Băseşti? Cine n-a auzit de bunătatea lui „Ba
dea George", cum i se zicea îndeobşte? Cine n-a auzit de luptele şi sufe
rinţele purtate cu atîta perseverenţă mai bine de o jumătate de veac de
George Pop de Băse�ti? Cine n-a auzit de acela care a fost sprijinul cel
mai puternic şi conducătorul luminat al românismului ardelean aflat în
ascensiunea victoriei sale ?"
Şi mai departe :
„Ca deputat în parlamentul din Budapesta el ia În apărare cauza în
tregului românism din Ardeal, strigînd : „Noi stăruim pe aceste plaiuri mai
bine de 2 OOO de ani . . . " .
L a procesul memorandiştilor d e l a Cluj, răspundea l a interogatoriul
din 29 mai 1893 : „Declar că sînt primul vicepreşedinte al Comitetului exe
cutiv al Partidului Naţional Român şi că textul Memorandului - din
cauza că preşedintele era bolnav - a fost stabilit sub preşedinţia mea . . .
Citez din lucrarea lui Vasile Netea : „O zi din istoria Transilvaniei" :
„In legătură cu acceptarea prin aclamaţii a celor propuşi (pentru prezi
diul adunării de la Alba Iulia - n.n.), procesul-verbal Înregistrează
îndeosebi marea manifestaţie făcută pentru bătrînuI George Pop de Bă
seşti, care a fost ovaţionat îndelung, În picioare. Era marea răsplată a unei
vieţi Închinate necontenit propăşirii şi libertăţii neamului, răsplata pentru
cătuşele purtate la Vacz În 1894.
In liniştea solemnă ce urmă după aceste ovaţii, marele octogenar îşi citi
apoi me<ajul istoric, Întrerupt adeseori de lacrimi de bucurie ce-i curgeau
pe obrajii imbătrîniţi, alunecînd grăbite În harba-i argintie. Cuvintele rostite
de George Pop de Băseşti sînt puţine, profunde Însă şi categorice. Se îm
pletesc În ele vechi ecouri de la 1848, încordarea de atunci pentru înlătura
rea iobăgiei fizice, se evocă lungul şir de lupte purtate În continuare Împo
triva iobăgiei sufleteşti În care a fost menţinut poporul român.
Cuvîntarea se încheie astfel : «Lăsaţi-vă pătrunşi, fraţilor, de fiorii
sfinţi ai acestui strălucit praznic naţional şi În cea mai deplină şi frăţească
armonie să clădim temeliile fericirii noastre naţionale».
Cu aceste cuvinte care au electrizat Întreaga sală şi au făcut să se
ridice din nou În picioare aclamînd îndelung pe fericitul bătrîn, s-a deschis
adunarea ce avea să-şi lege numele de desăvîqirea unităţii politice a poporu
lui român" .
Simţindu-şi încununată lupta de o viaţă, George Pop de Băseşti a
rostit aici, la Alba Iulia, cuvinte nemuritoare : „Vrem să zdrobim lanţurile
robiei noastre sufleteşti prin realizarea marelui vis al lui Mihai Viteazul :
Unirea tuturor celor de o limbă şi de o lege, într-un singur şi nedespărţit
stat românesc" . După ce, În însufleţirea generală a mulţimii, a fost votată
''
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rezoluţia de unire, el proclama irevocabil : „Unirea acestor provincii ro
mâneşti cu ţara-mamă este pentru toate veacurile pecetluită". Prin glasul
său, vorbea, de fapt, poporul. Prin dreptatea acestor cuvinte, vorbea, de
fapt, istoria.
Nestăvilite au fost crezul şi lupta pentru unire ale lui Vasile Lucaciu,
militant activ şi tribun al cauzei românilor. Persecutat de autorităţile austro
ungare, condamnat la închisoare pentru participare la mişcarea memoran
distă, neînfricatul Vasile Lucaciu a trecut dincolo de Carpaţi şi a plecat
apoi În străinătate - Italia, Rusia, S.U.A., Franţa - spre a pleda În faţa
opiniei publice mondiale pentru triumful voinţei de unire a românilor
Într-un stat naţional unitar, pentru împlinirea aspiraţiilor lor legitime de
a-şi urma o cale de dezvoltare de sine stătătoare. Intr-un astfel de prilej el
spunea: „Noi nu voim subjugare, ci voim libertate ; nu voim asuprirea
altor ţări şi altor popoare, voim dezrobirea neamului românesc. Noi nu
voim încălcarea altor teritorii ce nu ne aparţin, voim numai asigurarea
drepturilor noastre naţionale, de veacuri răpite cu nedreptul !" . . .
Şi mai spunea Lucaciu :
„Popoarele nu sînt pentru aceea create ca să se mînînce unele pe al
tele, să se asimileze, să ia de la altele drepturile naturale, ci ca, trăind în
iubire, să muncească împreună la mărirea şi gloria patriei" .
Iar despre Lucaciu spunea Nicolae Iorga :
„.
A fost un simbol pentru mulţimile care văd şi simt, lucrează ş1
biruiesc prin simbol. Şi el a ştiut . . . să fie vrednic de această credinţă a
mulţimilor care prin el mergeau spre luminosul necunoscut".
.

.

Aimaţi tovarăşi,
Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, această remarcabilă înfăptuire
înscrisă cu litere de aur În istoria permanenţei şi continuităţii românilor pe
aceste meleaguri, este, deopotrivă, o încununare a luptei maselor populare
din toate provinciile locuite de români, dar şi un moment crucial În amplul
proces al înaintării ţării noastre pe drumul progresului şi civilizaţiei mo
derne, al socialismului şi comunismului.
Sărbătorirea acestui eveniment ce a împlinit o aspiraţie şi o năzuinţă
fierbinte, de veacuri a nenumărate generaţii de înaintaşi, găs�te Întregul
nostru popor strîns unit În jurul Partidului Comunist Român, al secretarului
său general, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, cel mai iubit şi stimat fiu al
naţiunii noastre, înflăcărat continuator şi promotor al idealurilor de liber
tate, fericire şi prosperitate al tuturor oamenilor muncii din ţara noastră,
fără deosebire de naţionalitate, angajaţi cu toate forţele În vasta operă de
edificare a societăţii socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul României.
„Acest moment epocal din istoria poporului nostru - arăta tovarăşul
Nicolae Ceauşescu, în cuvîntarea rostită la Plenara Consiliului Naţional al
Frontului Unităţii Socialiste - a deschis noi perspective atît dezvoltării for
ţelor de producţie, ştiinţei ş1 culturii, cît şi afirmării poporului nostru, a
2

-
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aspiraţiilor sale de progres, a voinţei sale de pace, a hotărîrii de a-şi făuri
o viaţă demnă, liberă, de a trăi În prietenie şi colaborare cu vecinii săi, cu
toate popoarele lumii".
Descifrăm În aceste cuvinte înalta recunoaştere şi apreciere date de
partidul nostru contribuţiei aduse de înaintaşi la propăşirea ţării şi emanci
parea neamului nostru, precum şi hotărîrea cu care aeţionează toţi oamenii
muncii, vrednicii lor urmaşi, pentru a transpune exemplar În practică politica
ştiinţifică a partidului, obiectivele mobilizatoare stabilite de Congresul al
Xi-lea şi Conferinţa Naţională ale partidului, pentru înflorirea multilaterală
a patriei şi ridicarea ei pe noi culmi ale progresului şi bunăstării.
În viziunea obiectivă şi realistă a partidului nostru asupra istoriei
poporului român, ale cărei linii fundamentale sînt înscrise în programul
partidului de făurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi Înain
tare a României spre comunism, evenimentul înfăptuit acum şase decenii
la Alba Iulia prin voinţa unanimă a maselor populare de pe ambele ver
sante ale Carpaţilor, apare Înscris legic în evoluţia firească a istoriei româ
nilor, ca un proces necesar dezvoltării de sine stătătoare a Întregii naţiuni
române.
Exprimînd limpede adevărul asupra acestui eveniment de răscruce al
istoriei noastre naţionale, tovarăşul Nicolae Ceauşescu sublinia că : „Actul
unirii nu este o Întîmplare, rezultatul unor momente conjuncturale, ci con
secinţa unor cerinţe legice, rodul luptei maselor largi populare, hotărîte să
facă totul pentru a se uni Într-un singur stat unitar, conştiente că numai
în acest fel îşi puteau deschide calea spre progres, spre afirmarea cu drep
turi egale în rîndul celorlalte popoare şi naţiuni ale lumii".

Stimaţi tovarăşi,
Formarea statului naţional unitar român În 1918 a deschis calea pro·
gresului social, a creat condiţii pentru dezvoltarea naţiunii în cursul ei
firesc, România intrînd Într-o nouă etapă de dezvoltare a istoriei sale. Esti:
adevărat, Unirea a fost înfăptuită în condiţiile istorice în care la putere:
se afla burghezia, care a folosit acest act În scopul înfăptuirii intereselor ei
de clasă. Năzuinţele celor mulţi, ale maselor largi populare nu şi-au putut
găsi În aceste condiţii împlinirea totală. Dar unitatea statală a făcut posi·
bilă unificarea pe scară naţională a mişcării muncitoreşti şi revoluţionare, a
acţiunii tuturor forţelor politice înaintate ale ţării, a intensificat activitatea
forţelor progresiste ale societăţii şi îndeosebi luptele revoluţionare de clas�
ale proletariatului şi ţărănimii.
Crearea Partidului Comunist Român În anul 1921 a marcat un mo·
ment crucial nu nwnai În dezvoltarea mişcării muncitoreşti din România,
ci şi În viaţa Întregului nostru popor. Preluînd şi ducînd mai departe cela
mai bune tradiţii ale poporului român, animat de un fierbinte patriotism,
P.C.R. s-a situat în decursul existenţei sale În avangarda luptei clasei mun·
citoare, a maselor, pentru înlăturarea exploatării şi asupririi sociale. pentru
a�igurarea deplinei egalităţi între toţi oamenii muncii, fără deosebire dr
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naţionalitate, a militat cu fermitate pentru apărarea unităţii, integrităţii ş1
independenţei României.
Lupta clasei muncitoare, condusă de avangarda sa - Partidul Comu
nist Român - a constituit, În toată perioada următoare, terenul cel mai
activ în înfăptuirea unor transformări adînci, revoluţionare, în viaţa so
cial-politică a ţării. Opunîndu-se tendinţelor claselor dominante - burghezia
şi moşierimea - de a înăspri situaţia maselor muncitoare, de a limita drep
turile cetăţeneşti democratice, iar pe plan extern de a subordona eccncmia
naţională capitalului străin, lupta revoluţionară a clasei muncitoare, activi
tatea Partidului Comunist Român au fost În permanenţă ţinta represiunii
burghezo-moşiereşti, fiind lovite cu brutalitate, în mod sistematic. În mod
deosebit, anii 1940-1944 au fost anii celei mai negre perioade din istoria
modernă a României. După cum se ştie, politica imperialistă de reîmpărţire
a lumii şi de dominaţie mondială promovată de Germania nazistă a dus la
dezlănţuirea celui de-al doilea război mondial.
„în aceste Împrejurări - se spune În Programul P.C.R. de făurire a
societăţii socialiste multilateral dezvoltate �i înaintare a României spre co
munism - cercurile reacţionare fasciste din România, trădînd interesele
naţionale ale poporului, au aruncat ţara în braţele Germaniei fasciste. La
începutul războiului România s-a găsit izolată pe plan internaţional, ceea ce
a uşurat dezmembrarea ei. Dictatul imperialist de la Viena şi apoi intrarea
trupelor hortiste şi hitleriste În ţara noastră... au dus de fapt la ocuparea
României de către armatele hitleriste".
Odiosul dictat de la Viena, act. cu profund caracter imperialist, care
a trunchiat teritoriul nostru naţional a stîrnit o profundă indignare În sînul
maselor populare, ridicîndu-le la ample mişcări de protest.
în astfel de Împrejurări, marile probleme ale societăţii româneşti, ca
făurirea unei economii prospere, lichidarea exploatării omului de către om,
rezolvarea problemei agrare, instaurarea unui regim democratic în care
puterea să fie exercitată de cei cc muncesc, realizarea deplinei egalităţi Între
toţi cetăţenii ţării, indiferent de naţionalitate, obţinerea unei reale indepen
denţe naţionale au rămas În esenţă nesoluţionate. A revenit clasei muncitoare,
în frunte cu Partidul Comunist Român, sarcina istorică de a le rezolva, în
făptuind astfel pe un plan superior năzuinţele celor care, la 1 Decembrie
1918, făureau statul nostru naţional unitar.
Adevărata cotitură În viaţa
poporului nostru şi a statului român, care avea să ducă la eliberarea tuturor
forţelor creatoare ale naţiunii, la unirea autentică a tuturor resurselor umane
şi materiale şi orientarea lor în direcţia progresului rapid, neîntrerupt al so
cietăţii şi al fiecăruia din membrii săi, s-a împlinit odată cu eliberarea ţării
de sub dominaţia fascistă.
Organizată şi condusă de Partidul Comunist Român, forţa politică a
ţării aflată plenar la înălţimea misiunii istorice de soluţionare a probleme
lor

fundamentale

ale societăţii româneşti În interesul

Întregului

insurecţia naţională armată antifascistă şi antiimperialistă din
a

popor,

August 1944

deschis calea desfăşurării victorioase a revoluţiei populare, a inaugurat
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epoca unor profunde transformări Înnoitoare pe pămîntul scumpei noastre
patrii.
Idealurile de eliberare naţională şi dreptate socială pentru care Înain
taşii au lăsat scrise pagini de nepieritoare glorie şi-au găsit autentica Împli
nire În anii socialismului, ani ai marilor prefaceri revoluţionare şi ai deplinei
afirmări a independenţei şi suveranităţii naţionale. „Ceea ce n-a realizat şi
nu putea să realizeze regimul burghezo-moşieresc - arăta secretarul gene
ral al partidului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu - s-a realizat odată cu în
făptuirea insurecţiei naţionale armate antifasciste şi antiimperialiste, cu tre
cerea la revoluţia democratică şi apoi socialistă, cu cucerirea puterii politice
de către masele largi populare, în momentul în care poporul a devenit cu
adevărat stăpîn pe destinele sale, asumîndu-şi rolul de făuritor conştient al
propriei sale istorii libere şi independente".
Viaţa, realităţile societăţii noastre de azi dau deplină confirmare acestor
aprecieri. Acum, la şase decenii de la Unire, România socialistă oferă tabloul
însufleţitor al unei ţări cu o economie prosperă, În plină dezvoltare şi mo
dernizare, În care producţia industrială este de 40 de ori mai mare decît În
1 93 8, anul de vîrf al producţiei României burghezo-moşiereşti.
Industria noastră s-a îmbogăţit cu mii de obiective, a fost înzestrată cu
mijloace de producţie de înaltă tehnicitate, devenind capabilă să valorifice
din ce în ce mai eficient resursele naturale şi de muncă ale ţării. Mai ales
după Congresul al IX-lea al partidului s-au produs profunde mutaţii cali
tative în structura industriei, creîndu-se şi dezvoltîndu-se impetuos ramu
rile moderne, de vîrf. Astăzi, industria noastră socialistă beneficiază de cele
mai înaintate cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii, realizează o gamă foarte di
versă de produse necesare economiei naţionale şi participării ţării noastre
la schimbul mondial de valori materiale.
Un obiectiv central al politicii partidului l-a constituit în anii so
cialismului aşezarea pe baze noi, socialiste, a agriculturii. Cooperativizarea
a Însemnat o profundă revoluţie În viaţa satului românesc, ţărănimea fiind
eliberată de povara exploatării şi devenind stăpînă pe propria iSa soartă, pe
roadele muncii ei.
Pe ogoarele ţării lucrează azi peste 1 30 OOO tractoare, zeci de mii de
combine şi alte maşini agricole perfecţionate. Au sporit an de an cantită
ţile de îngrăşăminte chimice administrate, de insectofungicide, s-au executat
ample lucrări de îmbunătăţiri funciare şi de irigaţii - toate acestea mate
rializîndu-se În recolte bogate, incomparabil superioare celor obţinute de
agricultura românească bazată pe proprietatea privată asupra pămîntului.
Dezvoltarea accelerată a economiei s-a repercutat În creşterea con
tinuă a venitului naţional, care în prezent este de 12 ori mai mare decît
în 1950. Pe această bază au sporit necontenit veniturile oamenilor muncii.
La finele cincinalului sporirea veniturilor reale ale populaţiei va fi de 32 la
sută faţă de 20 la sută cît s-a sta)bilit de către
·
Congresul al XI-lea al
partidului.

ln aceşti ani un puternic progres au cunoscut Învăţămîntul, ştiinţa,
cultura şi arta, ceea ce a determinat un adevărat salt revoluţionar în grahttps://biblioteca-digitala.ro
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dul de civilizaţie şi cunoaştere al întregului popor. La toate acestea trebuie
adăugată ampla acţiune de construire de locuinţe, spitale, creşe, cămine �i
alte aşezăminte social-culturale.
O importantă cucerire a orînduirii noastre socialiste
o constituie
adîncirea democraţiei, asigurarea cadrului de participare a tuturor oamenilor
muncii la organizarea şi conducerea Întregii vieţi sociale. In acest context
este de subliniat şi rezolvarea pe deplin democratică a problemei naţionale,
înlăturîndu-se orice discriminare pe criterii de naţionalitate, toţi cetăţenii
patriei noastre bucurîndu-se de drepturi egale de muncă, la învăţătură În
limba română sau limba maternă, .la conducerea vieţii economice şi so
cial-politice.
Aspiraţie seculară a generaţiilor trecute, unirea de la 1 9 1 8 a dobîndit
astfel adevărata, reala împlinire În anii construcţiei socialismului. In aceşti
ani s-a realizat o unitate puternică, calitativ superioară, a întregului popor
în jurul partidului, al secretarului său general, tovarăşul Nicolae Ceauşescu.
Sub semnul unităţii de nezdruncinat a naţiunii noastre socialiste În
înfăptuirea politicii ştiinţifice a partidului nostru, a hotărîrilor Congresului
al XI-iea şi Conferinţei Naţionale ale partidului, a Programului de făurire a
societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi înaintare a României spre co
munism, în următorii ani industria, agricultura şi celelalte ramuri ale acti
vităţii economico-sociale vor continua să se dezvolte în ritm susţinut, ur
mînd ca în 1985 România să depăşească stadiul de ţară în curs de dezvoltare
şi să treacă În rîndul statelor cu o dezvoltare medie.

Stimaţi

tovarăşi,

La această sărbătoare scumpă poporului român, pnv1m cu inimile pline
de bucurie chipul nou, frumos al Maramureşului, străveche vatră româ
nească. El are azi imaginea înfloritoare a unui judeţ cu o puternică dez
voltare În toate sferele vieţii social-economice, rezultat al binefacerilor socia
lismului, al eforturilor harnicilor săi locuitori, al grijii permanente a parti
dului şi statului nostru, personal a tovarăşului Nicolae Ceauşescu, a cărui
gîndire şi acţiune novatoare, revoluţionară dinamizează dezvoltarea armo
nioasă a tuturor zonelor ţării, mobilizează energiile oamenilor muncii, fără
deosebire de naţionalitate, întru înălţarea patriei pe noi culmi ale progresului
şi civilizaţiei.
Astăzi Maramureşul industrial este de 1 3 ori mai puternic decît În
1950. Ritmul mediu anual de creştere a producţiei industriale a judeţului a
fost în perioada ·1 960-1 977 de peste ) O la sută. Paralel cu dezvoltarea şi

modernizarea susţinută a extracţiei şi prelucrării minereurilor, metalurgiei
neferoase, a industriei forestiere - ramuri cu vechi tradiţii În Maramureş
- s-au creat şi se află în plin avînt ramuri noi - construcţia .de maşini,
industria uşoară, industria alimentară.
Un continuu proces de dezvoltare şi modernizare a cunoscut şi agri
cultura. Numai faţă de

1960 numărul tractoarelor a crescut de peste 6 on,
https://biblioteca-digitala.ro
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cantitatea de Îngrăşăminte chimice adiminstrate de peste 10 on, iar supra:.
feţele irigate au sporit de 12 ori. Toate acestea au determinat creşterea
continuă a producţei agricole, judeţul fiind distins de către conducerea
partidului pentru ocuparea locului 5 În Întrecerea d esfăşurată între judeţele
ţării în anul 1 977, an în care am obţinut cele mai mari recolte din istoria
Maramureşului.
Sigur, toate aceste realizări au avut consecinţe deosebit de favorabile
asupra condiţiilor de trai, materiale şi culturale, ale maramureşenilor. ln
judeţul În care În anii regimului burghezo-moşieresc în numeroase locali
tăţi proporţia neştiutorilor de carte ajungea la 80 la sută, sînt cuprinşi azi
în diferite forme de învăţămînt peste 1 3 5 OOO tineri, de a căror instruire şi
educare se ocupă mai mult de 6 OOO .de cadre didactice. în teritoriul odini
oară invadat de analfabetism funqionează azi 6 case de cultură, 204 cămine
culturale, 1 3 6 cinematografe, numeroase alte aşezăminte de cultură. în
teritoriul odinioară invadat de boli, funcţionează în prezent 8 spitale cu
peste 5 OOO de locuri, 95 circumscripţii medicale , 10 policlinici, 33 case de
naşteri etc. Maramureşul s-a îmbogăţit în anii socialismului cu aproape 90
mii de locuinţe, din care peste 30 OOO s-au realizat din fondurile statului şi
cu sprijinul său. Volumul desfacerilor de mărfuri prin comerţul socialist a
crescut în perioada 1960- 1 975 de .J,6 ori.
Iată, extrem de succint schiţat, chipul nou, mîndru al Maramure
şului de azi, rod al eforturilor creatoare, conştiente, depuse de oamenii
muncii de pe aceste minunate meleaguri, sub conducerea comuniştilor, pen
tru înfăptuirea neabătută a politicii partidului. Şi ac�t chip va deveni şi mai
nou, şi mai mîndru, ca urmare a înfăptuirii cu succes a obiectivelor cinci
nalului 1976-1 980. La sfîrşitul acestuia, valoarea produqiei industriale a
judeţului va a junge Ia 16,8 miliarde lei, faţă de 1 1, 5 miliarde lei în 1975.
Beneficiem în această perioadă de aproape 12 miliarde lei investiţii, adică
de peste 2 ori mai mult decît în cincinalul trecut. Aceasta va însemna circa
30 de noi obiective economice importante, accentuîndu-se construcţia aces
tora În localităţile din zone ale judeţului unde industria este mai puţin dez
voltată : Lăpuş, Vişeu, Şomcuta. în actualul cincinal investiţiile alocate agri
culturii se ridică la aproape un miliard de lei.
Pentru a ilustra creşterea nivelului de trai material şi spiritual al lo
cuitorilor judeţului voi aminti doar că actualul cincinal adaugă zestrei exis
tente încă 321 săli de clasă, 2 400 locuri În internate, 1 620 locuri în gră
diniţe, 1 6 600 apartamente, că numărul localităţilor care vor avea reţele
de alimentare cu apă va creşte cu 50 la sută.
Sub conducerea organizaţiilor de partid, oamenii muncii din Mara
mureş, Însufleţiţi de minunatele perspective ce le sînt deschise, animaţi de
înflăcăratele îndemnuri ale scretarului general al partidului, tovarăşul Nicolae
Ceuşescu, militează pentru ridicarea pe o treaptă superioară a tradiţiilor de
muncă, acţionează cu pasiune pentru înfăptuirea indicaţiei secretarului ge
neral al partidului de a transforma cantitatea Într-o nouă calitate, superioară
în toate ,sferele creaţiei m ateriale şi spirituale. Se afirmă cu putere noul rnehttps://biblioteca-digitala.ro
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canism economico-financiar, autoconducerea şi autogestiunea muncitorească,
fapt ogl indit şi de realizarea planului pe primii trei ani ai cincinalului actual
cu 53 zile mai devreme, ceea ce va permite ca pînă la finele acestui an
să se obţină o producţie industrială suplimentară estimată de 2 090 milioane
lei .
Stimaţi tovarăşi,
In

a comuniştilor, a tuturor oamenilor muncii din Ma
stau sarcini mari, deosebite în înfăptuirea Programului partidului
de făurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi înaintare a Ro
mâniei spre comunism. Aş spune că pe zi ce trece trebuie să preluăm pe
umerii noştri răspunderi în edificarea noii orînduiri. Va trebui să construim
alte şi alte obiective economice şi sociale. Sigur, le construim pentru noi
în primul rînd, pentru cei ce trăim şi muncim În această străveche vatră
românească. De aceea, fiecare dintre noi, mai vîrstnici sau mai tineri, avem
datoria sacră de a ne consacra Întreaga energie şi capacitate creatoare, de a
h c e totul ca Maramureşul nostru drag să devină tot mai înfloritor. Merită,
dragi tovarăşi şi prieteni, să facem acest efort. Merită pentru că Maramureşul
e vatra de glorioasă istorie care a dat ţării un Dragoş, un Bogdan, un Pintea,
un Lucaciu, un George Pop de Băseşti şi alţi bărbaţi de seamă. Pentru că
Maramureşul e vatra de cultură care a dat ţării primul scris românesc şi
un. inestimabil tezaur ele monumente istorice. Pentru că Maramureşul e vatră
a muncii ce a dat ţării o legendară tradiţie. Pentru că Mai:amureşul e vatra
omului fără pereche, drept şi cinstit, harnic şi priceput, plin de omenie
şi curaj neclintit În faţa greutăţilor. Pentru că Maramurcşul e vatra strămo
şească aflată În faţa celor mai luminoase perspective. Să facem totul, să
gîndim şi să acţionăm În orice Împrejurare În aşa fel ca să aducem numai
cinste Maramureşului, ca acest cuvînt să fie rostit de oricine cu respect. În
orice Împrejurare să dăltuim noi frumuseţi pe chipul său atît de frumo$.
.
Dacă istoria ne-a aşezat aici, şi români şi maghiari, şi ucraineni, să ne
ducem c u demnitate şi în continuare soarta laolaltă. Să fim uniţi, să fim
prieteni şi la muncă, şi la greutăţi, şi la .bucurii. Aceasta este de fapt adevă
rata unire. Aceasta este unirea cea mare, la care au visat şi pentru care s-au

ramureş

faţa noastră,

jertfit atîţia eroi ai neamului. Să o păstrăm cu cea mai mare grijă, să o pur
tăm clipă de clipă în inimă ca pe un crez .sacru.

Dragi tovarăşi,
România socialistă, stat deplin independent şi suveran, se afirmă ca

o prezenţă tot mai activă În arena vieţii internaţionale. Partidul .şi statul
nostru militează cu neabătută perseverenţă pentru dezvoltarea prieteniei
şi colaborării cu toate ţările socialiste, cu ţările În curs de dezvoltare, cu
cele nealiniate, .cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială.
Politica noastră externă este caracterizată prin fermitatea cu care promohttps://biblioteca-digitala.ro
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vează acţiuni concrete pentru securitate şi colaborare În Europa, pentru
dezarmare şi, În primul rînd, dezarmarea nucleară, pentru lichidarea sub
dezvoltării şi .realizarea unei noi ordini economice şi politice internaţionale,
pentru afirmarea principiilor noi de relaţii Între state, pentru edificarea
unei lumi mai bune şi mai drepte.
Activitatea intensă desfăşurată de partidul şi statul nostru pe plan
extern, creşterea prestigiului internaţional al României socialiste sînt legate
indisolubil, decisiv de ,munca titanică, pătrunsă de un înalt spirit revolu
ţionar, umanist a tovarăşului Nicolae Ceauşescu. Intîlnirile şi convorbirile
la nivel înalt ale preşedintelui Republicii Socialiste România cu şefii de state
şi guverne, cu conducătorii de partide din numeroase ţări ale lumii se înscriu
ca o contribuţie de seamă la eforturile pentru soluţionarea,
În interesul
popoarelor. a marilor probleme ale vieţii internaţionale contemporane. Măr
turie elocventă în acest sens este activitatea deosebit de bogată desfăşurată şi
cu prilejul recentei vizite a secretarului general al partidului nostru în
Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, ca .şi la Consfătuirea de la
Moscova a Comitetului Politic Consultativ al statelor particip.ante la
Tratatul de la Varşovia. Doresc să folosesc şi acest prilej spre a mă face
ecoul totalei adeziuni a maramureşenilor .la Întreaga politică externă a
partidului,
spre
a
exprima
stima şi recunoştinţa lor faţă de modul
strălucit în care tovarăşul Nicolae Ceauşescu aduce la cunoştinţa întregii
lumi mesajul de pace, colaborare şi bunăînţelegere al poporului român.
Acum, cînd în perspectiva sărbătoririi a 2050 de ani de la formarea
primului stat dac centralizat de sub conducerea lui Burebista, evocăm marea
unire de la J 918
măreţ act de dreptate istorică, ce a generat uriaşele
energii care au aprins soarele socialismului peste mîndra Românie, fie-mi
Îngăduit să vă adresez, cu toată căldura .inimii mele, chemarea ca În tot
ceea ce faceţi să urmaţi înalta pildă de patriot şi revoluţionar, de interna
ţionalist consecvent, de comunist de omenie, pe care ne-o oferă zi de zi,
ceas de ceas , tovarăişul Nicolae Ceauşescu, secretar general al partidului,
preşedintele Republicii Socialiste România. Exemplul său însufleţeşte În
luptă şi muncă Întreaga noastră naţiune. Consider că noi, contemporanii şi
compatrioţii săi, nu ne putem exprima mai plenar recunoştinţa faţă de
modul strălucit în care călăuzeşte paşii naţiunii noastre spre idealurile
comuniste, decît urmîndu-i cu credinţă exemplul viu de slujire cu nemăr
ginit devotament a intereselor supreme ale patriei . Fie ca înălţătoarea pildă
-

a celui mai iubit şi .stimat fiu al patriei noastre socialiste să fie flacăra mereu
nestinsă ce ne călăuzeşte pasul fiecăruia dintre noi.

Stimaţi tovarăşi,
In faţa noastră, a tuturor, a Întregului popor român se află minu
natele perspective deschise de hotărîrile

Congresului al XI-lea, ale

Con

ferinţei Naţionale, de Programul partidului. Sărbătorirea a şase decenii de
la măreţul act al unirii trebuie să prilejuiască intensificarea activităţii de
https://biblioteca-digitala.ro
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înfăptuire a acestor hotărîri, a Întregii politici interne şi externe a parti
dului, a procesului de educaţie patriotică, revoluţionară a tuturor cetăţe
nilor ţării, fără deosebire de naţionalitate. De asemenea, aniversarea acestui
remarcabil eveniment trebuie să constituie un prilej de intensificare a
cultivării şi dezvoltării dragostei şi preţuirii faţă de trecutul de luptă şi
de muncă al poporului nostru, faţă de cuceririle revoluţionare din anii
socialismului, pentru creşterea responsabilităţii faţă de viitorul comunist al
României.
Cu aceste gînduri vă doresc, dragi tovarăşi, multe succese În munci
şi în viaţă, să fiţi în orice împrejurare demni de faptele înaintaşilor noştri,
care la 1 Decembrie 1 9 1 8 au înscris una din cele mai glorioase pagini În
cartea de aur a istoriei noastre naţionale, .să purtaţi prin ani, spre gene
raţiile viitoare, mereu arborat în inimă şi conştiinţă, stindardul unirii.
Vă doresc o viaţă plină de bucurii, multă sănătate şi fericire.
Vă mulţumesc pentru atenţie.

THE PEOPLE OF MARAMUREŞ CELEBRATE THE 60 ANNIVERSARY
OF THE ACHIEVEMENT OF THE UNITARY ROMANIAN NATIONAL
STATE

Summary 1 December 1 9 1 8 was a day oi particular importance for our natio
nal hislory, in the process of national unification, iacts underlined by
the speaker.
First he evokes the most important events in our history, stressing
the tact that the idea ol national unity has been always present in the
conscience of our people, as a permanence of Romanian history.
Concerning 1 December 1 918, the speaker relates the most important
events connected with this date, insisting on the direct contribution ol
the people of Maramureş and two of its patriots, George Pop de Băseşti
and V a sile Lucaciu, to this action of historical importance.
The speaker stresses the tac t that the unification did not respond
en tirely to the people's aspirations, and the great desidera ta, then una
chieved, have been accomplished during the years of socialism. He
praises the ]atest achievements of the people ol Maramureş, their tire
Jess work, side by side with all our people, lor a better Jife and pro
gress, under the wise guidance of the Romanian Communist Party.
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NOILE DIMENSIUNI ŞI VALENŢE ALE ISTORIEI
NAŢIONALE.
Aspecte ale cercetării �i prezentării istoriei reflec
tate În opera pre�edinte/ui NICOLAE CEAUŞESCU
ALEXANDRU MATEI

Sînt bine · cunoscute dragostea şi pasiunea cu care marile personalităţi
dintotdeauna ale poporului nostru - un Mihai Viteazul sau Dimitrie Cante
mir, un Nicolae Bălcescu sau Avram Iancu, un Mihail Kogălniceanu sau
Alexandru Ioan Cuza, toţi gînditori şi făuritori de istorie În acelaşi timp
- s-au apropiat de trecutul istoric al neamului românesc, iar din studi ul
celor mai însemnate momente şi evenimente au ştiut să desprindă idei şi
Învăţăminte pentru propri:i lor :ictivitate politică şi, respectiv, să formuleze
concluzii şi deziderate, adecvate fiecărei epoci, prin care să asigure neîntre
rupta evoluţie şi dezvoltare a ţării pe calea libertăţii şi progresului, a uni
tăţii şi independenţei naţionale. Cu aceeaşi dragoste şi pasiune s-a apropiat şi
a studiat, Încă din tinereţe, istoria patriei şi secretarul general al partidului
şi preşedintele ţării noastre - deopotrivă gînditor revoluţionar şi făuritor
de istorie nouă. Se ştie, spre exemplu, că cele mai înălţătoare momente şi
cde mai strălucitoare figuri ale istoriei noastre naţionale - din rîndul
cărora, pentru valoarera de simbol a faptelor sa1e, pe prim plan e situat
numele lui Mihai Viteazul 1 - i-au stat drept pildă şi îndemn în propria
muncă şi luptă revoluţionară de pînă la eliberare, precum şi în multilaterala
sa activitate creatoare desfăşurată În anii construcţiei noii orînduiri pe
pămîntul României. Această mare dragoste şi pasiune pentru trecutul istoric
al poporului său nu l-a Împiedicat să poată privi cu luciditatea cuvenită
1 . Michcl-P. Hamlet,

Nicolae

Ceauşescu. Biografie

şi

texte

selecţionate,
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t ar ele moştenite ,
din ace laşi trecut, de istoria contemporană, de socie
tatea contemporană lui - acea orînduire „ crudă .şi n ed reaptă, ce lumea o
împarte În mizeri şi bogaţi " , după cum dureros de plastic se ex primă poetul2
- la î ndrept area căreia se va angaja c onşti ent, înreg irn entîndu-s e de la o
vîrstă fragedă în mi�care a revoluţionară comunistă. Şi, fapt în deobşte cu
noscut, atît nouă cît şi altora, după ce îi vor fi încredinţate cea mai înaltă
funcţi e În partid, şi, apoi, şi în stat nu se îndepărtează de istorie, ci, dim
potrivă, îi acordă o şi mai mare atenţie şi importanţă, consacrîndu-i - în
ciuda amplificării răspunderilor - cum e firesc, timp preţios pentru stu
dierea şi analiza celor mai Însemnate probleme şi momente din istoria
noastră, Jegîndu-le de fiecare dată, prin concluziile desprinse şi clar for
mulate, ; de realităţile imediate _ş i sarcin ile i mpus e de viaţă, de practica
soc;ială pemijlocită. Astfel, În anii care au urmat celor mai înalte învestituri
În part id şi În stat va formula - În spiritul materialismului dialectic şi
istoric --:-, aşa . cum bine s-a mai observat3, cele mai cuprinzătoare, ştiinţifice
şi pătr,unzătoare aprecieri, caracterizări şi definiţii de valoare inestimabilă
cu privi re, printre altele, la cercetarea şi prezentarea istoriei, începuturile

îndep5rtate ale istoriei noastre, caracterul unitar al dezvoltării poporului
româri şi a ţărilor române, formarea şi afirmarea naţiunii române, constitui:. re;t . şi dcsăvîrşirea statului naţional român unitar, locul şi însemnătatea unor
rrioinente importante din istoria modernă a patriei - prima unire a ţăril()r
române, revolu ţiile de la 1 821 şi 1 848, Unirea Principatelor, dobîndifra
deplinei i ndependenţe de stat a României etc. -, precum şi privitoare la
apariţia şi dezvoltarea mişcării muncitoreşti şi socialiste în ţara noastră,
crearea partidului politic al clasei muncitoare, transformarea în 1 92 1 a
partidului socialist în partid comunist şi rolul acestuia în mişcarea revo
luţionară şi democratică din România În perioada interbelică şi În luptl
împotriva primejdiei fasciste, pentru independenţa patriei, insurecţia naţio
nală armată antifascistă şi ·antiimperialistă din august 1 944, de la revoluţia
democrat-populară la revoluţia socialistă în România, construirea societăţii
socialiste multilateral dezvoltate şi tradiţiile internaţionaliste ale poporului
român.
Privite Împreună, toate acestea se constituie într-un multilateral tablou
al istoriei noastre naţionale şi reprezintă nu numai un

de

la catedră a principalelor

momente

îndreptar

În înfăţişar�,1

şi evenimente din istoria poporului

român - ca trepte ale devenirii sale naţionale independente din cele mai
mdepărtate timpuri şi pînă În zilele construcţiei socialismului -, ci şi un
adevărat ghid şi

stimul

pentru orientarea şi adîncirea de către cercetători

a studiului marilor probleme din trecutul mai îndepărtat sau mai apropiat

al istoriei noastre. Cu atît mai mult cu cît nu toate aceste momente, eveni
mente şi probleme au fost pînă în prezent pe deplin studiate şi prezentate
2.
3.

i
alese, Voi. I. Bucureş ti, 1964, p. 67.
Pascu, Dlrec!J.I ale cercellrli l1torlce Io lumina documenlelor celui
P.C.R.; în „Anale de lslorie", XX (1974) , nr. 6, p. 17 şi urm.

· M.

ŞI.

Em nescu, Opere
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În adevărata lor lumină şi la valoarea pe care o are fiecare luat În parte
şi toate la un loc, În contextul dat de adevărul ideilor-forţă care străbat
ca un fir roşu Întreaga noastră istorie bimilenară : unitatea şi continuitatea,
dorinţa nesecată şi lupta neîncetată pentru libertate şi independenţă.
Aprecierile, caracterizările şi definiţiile asupra cărora ne vom opri pentru anumite momente sau evenimente, probleme sau personalităţi mai
de seamă - cu titlu exemplificativ, În cele ce urmează, au un puternic ca
racter stimulativ şi prin aceea că ele nu sînt formulate, ca de obicei, în lu
crări de specialitate, adesea supraîncărcate cu informaţii şi date mai mult sau
mai puţin semnificative, ci în cuvîntări şi expuneri rostite cu diferite prilejuri,
în articole, mesaje şi scrisori trimise În anumite Împrejurări, prin care
autorul - înfăţişînd momente şi evenimente însemnate din trecutul istoric
al poporului nostru de pe poziţia înaltelor responsabilităţi cu care este în
vestit şi prin prisma materialismului dialectic şi istoric creator. şi sintetizînd
de fiecare dată concluziile şi Învăţămintele impuse de acestea - fundamen
tează şi politica partidului şi statului român pentru perioada respectivă,
prezentă şi de perspectivă. Printre care, adesea, se găsesc formulate, dacă
nu În totalitatea lor şi integral redate sarcinile ştiinţei istorice româneşti, În
mod sigur direcţiile de orientare şi priorităţile perioadei respective.
Dar să urmărim, pe rînd, felul în care sînt reflectate în opera preşedin
telui ţării principalele probleme şi momente din istoria patriei, dintre care aşa cum se va vedea - nu puţine abia În aceşti ani redate patrimoniului
istoriografiei naţionale, şi, prin aceasta, repuse neîngrădit În circuitul ştiin
ţific şi publicistic general. O bună bucată de vreme, cînd şi în istoriografia
noastră a dominat un 'Spirit dogmatic - datorat în principal preluării ne
critice a unor teze, din alte istoriografii, prezentate însă drept marxiste -,
au fost aproape total eliminaţi din limbajul ştiinţific termeni ca : naţiune
şi unitate naţională, independenţă şi suveranitate naţională etc., sau ocolite.
momente, probleme .şi personalităţi istol"ice, cum arr fi : prima unire poli
tică a ţărilor române sub Mihai Viteazul şi formarea naţiunii române, Horea
şi Avram Iancu, Unirea Principatelor şi Unirea Transilvaniei cu România,
mişcarea memorandistă, Dictatul de la Viena etc. Nu e momentul .şi nici locul
să ne oprim asupra consecinţelor negative de tot felul pe care le-a avut o
asemenea stare de lucruri sau deloc neglijabile pierderi de ordin ştiinţific
şi moral. Trebuie să amintim, însă, în acest context, că acesta nu s-a oprit
niciodată numai la stadiul observaţiilor critice şi al obiecţiilor la adresa a
ceea ce nu s-a făcut sau asupra a ceea ce prezintă inconsecvenţe şi greşeli,
În studierea şi prezentarea fenomenelor istorice, mai mult sau mai puţin
îndepărtate de zilele noastre, şi nu s-a mulţumit doar să sugereze căile pe
care ar trebui să le urmeze cercetarea istorică, ci a rostit de fiecare dată
propr.iile aprecieri, caracterizări şi definiţii asupra celor mai Înlsemnate
momente şi probleme, evenimente şi personalităţi ale istoriei patriei şi par
tidului nostru şi, după cum s-a văzut, chiar şi asupra ştiinţei şi cercetării
istorice însaş1. Astfel, pînă şi cele mai controversate probleme ale istoriei
noastre - ca, dealtfel, şi unele privind aspecte din viaţa altor popoare �i
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partide sau de interes internaţional4 -, printre care şi cele mai sus amintite:
naţiune, independenţă şi suveranitate naţională etc., au primit răspunisuri
clare, documentate În opera acestuia, stimulînd astfel extinderea cercetării
fiecărieia �i ducînd, în final, la mai buna lor cunoaştere şi o prezentare
corespunzătoare, ştiinţifică, documentată.
Ne-am propus această temerară Întreprindere, constînd în încercarea de
investigare a Întregii opere, convinşi fiind că o prezentare chiar mai sumară,
dar sistematică a principalelor probleme de istorie reflectate În opera, de
pînă În prezent, a secretarului general şi preşedinte al ţării acum este nu
numai posibil de realizat - avînd la îndemînă cele 14 volume cuprinzînd
opera integrală, începînd din iulie 1965 şi pînă astăzi, precum şi unele
„culegeri sintetice" şi !sistematice de .texte extrase tematic5 -, dar această
prezentare fiind · şi imperios necesară, ea putînd oferi, pe de o parte, o
imagine generală şi sigură a stadiului pe care l-a atins În zilele n oastre gîn
direa istorică românească, iar pe de alta un contur al direcţiilor de orientare
şi a sarcinilor prioritare pentru cercetarea istorică din ţara noastră. Această
exhaustivă investigaţie şi prezentare sintetică mai este impusă şi de faptul
că, deşi cu diverse prilejuri au fost subliniate contribuţiile, în acest domeniu6,
conţinute Într-o .anume lucrare sau alta, pentru o anumită problemă ori
perioadă istorică - unele din aceste prezentări fiind chiar mai Iargi7 -,
tot�i Woă în prezent n-a fost făcută o asemenea sinteză pe ansamblul
operei şi cuprinzînd reunite probleme şi momente istorice de importanţa
celor mai sus amintite. La toate acestea mai trebuie să adăugăm prilejul
4.

�-

Dintre problemele, respectiv noţiunile care depăşesc sfera de Interes naţional şi asupra cărora pre
şedintele lării s-a pronunţat şi a pre zentat un punct de vedere original - conlribuind astfel at!l
la mai buna cunoaştere şi ex pl ica re a locului şi rolului wior fenomene şi procese social-lslorice
de larg interes şi cu evidente consecinle pe planul vieţii economice şi politice in le rn ali onale , cit
şi la găsirea celor mai adecvate mijloace de solutionare pe cale politică a diferendelor care pot
apărea la un moment dat intre unele tări sau partide - ar putea fi aminlite, spre exemplu: va
loarea istorică contemporană a nallunll; relalia dialectică naţlonal-lntemaţlonal; palrloUsm şi ln
temaţlonallsm; locul şi rolul tineretului Io lumea contemporană; con\inutul şi aplicarea în viată "
conceptului de lndependenUI şi suveranitate naţională; concepţia privind edificarea unei noi ordini
economlce şi politice lntemaUonale; locul şi rolul ştiinţei Io dezvoltarea soclelălll contemporane
etc.
Dintre „culegerile sintetice• - publicate Io seria Documente ale Partldulul Comunist Român care ne-au fost de un real folos men�ionăm : P.C.R. - continuator al lup lei revolullonare şi demo
cratice a poporului roman, al tradlllUor lnalnlate ale mişcării muncitoreşti şi socialiste din ll.o
m3nla, Bucureşti, 1972 ; Lupta pentru unitate şi lndependenll naUonală. Solidaritatea mllllantă cu
toate forţele revoluţionare. progresiste şi democratice, Bucureşti, 1977 ; Momente din Istoria pairiei
şi a Partidului Comunist Român, Bucureşti, 1977.

6. Şt. Ştefănescu, Direcţiile actuale, problemele majore ale cercetării şlllnllllce tn domeniul Istoriei,
în „Era socialistă'', LI! (1972) , nr. 2, pp. 30-34 : Gh. Matei, Probleme actuale ale teoriei şi meto
dologiei Istoriei mlşcArll muncitoreşti şi a pairiei, în „Anale de istorie" , XVIII (1972) , nr. 2, pp . U
-25 : Gb. I. lonilă, Istoria ln actuala etapă de dezvollare socialistă a României, în „Studii - Re
vistă de istorie'' , tom. 25 (1972), nr. 6, pp. 1135--1 142: N. Z. Lupu, Partlnllate şl obiectivitate ln
ştiinţa ls lorlcă, în „Anale de istorie", XIX (1973) , nr. 1, p. 79 şi urm . ; Şt. Pascu, Direcţii şi rea
llzărl Io •lllnţa lslorlcA româneasca, în „Era socialistă", LIV (1974) , nr. 16, pp. 48-5 1 1 A. Simion,
Contrlbnlll la lslorlogralla românească privind perioada 1940-1944 din Istoria patriei, ln „Anale de
i storie" , XX (1974) , nr. 1 . p. 17 şi urm. lndeosebi cuvintările rostite la a 45-a şi a 50-a aniver
sare a partidului, la a 25-a aniversare a lnsurectiel sau cu prilejul împlinirii a 80 de ani de la
crearea partidului politic al clasei noastre muncitoare, împreună cu alte documente de partid subliniază cu temei autorul - „oferă aprecieri de o exceplională valoare asupra unor importante
momente din Istoria noastrli contemporanii, cit şi indicalii metodologice menite să asigure un fun
dament profund ştiinţific cercetArilor Istorice•, ceea ce a şi dus la descătuşarea gindirii Istoricilor,
le-a sti mul ai spiritul de Investigaţie, puterea de discernere, sintetizare şi generaliz are (Idem„ p. 18) :
M. Badea, Istoria ,1 practica socialii, l oc . cit., p. 65 şi urm . ; etc.
'J. • • • Obiective ,1 sarcini majore prue ln lata lrontulul nostm lstorlograltc de cltre tovarăşul
Nicolae Ceauşescu ln cadrul Congresului educaţiei pol!Uce şl al cullurU aoclallste, in „Anale de
istorie" , XXII (1976), nr, 3 , pp. 3-22.

https://biblioteca-digitala.ro

30

ALBXANDRU MATEI

aniversar, din care cauză întreprinderea noastră primeşte şi caracterul unui
omagiu şi recunoştinţe din partea celor ce îşi consacră întreaga energie
slujirii zeiţei Clio, prin eforturile depuse de ei pentru păstrarea, prelucrarea
şi folosirea uneia din cele mai valoroase categorii de izvoare istorice : docu
mentele arhivistice.

Cercetarea şi prezentarea istoriei. Orientări şi sarcini actuale. Importan
tele probleme teoretice, principiale, şi, strîm; legat de acestea, cele practice
pe care le ridică ştiinţa şi cercetarea istorică din ţara noastră - ca părţi
componente ale unuia şi aceluiaşi proces de creaţie ştiinţifică şi difuzare a
cunoştinţelor dobîndite, vizînd, prin aceasta, un alt proces, cel instructiv-e
ducativ - ocupă un loc important În opera preşedintelui ţării noastre.
Astfel, plecînd de la premisa că cercetarea istorică, „departe de a constitui
o investigare cu caracter strict documentar a trecutului, este În bună
măsură - aşa cum arată viaţa - şi o ştiinţă a prezentului" - idee asupra
căreia fie că s-a mai pronunţat, fie că va reveni cu alte prilejuri, i-a adăuga&.
alte nuanţe şi precizări -, pentru că istoria „oferă concluzii şi Învăţăminte
despre marile procese ale dezvoltării societăţii, ale existenţei popoarelor de-a
lungul timpului, punînd În evidenţă atît ceea ce a fost valoros, progresist
şi a servit mersului înainte al societăţii, cît şi piedicile ridicate de-a curme
zişul evoluţiei". Socotind că rezultatele acesteia „sînt de natură isă ajute
omenirea contemporană să Înţeleagă mai bine legile obiective care guver
nează societatea, necesitatea de a acţiona În sprijinul cerinţelor progresului"B,
autorul ajunge la concluzia importanţei deosebite pe care o prezintă
dezvoltarea gîndirii şi cercetării istorice. Şi are în vedere, desigur, conclu
ziile pe care ştiinţa istorică le poate oferi, plecînd de la studiul evoluţiei
unor fenomene cu implicaţii şi urmări în timp, practicii social-politice ime
diate. „ Aceasta cu atît mai mult - după cum se precizează, într-un alt
context - cu cît, în prezent, în lume se formulează tot felul de înterpretări
denaturate, falsificatoare ale unor procese şi realităţi istorice, în scopul
justificării unor stări de lucruri inechitabile atît din trecut, cît şi din pre
zent", şi, respectiv, în numele unor cazuri cu totul izolate şi neconcludente,
dar nu fără un anume scop, mai mult sau mai puţin mascat, se mai fac şi
astăizi „frecvente încercări de a prezenta istoria dominaţiei imperialiste,
colonialiste, politica de asuprire şi jefuire a altor popoare, promovată timp
de secole, drept manifestări progresiste, care au venit În sprijinul dezvoltării
popoarelor asuprite", chipurile ajutîndu-le să progreseze din punct de vedere
economic şi cultural. Altfel spus, exploatarea este înlocuită - desigur în
prezentările teoretice ale acestor apologeţi ai dominaţiei unor popoare de
către altele - şi prezentată drept binefacere, mărinimie etc. care, firesc,
aşteaptă recunoştinţă. Chiar mai mult, „dezmembrarea unor state, divizarea
arbitrară a unor popoare sînt prezentate drept expresii ale unor necesităţi
istorice, iar rezultatele unor asemenea situaţii artificial create sînt teoreti
zate şi interpretate ca un proces firesc de formare a unor naţiuni distinctea9.
N. Ceauşescu, Romlnla pe dramul conslrulrll aodellţft 1odalllte mu1Ulateral dezvoltate, Ro.poarte,
cuvlntiiri, articole, Voi. 6, Bucuretti, 1972, pp. 423-424.
9. Idem, voi. 11, pp. 37�80.
8.
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Desigur urmărind acelaşi scop, de a justifica unele stări de lucruri revolute sau dăinuind încă - nu numai inechitabile şi dăunătoare pro
gresului şi Înţelegerii între popoare, dar şi de mult devenite anacronice,
depăşite, învechite.
Printre problemele majore care trebuie să stea În atenţia cercetam is
torice, .a celor ce au ca sarcină combaterea, prin lucrări ştiinţifice, deplin
documentate, a unor idei şi teorii mult vehiculate În lumea contemporană
este şi cea a naţiunii. Formulînd critici la adresa faptului că, În ultimul timp.
„o serie de teoreticieni încearcă să acrediteze ideea că naţiunile sînt o categorie
socială perimată, depăşită istoriceşte, care nu mai pot juca În epoca con
temporană un rol de seamă În dezvoltarea societăţii" 10, susţinînd că naţi
unea ar fi o noţiune depăşită istoriceşte, „iar politica de unitate naţională
şi de dezvoltare a naţiunii, mai ales în condiţiile făuririi socialismului. ar fi
chiar o politică greşită, ar reprezenta o manifestare de Îngustime naţio
nală" 1 1 sau că unii dintre aceştia, invocînd concepţia marxist-leninistă, a
internaţionalismului proletar, „încearcă să demonstreze că naţiunea şi-a În·
cheiat misiunea istorică şi că În socialism ea nu mai are nici o perspectiva.
că politica de apărare a independenţei naţionale constituie o încălcare a
marxism-leninismului, o alunecare pe poziţiile naţionalismului burghez,
că afirmarea principiilor egalităţii şi independenţei reprezintă principalul
pericol fi lupta revoluţionară, antiimperialistă " 12 etc., etc., preşedintele
Nicolae Cea�escu arată că cercetătorii în domeniul ştiinţelor istorice trebuie
să acţioneze pentru promovarea unei concepţii istorice cu adevărat revolu
ţion are, care să permită interpretarea justă, materialist-dialectică, a tuturor
proceselor istorice şi a fenomenelor cu asemenea largi implicaţii, semnificaţii
şi ecouri în practica politică curentă, iar „studiul istoriei trebuie să dud
la desprinderea unor concluzii pentru activitatea practică În lupta Împotriva
politicii de dominaţie imperialistă, colonialistă şi neocolonialistă, pentru
apărarea şi promovarea dreptului popoarelor la viaţa liberă, la afirmarea
nestingherită a fiinţei lor naţionale" 13. Acest fapt e .cu atît mai necesar şi
legitim cu cît - aşa cum se insistă cu multă consecvenţă şi multe argumente
- dezvoltarea societăţii contemporane, inclusiv a celei socialiste, confirmă
adevărul că naţiunea îşi păstrează deplina valabilitate şi În zilele noastre ;
ceea ce nu anulează şi nici măcar n u diminuează valabilitatea principiului
internaţionalismului proletar. Aşadar, nici după înfăptuirea revoluţiei pro
letare naţiunea nu-şi încetează rolul şi misiunea, dimpotrivă asistăm la
ridicarea calităţii ei · pe o treaptă superioară tocmai odată cu trecerea de la
capitalism la socialism epocă În care burghezia, imperialismul nesocotesc in
teresele naţionale ale popoarelor, promovează o politică de inegalitate în
tre naţiuni, de subordonare a altor ţări etc. Naţiunea socialistă, care asigură
pentru prima dată îmbinarea intereselor şi aspiraţiilor tuturor claselor societăţii
LO. Idem,
LI.. Idem,
Idem,
13. Idem,

tz.

voi. 1, p. 395.
voi. 7, p, 552.
voi. 12, p . 607.
voi. 11, pp. JBG--381.
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socialiste, nu-şi realizează aspiraţiile de progres pe seama sau în detrimentul
altor naţiuni. Tocmai socialismul oferă premisele pentru înflorirea multila
terală a naţiunilor, pentru îmbinarea organică a intereselor naţiunilor cu
interesele internaţionale ale popoarelon. „Internaţionalismul socialist subliniază secretarul general - nu presupune sacrificarea sau .lezarea inte
reselor naţionale, ci, dimpotrivă afirmarea deplină a acestora ; tot astfel grija
faţă de interesele propriului popor nu Înseamnă ignorarea cerinţelor inter
naţionalismului" 14. Se poate spune chiar că tăria internaţionalismului so
cialist, a solidarităţii internaţionale depinde tocmai de autoritatea şi încre
derea de care se bucură În rîndurile propriului popor partidul aflat la
guvernămînt, „şi nu de nesocotirea şi sacrificarea intereselor naţionale În
numele unor teze şi principii aflate În contradicţie flagrantă cu cerinţele
obiective ale vieţii, cu însăşi dezvoltarea istorică". Nesocotirea sau chiar
subaprecierea cauzei suveranităţii popoarelor „dovedeşte o gravă neînţe
legere a realităţii lumii contemporane, în care apărarea şi consolidarea in
dependenţei constituie o cerinţă legitimă, progresistă, revoluţionară" 15•
Printre problemele importante, din variate unghiuri abordată sau pre
supusă, este şi cea a raportului dintre document - Înţeles ca izvor istoric
ce se află la temelia oricărei cercetări ştiinţifice - şi faptul istoric, Înţeles
ca adevăr obiectiv, moment sau eveniment, reconstituit pe baza informaţii
lor, datelor oferite de documente şi prezentat În lumina unor anumite
principii şi concepţii. Fără a se nega valoarea În sine a documentelor şi
importanţa lor pentru reconstituirea trecutului istoric şi fără a se „sub
aprecia preocuparea meritorie a istoricilor noştri de a aduna cît mai multe
date şi dovezi - evident, în Înţelesul de documente (nota Al.M.) - despre
trecutul poporului nostru", se subliniază că, punerea unui accent prea
mare pe date şi evenimente istorice, În detrimentul unei interpretări ma
terialist dialectice şi istorice a legităţilor care guvernează dezvoltarea so
cietăţii etc., poate aduce daune progresului ştiinţei istorice 16• Tot aşa cum
pot fi aduse aceleaşi daune dacă nu se ţine seama de adevărul obiectiv, de
realităţile istorice a căror reconstituire s-a făcut tocmai pe baza informaţii
lor şi datelor oferite de documentele cercetate, realităţi care nu mai pot
fi de nimeni modificate, decît cel mult falsificate. De aceea, În domeniul
istoriei cercetătorii trebuie să lupte cu toată hotărîrea împotriva „tendin
ţdor de falsificare .şi denaturare a adevărului istoric, a manifestărilor de
cosmopolitism şi nihilism naţional, promovînd cu fermitate pricipiul ştiin
ţific, marxist-leninist, al respectării adevărului obiectiv al vieţii, al istoriei" 17•
Şi toate acestea pentru că, aşa cum se subliniase Într-un alt loc, „valoarea
unei istorii cu adevărat ştiinţifice constă În înfăţişarea obiectivă a faptelor,
în interpretarea lor justă, constituind astfel o oglindă a conştiinţei de sine
a poporului, a claselor, înmănunchind experienţa de viaţă şi de luptă a
maselor şi a conducătorilor" 1B.
14.
15.
16.
17.
18.

Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,

voi,
voi.
voi.
voi.
voi.

4, p, 305.
12, p. 610.
7 p. 826.
12, p, 517.
1 , p. 338.
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Cu privire la aplicarea perceptelor teoretice generale ale ştiinţei istorice
marxist-leniniste la cercetarea, pînă în urmă cu aproximativ un deceniu
şi jumătate, a istoriei noastre naţionale sînt de reţinut cîteva aspecte critice
mai importante, asupra cărora a atras atenţia, la vremea lor, în ideea în
dreptării unor neajunsuri şi mobilizării întregului front istoriografic româ
nesc pentru pregătirea şi elaborarea lucrărilor fundamentale a căror lipsă e
aşa de mult resimţită . ln primul rînd observaţia că punîndu-se un prea mare
accent pe date şi evenimente istorice mai mult sau mai puţin importante, în
dauna unei interpretări materialist-dialectice şi istorice a legităţilor care
guvernează dezvoltarea societăţii, a raporturilor dintre factorii obiectivi
şi subiectivi în desfăşurarea evenimentelor istorice „se poate aluneca uşor
!n concluzii greşite, aşa cum se Întîmplă, de altfei uneori" 19. De aceea, e
n evoie să se acorde o mai mare „atenţie legării istoriei de problemele fun
damentale ale dezvoltării poporului român, de marile lupte sociale pe care
le-a dus pentru Împlinirea idealurilor sale de progres, dreptate socială şi li
bertate naţională" . Din aceste teze călăuzitoare pentru ştiinţa noastră istorică
rezultă, în anii deceniului nostru, că aceasta trebuie să se preocupe mai mult
declt a făcut:.o pînă acum de „problemele esenţiale ale evoluţiei poporului
nostru, cum sînt : realizarea unităţii naţionale, cucerirea suveranităţii de stat,
formarea naţiunii române şi rolul jucat de aceasta în dezvoltarea progr�istă
a societăţii"20. Cu toate că, .În contextul în care fusese rostită indicaţia de
mai sus, se viza nemijlocit aspectul didactic, modul În care trebuie predata
istoria de la catedră, aceasta nu exclude, dimpotrivă presupune a fi şi sarcină
pentru cercetători, cei chemaţi ca să studieze şi să prezinte În lucrări de
specialitate, mai Întîi, fenomenele istorice menţionate. Astfel precizate lu
crurile, urmînd firul aceloraşi indicaţii, mai reţinem că cercetarea istorică
românească
„trebuie să se ocupe, de asemenea, de procesul aşezării, În
decursul veacurilor, pe aceste meleaguri, alături de poporul român, a unor
populaţii de alte naţionalităţi", respectiv „să abordeze problemele legate de
apariţia şi particularităţile naţiunii socialiste, de misiunea ei în procesul
edificării orînduirii noi". Alte sarcini expres formulate pentru cercetarea
istorică constau În mai profunda şi mai documentata dezvăluire a rădăcini
lor mişcării revoluţionare din România, În studierea rolului jucat de partidul
nostru comunist pînă la eliberare şi, apoi, în întreaga transformare revo
luţionară a societăţii şi soluţionarea problemelor noii etape de făurire a so
cietăţii socialiste multilateral dezvoltate. De asemenea, ea trebuie „să con
tribuie la Înţelegerea profundă a intensei activităţi desfăşurate pe plan extern
de Partidul Comunist Român, de Republica Socialistă România"21. Urmînd
această cale,

abordînd problemele fundamentale ale poporului

român

şi

prezentîndu-le în lumina lor ·adevărată - urmează concluzia firească a
autorului - istoria se va transforma, aşa cum se cere şi cu adevărat trebuie
să fie, într-o forţă activă, mobilizatoare, devenind „un factor esenţial de
19. Idem,

voi.

7,

20. Idem, p. 831.
Idea, voi. 12,

21.
3

-

p.
p.

828.

516.
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educare patriotică a tinerei generaţii, de dezvoltare a sentimentului de răs
pundere faţă de soarta naţiunii noastre socialiste, a hotărîrii ferme de a-şi
închina toată energia, elanul, puterea de muncă şi chiar viaţa, dacă va fi
necesar, înfloririi şi apărării patriei, salvgardării libertăţii , suveranităţii şi
integrităţii teritoriale, a cuceririlor revoluţionare, socialiste ale poporului" 22 .
Acestor preţioase îndrumări, cu mare valoare de orientare şi putere
de convingere pentru cei însărcinaţi cu scrierea şi difuzarea istoriei, le pot
fi alăturate şi cîteva sa.rcini concrete - desprime din paginile aceleiaşi opere
- potrivit cărora, încă pînă la sfîrşitul acestui deceniu, trebuie finalizată
elaborarea unor lucrări fundamentale, trecîndu-se, în acelaşi timp, şi h
realizarea altora noi, de importanţă majoră pentru istoriografia românească.
In primul rînd se impune a fi amintit tratatul de Istorie a României. Această
amplă lucrare, concepută În zece volume şi cuprinzînd toate etapele for
mării şi dezvoltării poporului nostru, luptele sale milenare pentru libertate,
dreptate şi neatîrnare, va trebui elaborată - potrivit unei precizări care nu
lasă loc la nici un dubiu - „În lumina celor mai noi d escoperiri arheolo
gice, a izvoarelor şi mărturiilor naţionale şi universale, interpretate În spi
ritul principiilor ştiinţifice ale m aterialismului dialectic şi istoric, ale adevă
rului obiectiv"23. In strînsă legătură cu elaborarea tratatului şi În comple
tarea lui, pentru a prezenta dezvoltarea spirituală a poporului român, se
impune alcătuirea, printre altele, a încă trei valoroase lucrări importante :
istoria literaturii şi limbii române, alta a învăţămîntului din România, şi, în
sfîrşit, o istorie a evoluţiei creaţiei ştiinţifice În ţara noastră. Io sfîrşit, de
o mare importanţă pentru Întreaga noastră viaţă ideologică .şi politică va fi
Istoria Partidului Comunist Român, lucrare care va oferi o imagine obiec
tivă, cu adevărat ştiinţifică, a drumului străbătut de Întrega mişcare pro
gresistă-revoluţionară din ţara noastră. Apoi este vorba de trecerea la în
tocmirea unei istorii a mişcării revoluţionare şi muncitoreşti internaţionale,
o istorie a mişcărilor de eliberare naţională, antiimperialistă, precum şi o
lucrare proprie de istorie universală.
Pentru elaborarea lucrărilor menţionate - ca şi a altora, strîns legate
sau d irect pregătitoare ale acestora - şi, respectiv� evitarea tratării izolate a
diferite probleme importante, ducînd altfel inevitabil la suprapuneri şi pa
ralelisme, proprii unor lucrări istorice anterioare, vor fi făcute cîteva
preţioase precizări, reţinute şi apreciate de specialişti. Astfel, plecîndu-se de
la dorinţa de a curma unele practici , pe dt de păgubitoare sub aspectul
reflectării adevărului pe atît şi de neştiinţifice, se va arăta anume că istoria
mişcării muncitoreşti, socialiste şi comuniste, a partidului comunist „trebuie
prezentată în contextul vieţii economice şi sociale generale a ţării, în strînsă
legătură cu activitatea celorlalte forţe revoluţionare, democratice şi progre
siste care au contribuit la dezvoltarea societăţii", pentru că „numai astfel
putem avea o imagine reală, multilaterală a vieţii sociale din România,
putem

Înţelege În toată amploarea sa lupta revoluţionară a poporului român

1!2. Idem, p . 1132.
Idem, voi. 13, p. 92.
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pentru democraţie, pentru pace şi progres social "24. Şi, În sfîrşit, concluzia
pe cît de clară pe atît de categorică În ceea ce priveşte rolul şi răspunderea
ce revine celor chemaţi - arheologi sau arhivişti , etnografi sau specialişti
În istoria artei, demografi sau sociologi, Într-un cuvînt istorici şi cercetători
ştiinţifici - să-şi aducă aportul la reconstituirea trecutului : „Istoria trebuie
să prezinte întregul proces al luptei revoluţionare În complexitatea sa, să
pornească de la analiza ştiinţifică a realităţii socialiste, să înfăţişeze faptele
nu după dorinţele subiective ale oamenilor - avînd în vedere, aşa cum
se sublinia În acelaşi context anume că „trebuie să ţinem seama de faptul
că istoria este făurită de oameni, cu calităţile şi defectele lor"25 -, nu după
nevoi politice de moment, după criterii de conjunctură, ci aşa cum s-au
petrecut ele, corespunzător adevărului vieţii"26. Sau, În continuare, aprecie
rea avînd menirea să completeze concluzia de mai sus :
„Interpretarea
ştiinţifică, obiectivă a evenimentelor social-politice În toată complexitatea
lor poate fi făcută numai În lumina materialismului dialectic şi istoric, cea
mai Înaintată concepţie despre lume şi viaţă"27.Apreciere pe care preşedintele
ţării o mai formulase şi mai Înainte şi asupra căreia va mai reveni, consi
derînd-o piatra unghiulară În Înţelegerea şi interpretarea tuturor fenomene
lor social-politice trecute sau prezente.
Opera celui ce militează cu toată convingerea şi autoritatea pentru o
istorie nouă a României, deplin documentată şi obiectiv. prezentată din
toate punctele de vedere, oferă şi alte asemenea referiri de ordin teoretic,
principial privind ştiinţa şi cercetarea istorică, aici Însă nu mai stăruim
asupra lor, dar le vom aminti - ori de cîte ori va fi necesar s-o facem În contextul prezentării, în cele ce urmează, a modului În care e privită şi,
adesea, creator interpretată istoria poporului nostru de la origini şi pînă În
zilele noastre, inclusiv mişcarea muncitorească, socialistă şi comunistă. Tre
cînd concret .la prezentarea felului În care se reflectă, În opera secretarului
general, principalele momente, evenimente şi personalităţi ale istoriei noastre,
vom reţine Încă de aici că, deşi unitară În ansamblul ei, imaginea acestora
se conturează adesea din cîteva exprimări succesive În timp şi spaţiu - În
raport de eveniment şi loc - asupra aceluiaşi eveniment sau aceleiaşi pro
bleme mai complexe, aducînd cu fiecare prilej dacă nu numai date inedite,
oricum alte puncte de vedere asupra lor, noi argumente şi aprecieri, menite
toate să contribuie la o mai bună cunoaştere şi Înţelegere a acestora, dar şi
la formularea unor concluzii .şi învăţăminte adecvate momentului. Pentru că,
aşa cum se exprima chiar acest.1 undeva, studierea şi prezentarea istoriei
„trebuie să fie şi un mijloc important de transformare

revoluţionară a

prezentului, precum şi de Înţelegere a cerinţelor viitorului, a căilor progre
sului neîntrerupt al societăţii"28. Acestea fiind precizate, să urcăm în con
tin.uare pe firul multimilenarei noastre istorii, folosindu-ne de bogatele refe24. Idem, voi. l ,
25.
26.
l7.
28.

p. 336.
Idem, p. 337
Idem, p . 338.
Idem, p. 336.
Idem, voi. 12, p. Sl7.
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rinţe istorice presărate În opera altfel atît de complexă şi vastă a preşedinte
lui republicii.

începuturile istoriei poporului nostru. Folosind cele mai diferite pri
lejuri, fie comemorarea unor mari momente sau personalităţi istorice, ori
aniversarea unor străvechi şi însemnate localităţi de pe Întreg cuprinsul
patriei - Bucureşti, Drobeta-Turnu Severin29, Satu Mare30, Cluj-Napoca3 1,
Alba Iulia32 şi altele - fie vizite de lucru obişnuite, consfătuiri etc., tovarăşul
Nicolae Ceauşescu s-a oprit de nenumărate ori asupra a ceea ce, pe scurt,
a fost numit : începuturile îndepărtate ale istoriei poporului român, oprin
du-se îndeosebi la marile probleme şi personalităţi ale acestei epoci străvechi.
Menţionăm, în primul rînd, problema existenţei şi succesiunii, de-a lungul
mileniilor, pe teritoriul de astăzi al României a tuturor orînduirilor sociale
cunoscute pe plan universal, subliniind, cu îndreptăţit temei, că „istoria
poporului român este istoria dezvoltării forţelor de producţie, a relaţiilor
de producţie şi sociale, a luptelor de eliberare socială şi naţională, Împotriva
cotropirii şi dominaţiei străine, pentru libertate şi neatîrnare"33 şi dînd, cu
aceasta, una din cele mai sintetice şi, În acelaşi timp, atotcuprinzătoare,
ştiinţifice şi clare definiţii istoriei noastre, scoţînd În evidenţă trăsăturile
ei esenţiale. Problema substratului tracic în formarea poporului nostru şi-a
·
găsit, de asemenea, aprecieri pertinente. In operele sale se precizează, astfel,
că numeroasa populaţie a tracilor, „cu adînci rădăcini în întregul spaţiu
carpato-balcanic", dăinuind pe acest teritoriu mai bine de un mileniu, după
îndelungi şi complexe procese social-economice, culturale şi etnice, va trece
în fiinţa popoarelor moderne ale acestui spaţiu34• Inclusiv în cel român, la
baza formării căruia a stat ramur:i daco-geţilor, după spusele lui Herodot
«Cei mai viteji şi cei mai drepţi dintre traci». Alături de toate acestea s e
impune o preţioasă subliniere deosebit de importantă cu privire la rolul
acestora în decursul evoluţiei istorice locale, pe care o reţinem integral :
„Vechile populaţii migratoare care au venit şi s-au stabilit În această parte
a Europei au găsit aici o organizare socială şi o civilizaţie constituită cea a tracilor, respectiv a geto-dacilor -, În spaţiul căreia s-au format apoi
şi s-au afirmat ca unităţi distincte, de-sine-stătătoare, popoarele care trăiesc
astăzi în această parte a continentului"35. Referindu-se la civilizaţia materială
şi spirituală creată pe „teritoriile de bază al vechii Dacii"36 de străbunii
noştri îndepărtaţi - caracterizaţi, aşa cum va fi şi va rămîne pînă astăzi
poporul român, „prin dorinţa continuă de a fi În pas cu dezvoltarea civili
zaţiei, de a contribui atît la făurirea pe pămîntul patriei a unei vieţi tot
mai bune şi mai demne, cît şi la dezvoltarea civilizaţiei şi progresului Întregii
29. lmplinirea a 1850 de ani de e:r.Jsten\ă atestată documentar. Idem, voi, 7, pp, 300-313.
30. Sărbătorirea unul mileniu de exlstentli.ldem, pp. 719-733.
31. Aniversarea a 1850 de ani de la prima atestare documentari!. a existenţei Clujului ca municipiu.
Idem, voi. 10, pp. 84&-861.
32. lmpllnlrea a 375 de ani de la prim a unire politică a \lirllor rom&ne tl alirblltor.lrea oraşului bimilenar Alba Iulia, Idem, voi. 11, pp. 689-700.
33. Idem, voi. 13, p. 34.
34. Idem, pp. 328-29.
35. Idem, p, 329.
36, Idem, voi. 14, p, 320.
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omeniri"37 - tovarăşul Nicolae Cea�escu a arătat că, În ciuda faptului
că dezvoltarea îi va fi, În anumite perioade, frîntă de perindarea atîtor
populaţii migratoare „care, de regulă, erau purtătoarele unei civilizaţii mai
puţin dezvoltate", nimic n-a putut să abată pe locuitorii acestor meleaguri
de a-şi uni rîndurile pentru a-şi făuri un destin propriu liber „care vorbeşte
de tradiţiile, de tot ceea ce a caracterizat încă cu 2 OOO de ani În urmă pe
locuitorii acestor meleaguri, de hărnicia şi de omenia lor"38• Se atestă, apoi,
existenţa încă în secolul al XIX-iea a unei conştiinţe asupra „rolului hotă
rîtor pe care tracii, respectiv geto-dacii, l-au jucat În formarea poporului
român", ceea ce va impulsiona încă din secolul trecut cercetările în dome
niul tracologieil9.

Formarea primului stat dac centralizat şi independent. Odată cu con
sideraţiile de o inestimabilă valoare privind acest „moment de cea mai mare
însemnătate În istoria milenară a poporului nostru"40 - şi făuritorul aces
tuia, Burebista - apreciat, după Strabon, a fi « Cel dintîi şi cel mai mare
rege din Tracia» care şi-a ridicat Într-atît propriul neam «ÎnCÎt în cîţiva ani
a creat o mare domnie ( . . . ) şi chiar de romani era temut» - ca şi pentru
celălalt mare rege dac, Decebal - „eroul legendar, intrat în conştiinţa
poporului nostru c a simbol al neînfricării şi al spiritului de jertfă În apărarea
libertăţii şi independenţej� care a ridicat statul dac la un grad foarte înalt de
înflorire economico-socială"41 - se găsesc, alături de cuvinte şi aprecieri
deosebite, şi îndemnuri pentru continuarea şi adîncirea cercetărilor menite
să scoată la lumină noi dovezi ale îndelungatei dăinuiri şi continuităţi pe
pămîntul patriei a băştinaşilor din care s-a zămislit poporul nostru. în pagini
emoţionante este evocat momentul dramatic al înfrîngerii armatelor con
duse de Decebal şi al cuceririi Daciei de către romani făcîndu-se totodată
reconstituirea cadrului etnogenezei poporului român : Împletirea strînsă a
celor două civilizaţii, dacă şi romană. După sublinierea, cuprinsă Într-o
formulare pe cit de lapidară pe atît de clară - „Din unirea dacilor cu
romanii s-a plămădit, în decursul secolelor, un popor nou, plin de energie
şi vigoare, moştenitor al marilor virtuţi şi tradiţii ale glorioşilor săi Înaintaşi
- poporul român"42 - sînt creionate trăsăturile fundamentale ale poporului
care dăinuieşte pînă astăzi pe pămîntul vechii Dacii : „Păstrînd de la daci
setea nestinsă de libertate, voinţa de a nu-şi pleca fruntea sub jugul străin,
hotărîrea de a rămîne mereu el Însuşi, unic stăpîn pe viaţa şi pe soarta sa,
şi continuînd spiritul raţional, judecata şi pasiunea creatoare a romanilor,
popDrul român, nou apărut În lume, avea să Împletească, Într-o existenţă
de aproape două milenii, un eroic, zbuciumat şi măreţ destin istoric"43. În
sfîrşit, aprecieri clar formulate şi riguros ştiinţific fundamentate se fac şi cu
privire la perioada de după părăsirea Daciei d e către legiunile romane, precum
37.
38.

39.

40.
41.

42.
43.

voi.
Ibidem.
Idem, voi,
Idem, voi,
Idem,

11, p . 690.
13, p. 330
14. p . 318.

Ibidem.
Ibidem.
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bine se ştie o perioadă În care s-a „căutat" şi unii „învăţaţi" stram1 au şi
„găsit" doritele „dovezi" care să „ateste" discontinuitatea poporului român.
1n aceste Împrejurări - se face precizarea - că deşi poporul nostru, „aflat
În plin proces de cristalizare a fizionomiei sale etnice şi spirituale", va trebui
să facă · faţă singur valurilor migratoare, acesta îşi va continua aici existenţa
neclintit - d ocumentele istorice, descoperirile arheologice o atestă astăzi pe
deplin - muncind şi creînd, luptînd fără preget pentru păstrarea fiinţei
proprii şi a graniţelor strămoşeşti, dezvoltînd În acelaşi timp relaţii de
prietenie şi solidaritate cu popoarele vecine. Lovind În esenţa unor dogme
aflate în circulaţie, din păcate, pînă nu de mult, şi la noi, prin care se
încerca diminuarea şi, În unele cazuri, chiar şi anularea aportului şi a viabi
lităţii civilizaţiei autohtone, se arată : „Trebuie să spunem deschis - istori a
trebuie să aeţioneze În spiritul adevărului obiectiv - că civilizaţiile existente
pe aceste meleaguri şi-au pus amprenta şi pe existenţa popoarelor migratoare
care s-au stabilit aici, pe dezvoltarea naţionalităţilor conlocuitoare"44. Este
incontestabilă v:iloarea tuturor acestor precizări, concluzii şi definiţii, utile
deopotrivă pentru mai . buna cunoaştere a începuturilor istoriei noastre, ca
şi pentru descifrarea unor fire de continuitate care să fi� regăsite În urmă 
toarele perioade istorice şi chiar pînă În zilele noastre, pentru care, de ase
menea, pot fi depistate idei şi Învăţăminte valabile şi peste milenii.
Caracterul unitar al dezvoltării poporului român şi a limbii române.
Continuitatea. Un alt grup de probleme de mare însemnătate din iswria
devenirii noastre ca popor unitar, trăind neîntrerupt pe meleagurile unde
s-a născut şi s-a format - care îşi găseşte, de asemenea, o largă ilustrare
În opera preşedintelui ţării - pri veşte În general evoluţia poporului român
În ultimele secole ale primului mileniu al erei noastre şi Întîia jumătate a
mileniului următor. Strîns legate de problemele cuprinse În capitolul anterior,
am putea spune chiar decurgînd din acestea, avîndu-şi rădăcinile În ele,
sînt - aşa cum se va vedea În continuare - cele ce privesc atît unitatea şi
continuitatea, constituind procesul complex şi îndelungat al dăinuirii noas
tre neîntrerupte pe pămîntul vechii Dacii, cît şi constituirea şi lupta ţărilor
române pentru menţinerea fiinţei statale şi apărarea independenţei. La care
se mai adaugă problema a cărei tratare a fost cu desăvîrşire evitată pînă
În aceşti ani, şi anume cea a formării şi afirmării naţiunii române, rolul ci
În desfăşurarea istoriei noastre moderne şi contemporane, respectiv epocile
În care poporul român reuşeşte o suită de mari izbînzi pe calea realizării
unităţii şi independenţei sale depline.
Caracterul unitar al poporului nostru, dorul său nestins de libertate şi
neatîrnare şi hotărîrea de a niu precupeţi nki un efort LSau sacrificiu, ori cît de
mari ar fi acestea, în lupta pentru menţinerea Ior nealterată, neştirbită au la bază
drept punct de plecare - afirmă preşedintele republicii, fără nici o ezitare, ac
centu1nd prin aceasta originile adînci ale unităţii noastre - „înaltele virtuţi ale
strămo�ilor noştri : dîrzenia, mîndria şi Înţelepciunea dacilor şi romanilor,
eroismul şi neînfricarea lui Decebal şi Traian "45• Cu toate acestea, adevărul
44. Idem, voi. 13, p , 484.

45. Idem, voi. 8 , pp, 101-102.
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asupra dezvoltării unitare a poporului român şi a statelor române răzbate
destul de anevoios la suprafaţa cunoaşterii şi recunoaşterii sale generale,
trebuind să treacă timp �i să fie depuse eforturi de Întregi generaţii la
rînd. Şi chiar dacă greu, adevărul răzbate întotdeauna la lumină. La aceasta
îşi vor aduce aportul, rînd pe rînd, cei mai proeminenţi gînditori pe care
i-a avut poporul nostru. „O Însemnătate deosebită pentru fundamentarea
ştiinţifică a ideii unităţii de neam, de origine etnică şi limbă a tuturor..
românilor au avut cronicarii şi Învăţaţii poporului nostru din toate cele
trei provincii"46. In acest .sens este evocat numele cronicarilor Grigore Ureche
şi Miron Costin care au scris despre originea comună a tuturor românilor «toţi de la Rîm se trag» indiferent În care din provincii locuiesc - şi au
subliniat atît unitatea pămîntului locuit de români - «locul acesta ( . . . )
este drept Dachia» - cît şi a acestora «rumân Înseamnă romanus». Alături
de ei se află Dimitrie Cantemir În ale cărui opere se găseşte pentru prima
dată demonstraţia ştiinţifică
bazată pe date istorice, de cultură,
de limbă şi de obiceiuri - a unităţii româneşti. Astfel, scriind despre daci
şi romani marele savant afirma că ei «sÎnt moşii şi strămoşii noştri, a mol
dovenilor, muntenilor, ardelenilor şi a tuturor, oriunde se află, a românilor » .
Desfăşurînd argumentaţia, secretarul general face apel, Î n continuare, la
bogata literatură a secolului al XIX-iea despre unitatea pe aceste meleaguri
a românilor, precum şi despre cerinţa obiectivă a organizării lor Într-un
singur stat. Sînt invocate, pentru susţinerea tezelor pe care le vrea revitali
zate şi ·puse În circulaţie fără nici o rezervă, argumentele aduse de corifeii
$colii ardelene şi aprecierile lui Nicolae Bălcescu - «Unitatea naţională
fu visarea iubită a voievozilor noştri cei viteji, a tuturor bărbaţilor noştri
cei mari care Întrnpară în sine individualitatea şi cugetarea poporului spre
a o manifesta lumii . Pentru dînsa ei trăiră, munciră, suferiră şi muriră» sau ale lui Cezar Bolliac : «Unirea României Într-un singur stat nu este o
idee numai În capetele cîtorva români prea înaintaţi ; nu este o idee ieşită
din dezbaterile de la '48 Încoace ; ea a fost sentimentul naţional În toate
părţile României de cînd istoria a Început a ne spune cîte ceva despre Dac i a » .
La dezvoltarea unitară a poporului român şi a provinciilor româneşti,
multe secole despărţite Între ele de graniţe politice artificiale, un rol primor
dial l-a avut conservarea şi îmbogăţirea limbii, precum şi creaţia artistică
populară. Baladele, doinele, dnteieele haiduceşti, poezia şi basmul, arta cera
mică, sculptura În lemn şi piatră, ţesăturile şi portul naţional - se arată au fost deopotrivă purtătoarele unui inestimabil patrimoniu spiritual, dar
şi ale mesajului unităţii şi setei de adevăr şi dreptate, independenţă şi liber
tate. Literatura şi arta modernă - ·care au la baza înfloririi lor începînd în
special cu a doua jumătate a secolului trecut tocmai această bogăţie fără
de seamăn a artei noastre populare - vor prelua, se ştie, şi vor duce mai
departe acelaşi mesaj de unitate şi libertate. Stau mărturie În această privin
ţă opera poetică a lui Alecsandri, lucrările lui Bolintineanu, capodoperele
46. Idem,

voi 13,

p . 38.
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lui Eminescu, bogata şi vibranta poezie a lui Coşbuc, Vlahuţă şi a altor crea
tori47.
în opera preşedintelui ţării vom găsi creionate principalele direcţii şi
momente ale evoluţiei neîntrerupte şi unitare a ţărilor române. Astfel,
arătîndu-se c ă „odată cu terminarea marilor migraţiuni, dezvoltarea for
ţelor de producţie şi schimbarea caracterului relaţiilor sociale, pe teritoriul
ţării noastre s-a trecut la o organizare administrativă superioară, luînd
fiinţă primele nuclee voievodale, ai căror conducători, cum sînt Gelu, Glad,
Menumorut, au dus lupte grele pentru apărarea şi consolidarea entităţii
politice distincte"48 şi, respectiv, că, în condiţiile cristalizării orînduirii feu
dale, pe teritoriul ţării noastre s-au constituit nuclee administrativ-politice
diferite : Ţara Românească, Transilvania şi Moldova, se va sublinia că
„datorită omogenităţii structurii economice, sociale şi culturale a Întregului
teritoriu locuit de români, limbii unitare, precum şi puternicei conştiinţe
a originii comune a locuitorilor, între cele trei state s-au dezvoltat perma
nent contacte şi legături multilaterale intense"49. Pe acest temei s-au des
făşurat necontenite schimburi de bunuri materiale, o puternică circulaţie
de idei, de opere d e cultură şi artă şi, mai presus de orice, s-a închegat con
ştiinţa necesităţii luptei lor unite împotriva cotropitorilor, a duşmanilor
comuni. Unirea temporară a Ţării Româneşti, Transilvaniei şi Moldovei
într-un stat feudal centralizat, sub sceptrul marelui voievod Mihai Viteazul,
este un eveniment memorabil În istoria poporului român : „Unirea de la
Alba Iulia din 1600 s-a înscris pentru totdeauna, cu litere de aur, în hro
nicul ţării, acest act devenind un simbol strălucit, însufleţitor pentru toate
generaţiifo care au aspirat spre constituirea statului unic naţional"SO. Asemeni
lui Mihai Viteazul, şi alţi voievozi dinaintea acestuia - Mircea cel Bătrîn,
Vlad Ţepeş sau Ştefan cel Mare - sau după el - Neagoe Basarab, Matei
Basarab, Dimitrie Cantemir sau Constantin Brîncoveanu - care punînd
mai presus de orice libertatea şi neatîrnarea patriei şi luptînd cu vitejie îm
potriva cotropitorilor, „ei au făcut posibile succesele de mai tîrziu în în
făptuirea statului naţional român, au pregătit condiţiile pentru dezvolta
rea naţiunii române "51.
47.

p. 40.
p. 320. Cu alte prilejuri acesl complex proces isloric v a p r i m i noi şi nuan\ale ex
plicaţii. De-a lungul timpului s-au dezvollat voievodate şi state, „ î n care se uneau diferite te
ritorii de pe pămîntul de azi al patriei noastre în formaţiuui ce au deschis calea unirii tulurora
într-un sta l unita r " , care „au asigurat con�ervareu obiceiurilor, a tradHiilor, a limbii proprii
şi - pornind de la interesP.le economice comune, ci t şi de la comunitatea de Lcriloriu - au format
poporul român, idr mal tirziu naţiunea romilnă, statul nalional unitar" (Idem, voi. 11, p. 691 ) .
Sau: „Odată c u încheierea epocii mi9ratiilor, vechil locullorl a l tării au trecut l a organizarea pe
ba1.e noi a vletil economice, politice şi soci.ale, constituind voievodatele, formaţiuni slalale mai
mici cu caracter feudal, şi apoi cele trei mari slate feudale - Moldova, Transilvania şi Ţara Ro·
mânească - în care lnt o l deauna majoritatea popula\lel a !ost alcălultă din urmaşii celor «mal drepţi
şi mill viteji» constituii.I ln poporul 1omân (sub!. Al. M.) " . Idem, voi. 13. p. 35.
49. Idem , voi . J, p. 707. Constituind und din principalele căi de mentinere d fiinţei poporului nostru
şi a unitătii ţărilor române, va mai reveni nu odată, subliniind că „ceea ce a caracterizat întot
deauna - de-a lungul acestei îndelungate perioade - viata şi luptele românilor au !ost legăturile
..,Lrinsc. permanente intre voievodateh de pe acest teritoriu, apoi dintre Ţara Românească, Moldova,
Transilvania şi Dobrogea. Trebuie să spunem cu tărie, se adaugă mai departe, că păstrarea
aa>Silor legături şi comunicalil nu ar fi fost posibilă dacă între toate aceste teritorii, î111 tre
populaţia care a locuit de mllenii aici nu ar fi existat o strînsă unitate din toate punctele d e
vedere". Idem, voi. 11, p. 692.
50. Idem, p. 708.
51. Idem, voi. 2, p. 306.
Idem,

48. Idem, voi. 14,
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Un alt element important care a asigurat unitatea ş1 continuitatea
popo rului nostru şi, apoi, a naţiunii române pe meleagurile moştenite de
la strămoşi l-a format ţărănimea. Evidenţierea rolului ei social şi n aţional
s-a făcut, de asemenea, În ac�ti din urmă ani, găsindu-şi o destul de largă
reflectare în opera secretarului general, care nu o dată a subliniat că ţă1 ănimea a fost clasa care, vreme îndelungată, a purtat greul bătăliilor pen
tru păstrarea şi afirmarea fiinţei poporului nostru, pentru dezvoltarea na
ţiunii, pentru libertate şi n eatîrnare . Se recunoaşte, astfel, fără nici o re
zervă că de-a lungul Întregii epoci feudale şi, În continuare, a celei mo
derne, „principala forţă socială a poporului nostru a fost ţărănimea, ea ju
cînd rolul esenţial atît în luptele pentru dreptate naţională şi socială, pentru
independenţă, în producerea bunurilor materiale ale societăţii , cît şi în
conservarea limbii şi îmbogăţirea continuă a culturii româneşti"52. Ţără
nimea a asigurat permanenţa neclintită a poporului român pe propriul său
pămînt, făcînd să renască, de atîtea ori, adesea din cenuşă şi ruină, ţara
distrusă şi prădată de cotropitori. „Reprezentînd cea mai mare parte a po
porului, ţăranii au fost aceia care, de-a lungul secolelor, au asigurat inte
gritatea şi libertatea patriei"53, ei constituind principala forţă a oştirilor ma
rilor voievozi în încleştarea cu a11matele năvălitorilor şi, mai tÎrZ\Îu, o
participantă activă la înfăptuirea unor m ari acte ale istoriei noastre mo
derne şi contemporane.
Ştiinţa istorică fiind adesea chemată să explice fenomene şi realităţi
imediate - care îşi au însă rădăcinile În adîncul istoriei seculare - atunci
cînd vrea să studieze şi să prezinte realităţile sociale şi naţionale din ţara
noastră, trebuie să explice În mod obiectiv , În spiritul adevărului istoric,
şi faptul că, la sfîrşitul primului mileniu al erei noastre şi la Începutul celui
următor, pe pămîntul vechii Dacii s-au aşezat, alături de poporul român,
şi populaţii de altă naţionalitate : m aghiari, secui, germani, saşi, şva bi şi
alţii, care au rămas să convieţuiască cu populaţia băştinaşă, tot aşa cum,
„În Ungaria, Serbia, B ulgaria, Rusia şi, într-o măsură mai m are sau mai
mică, şi În alte ţări a rămas să covieţuiască cu popoarele respective şi popu
laţie de naţionalitate română"54. In acest context, concluziile impuse de
studiul realităţilor istoriei româneşti arată că „aceste populaţii au l u pt a t
împreună cu populaţia băştinaşă românească pentru a-şi apăra libertăţile,
împotriva asupririi feudale, a cotropitorilor străini, pentru independenţă,
pentru o viaţă liberă"55. Exemplele evocate sînt edificatoare din acest pu n·� t
de vedere. în bătăliile purtate de Mihai Viteazul Împotriva cotropitorilor
străini, pentru unirea ţărilor române - spre ex e mplu - au luptat, alături
de români, şi naţionalităţile conlocuitoare ; la Călugăreni şi pe Dunăre, la
Şelimbăr şi în Moldova, pentru desăvîrşirea unirii celor trei ţări române.
Aşa cum, de asemenea se ştie, secuii şi saşii au luptat alături de Ştefan cel
52. Idem, voi. 13.
53. Idem, vot. 14,
54. Idem, voi. 13,
55. Idem, voi. 11,

p. 35.
p. 232.
p. 36.
p. 693.
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Mare, de Petru Rareş şi de alţi domnitori din Transilvania. ai Ţării Româ
neşti şi ai Moldovei. Toate acestea demonstr.e ază „adevărul - vine, logic,
concluzia - că lupta Împotriva cotropitorilor străini, pentru unitatea ţă
rilor româneşti şi formarea unui stat centralizat puternic, care să asigure
condiţii de viaţă, de dezvoltare a forţelor de producţie, de bunăstare şi
fericire, a fost o realitate istorică"56 incontestabilă, la care şi-au adULS aportul
toţi locuitorii acestor meleaguri, fără deosebire de naţionalitate.
Constituirea şi desăvîrşirea statului naţional român unitar. Studj.erea
·

şi prezentarea tendinţelor �i înfăptuirilor pe calea realizării unităţii noastre
politice, de reunire într-un stat unic a tuturor provinciilor româneşti aspiraţie seculară a Întregului popor român - s-au resimţit, pînă În a doua
jumătate a deceniului şapte, din cauza orientării şi situării pe poziţii dog
matice a cercetărilor efectuate În această direcţie, cercetări străine spiritu
lui ştiinţific şi adevărului istoric, obiectiv. O parte din evenimentele, pro
blemele şi personalităţile epocii moderne şi, îndeosebi, a celor legate de
procesul de constituire şi desăvîrşire a statului naţional unitar român au
fost tratate în mod simplist, insistîndu-se doar asupra laturii sociale, iar
altele din acestea - inclusi v l atura lor naţională - sînt sistematic ocolite,
evitate. Revine secretarului general meritul de a fi orientat şi determinat
trecerea la reconsiderarea acestei epoci, luată În general, şi a problemelor
sale speciale, din rîndul cărora pe prim plan se situează lupta întregului
n ostru popor pentru realizarea unităţii şi independenţei naţionale depline.
În afara momentului Mihai Viteazul - îndepărtat În timp -, primul
dintre evenimentele direct premergătoare şi pregătitoare constituirii statului
naţional unitar se consideră a fi revoluţia de la 1 821 de sub conducerea lui
Tudor Vladimirescu care marchează un moment de cotitură În istoria lup
telor poporului nostru Împotriva dominaţiei străine, pentru independenţă
şi unitate. Cu toate că n-a ieşit Învingătoare, revoluţia pandurilor lui Tu
dor Vladimirescu a reuşit „să zdruncine puternic vechea orînduire, vestin<l
marile transformări revoluţionare care au culminat cu revoluţia burghezo
democratică din 1 848 şi cu unirea Principatelor Române În 1 859, cu for
marea �tatului nostru naţional - moment epocal În istoria poporului ro
mân "57. Această apreciere fixa atît caracterul acestei revoluţii cît şi locul
ei în istoria devenirii noastre - aşa cum avea să consacre şi Programul
partidului nostru : momentul care marchează începutul epocii moderne a
istoriei României58.
Următorul moment important premergător şi pregătitor al unirii îl
constituie revoluţia de la 1 848, care va da o nouă lovitură vechii orînduiri,
deschizînd calea dezvoltării economico-sociale şi naţionale a ţării noastre.
Revoluţia paşoptistă este unul <lin momentele

fundamentale ale istoriei

patriei asupra căruia preşedintele ţării a stăruit, poate, cel mai mult. Pa
ginile respective, nu puţine la număr, cuprinse În mai multe expuneri şi ar56. Ibidem.
51. Idem, voi. 6, p. 346.
58. Idem, voi. 14, p. 234.
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tirole, stau mărturie în acest sens, dar şi model de analiză ştiinţifică, per
tinentă, la" obiect. Una din concluziile formulate în baza cunoaşterii cauze
lor, sarcinilor şi a modului de desfăşurare a revoluţiei de la 1 848 este cea
cu privire la caracterul ei unitar pe Întreg pămîntul românesc : „Plămădite
în condiţii asemănătoare, desfăşurîndu-se în aceeaşi perioadă, proclarnînd
ţeluri comune, evenimentele revoluţionare din 1848 au avut un caracter
unitar în toate ţările române"59 (Subl. AL M.). Ideea este, În continuare,
relwată şi dezvoltată creator, arătîndu-se, printre altele, că, deoarece toate
provinciile româneşti se găseau sub jugul asupririi străine, În revoluţia de la
1 848 un loc central l-a avut lupta pentru eliberarea de sub dominaţia ma
rilor puteri, realizarea unităţii naţionale. Aceasta pentru că „În rîndurile
tuturor păturilor populaţiei, dar mai ales În rîndul inte.lectualităţii, se
afirma . puternic conştiinţa frăţiei românilor din cele trei state despărţite,
sentimentul necesităţii imperioase a unirii ţărilor române ( . . . ). Desfiinţarea
graniţelor artificiale Între cele trei ţări române - se mai sublinia, În con
tinuarea analizei laturii naţionale a mişcării paşoptiste româneşti - se im
punea tot mai evident ca o necesitate de neînlăturat"60• Cu aoeeaşi perti
nenţă, obiectivitate şi claritate sînt analizate cauzele sociale şi naţionale,
obiective ale revoluţiei61, şi prezentate desfăşurarea cvasiconcomitentă În
cele trei ţări române62, rolul unor personalităţi marcante 63 şi urmările
acesteia pentru evoluţia viitoare a societăţii rom:lneşti64. Una din ideile ma
jore, impunînd nu numai o concluzie În deplină concordanţă cu realitatea,
absolut obiectivă, dar şi una optimistă este aceea că, deşi înfrîntă În toate
cele trei provincii româneşti, „se poate spune că revoluţia Începută la 1 8 4 8
a continuat s ă se desfăşoare sub diferite forme, găsindu-şi expresie în rea
lizarea uniirii principatelor, În înfăptuirea reformelor sociale ulterioare, în
toate transformările şi mişcările revoluţionare care au avut loc În ţările ro
mâneşti, apoi În România, pînă la revoluţia socialistă"65.
Idem, voi. 3 , p. 287.
60. Idem, p. 290.
61. „Relalii1e feudale de producţie,

59.

starea de înapoiere economică şi socială, lipsa oricăror libertă�i
democratice constituiau piedici hotărit oare în calea progresului material şi spirilual al poporului
nost1u. Această situa�ie era agravată de faptul că Tam Românească şi Moldova se aflau sub do
minalio. imperiului o toman, iar Transilvanid şi Bucovina sub dominaţia imperiului habsburgic ( .
.).
lmpiedicînd dezvollarea social-economică a ţărilor române, · realizarea aspiraţiilor l o r de unitate,
ocupafia marilor imperii punea în pericol însăşi fiinţa na�iunii române. ln aceste condi�il, revoluţia
de la 1848 se infătişează ca o necesitate obiectivă, determinală de nevoia dezvollării mui <lepcule
a forţelor de productie, de asigurarea progresului economic-social şi naţional al poporului nostru".
Idem, pp. 286---287 ; CI. ş i Idem, voi. 8, pp. 389-391.
62. „Plămădită în condHii asemanăloare, desfăşurindu-se în aceeaşi perioadă, proclamînd �eluri comune,
evenimentele revolulionare din 1848 au avut un caracter unitar în toate tă.rile române " . Idem, val.
3 , P. 287 ; CI. şi Idem, voi. 8, pp. 392-393.
63. „Evenilmenlele de la 1848 au consacrat în istoria României o serie de personalităti proeminente luptători politici, gînditori şi cărtururi remarcabili, cum au fost Nicolae Bălcescu, Avram Iancu,
Alexandru Ioan Cuza, Mihail Kogălniceanu, Ion Helia<le RăCulescu, Vasile Alecsandri, Simion Băr
nutiu şi al\ii -, care au dat glas idealurilor revolutionare ale poporului, au fundamentat teoretic
revendicările progresiste ale maselor, au organizat şi condus luptd revoluţionară pentru emanci
parea socială şi na\ională a popo1ului rnmân". Idem, pp. 391-392 ; Cf. şi Idem, voi. 3, p. 292.
64. „ RevoluUa de la 1848 a zguduit din temelii vechile 1înduieli feudale, care !rînnu mersul inainte
al societătii româneşti, a marcat începutul unei noi etdpe în dezvoltarea economico-socială a tă1ilor române, în lupta pentru libertale şi o viată mai bună, împotriva exploatării şi asupririi
maselor muncitoare, pentru realizarecl unitfi.ţii naţionale, formarea statului national unitar român,
sculurarea jugulu.L dominaţiei străine şi cucerirea independentei şi suveranităţii patriei noastre•.
Idem, voi. 8, p. 389 , CI. şi Idem, voi. 3 , p . 294.
65. Idem, voi. 8, p. 398.
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Realizarea Unirii Munteniei şi Moldovei în ianuarie 1 859 sub domnia
luminoasă a lui Alexandru Ioan Cuza - prin c are au fost puse pentru tot
deauna bazele statului n aţional unitar român - se consideră că „a consti
tuit un moment crucial În destinele poporului nostru, marcînd intrarea Ro
mâniei Într-o etapă nouă a evoluţiei sale istorice"66. înţeleasă ca diberare
naţională a poporului român şi înfăptuire a unităţii sale statale, unirea s-a
impus la ordinea zilei mai ales începînd din secolul al XIX-lea, ca o nece
sitate imperioasă ridicată de dezvoltarea societăţii româneşti şi o condiţie de
care depindea înscrierea poporului român pe orbita progresului lumii civi
lizate. Unirea de la 1 859 - am văzut cu ceva mai Înainte - a fost
pregătită şi de revoluţia de la 1 848. In acest sens se arată că „înscriind p�
steagul ei lozinca înJăturării feudalismului , a făuririi unităţii naţionale şi a
cuceririi independenţei, revoluţia de la 1 848 a dezvoltat şi mai puternic
conş-tiinţa de .sine a poporului român, hotărîrea locuitorilor ţărilor române
de a realiza unitatea naţională În cadrul frontierelor aceluiaşi stat"67• Unirea,
la nodul ei, şi reformele care i-au urmat - asigurînd condiţii pentru dez
voltarea industriei naţionale, a activităţii ştiinţifice şi culturale, pentru
accelerarea progresului economic şi social - vor pregăti alte înfăptuiri, spe
cifice perioadei şi evoluţiei ţării pe drumul ·capitalismului, etapă În care,
aşa cum se ştie, nevoia de lărgire a pieţii şi de extindere a relaţiilor de pro
ducţie capitaliste va impune cu şi mai mare string.enţă găsirea căilor de so
luţionare a celor două mari probleme pe care le avea de rezolvat poporul
român : cucerirea deplinei independenţe de stat şi unirea Transilvaniei cu
R omânia, într-un cuvînt desăvîrşirea procesului de unificare naţional-statală,
prin unirea la patria-mamă a tuturor provinciilor româneşti. Altfel spus,
unirea Principatelor R omâne şi înfăptuirea statului modern România v .1
constitui punctul de plecare şi bolta de susţinere a tuturor strădaniilor de
puse spre desăvîrşirea unităţii naţionale şi statale, nucleul de atracţie şi pen
tru celelalte provincii româneşti ce se mai găseau sub stăpînire străină.
Pînă la Împlinirea marelui vis al popomlui român se vor scurge aproape
şase decenii şi se vor derula alte importante evenimente în istoria ţării,
Între care cucerirea independen ţei de stat a Ro mâniei la 1 8 77-1 878 s -a
înscris pentru totdeauna cu litere de aur. Fiind unul din cele mai impor
tante momente premergătoare şi pregătitoare ale unirii celei mari, unire ce
nu mai putea fi multă vreme Întîrziată, era firesc ca, pentru analiza şi pre
zentarea momentului respectiv, să fie rezervate în opera preşedintelui Nicolae
Ceau'şescu pagini cuprinzătoare. Aceste pagini conţin valoroase aprecieri
şi caracterizări, menite să contribuie la mai buna cunoaştere a evenimente
lor petrecute în urmă cu un secol, dar şi la mai justa Iar În�elegere şi estimare
a importanţei deosebite pe care a avut-o pentru România cucerirea inde
pendenţei sale depline. Apărută ca o necesitate obiectivă pentru afirmarea
noilor clase şi forţe sociale, pentru progresul multilateral al societăţii şi
66. Idem, voi. 13, p. 40.
61. Idem, voi. 3 , p 710.
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afrimarea naţiunii române libere în marea familie a popoarelor lumii, după
crearea statului naţional român, cucerirea independenţei de stat a devenit
posibilă şi ca urmare a condiţiilor internaţionale prielnice care „au pus la
ordinea zilei în modul cel mai imperios lichidarea oricăror relaţii de de
pendenţă faţă de Poartă şi abolirea prevederilor Tratatului de la Paris, ce
stabilea dreptul de garant al marilor puteri europene faţă de România"68•
Actul solemn de la 9 mai 1 877 - intrat în istoria poporului nostru ca una
din cele mai mari sărbători naţionale -, prin care s-a pus capăt oricărei
dependenţe politice faţă de puterile iStrăine şi a afirmat În mod răspicat
caracterul de-sine-stătător al naţiunii noastre, a fost nu numai cu ardoare
dorit dar şi intens pregătit, În toată această perioadă care a trecut de la
înfăptuirea statului român unitar. Astfel, printre importantele reforme să
vîrşite după 1 859 a fost şi crearea şi pregătirea tinerei noastre armate na
ţionale - aj ungînd ca în 1 877 să depăşească cifra de 1 00 OOO de oameni -,
care va fi instruită şi dotată pentru a putea respinge atacurile Întreprinse de
oştile otomane de pe malul opus al Dunării şi pentru a fi gata să acţioneze
În vederea îndeplinirii înaltei misiuni ce-i revenea în acele momente istorice.
S-a înregistrat o· largă mişcare patriotică pentru colectarea de fonduri nece
sare echipării armatei române. iar după declanşarea războiului, alături de
munteni, olteni şi moldoveni, vor lua parte, Într-o formă sau alta, şi ro
mânii din celelalte provim:ii aflate sub stăpînire străină. „Locuitorii din
Transilvania, Bucovina, Banat, şi-au făcut auzit cu putere glasul În sprijinul
luptei de independenţă a României. «Cauza ostaşului român - scria „Gazeta
Transilvaniei" - e o cauză generală română, victoria lui e a întregii na
ţiuni». In pofida măsurilor represive luate de autorităţile austro-ungare,
din aceste provincii au fost trimise ofrande pentru ostaşi, iar un mare nu
măr de tineri au trecut munţii şi s-au Înrolat În armată, vărsîndu-şi sîngele
în războiul pentru cucerirea independenţei ţării - aspi1raţie scumpă a
românilor de pretutindeni"69. Se evidenţiază şi faptul că războiul nostru de
independenţă a fost privit cu simpatie şi de către unii locuitori de origine
maghiară sau germană din Transilvania, oferindu-se exemple semnificative
de sprijin şi solidaritate.
Aceleaşi pagini reţin ecoul deosebit pe care 1-a avut pe plan intern,1ţional proclamarea independenţei şi consolidarea ei pe cîmpurile de bătălie
- «Descendenţii vechilor noastre l egiun i, românii - spunea, spre exemplu,
cunoscutul revoluţionar italian Garibaldi -, se luptă astăzi cu eroism pe
ţărmul Dunării pentru independenţa lor» - şi apreciază semnificaţia fră
ţiei de arme dintre ostaşii români şi ruşi - „Faptele dovedesc că, în ciuda
politicii imperiului ţarist şi acţionînd împotriva acestei politici, Între poporul
român şi poporul rus, Între forţele democratice, progresiste din cele două
ţări au existat întotdeauna relaţii strînse" -, precum şi cu luptătorii bul
gari. ,;Poporul român - precizează secretarul nostru general - a făcut
Întotdeaun a o deosebire netă Între politica de dominaţie şi asuprire a dase68. Idem,
69. Idem,

-L 14. p. 3M.
pp. 326--327 .
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lor exploatatoare �i masele largi populare, ele însele exploatate şi asuprite.
De aceea - vine concluzia, susţinută şi confirmată de fapte -, poporul
nostru a întreţinut legături strînse cu popoarele din imperiile ca-re au atentat
la libertatea şi suveranitatea sa naţională"70. Faptul e pe deplin valabil şi În
ceea ce priveşte poporul turc, cu care - după · proclamarea independenţei
noastre naţionale şi Întemeierea statului turc modern - poporul român va
stabili şi Întreţine relaţii de colaborare şi bună vecinătate. Şi, asemeni unui
corolar, se impune a fi reţ inută sublinierea cu valoare axiomatică pentru
Întreaga noastră i"Storie, că dobîndirea independenţei de stat a României
este rodul luptelor purtate timp de veacuri de Înaintaşi - lupte care au cul
minat cu măreaţa victorie obţinută În 1 877-1 878 pe cîmpurile de bătaie
împotriva Imperiului otoman - şi nicidecum rezultatul unor împrejurări
întîmplătoare sau al unei conjuncturi politice, nu este un dar primit din
a.fară71•
Progresul înregistrat de societatea românească după cucerirea indepen
denţei - eveniment care, aşa cum se ştie, a marcat începutul unei noi etape
în dezvoltarea economico-soci.:dă a României, În creşterea forţelor de pro
ducţie şi consolidarea noilor relaţii capitaliste, dar şi un avînt al forţelor
sociale noi, Înregistrîndu-se o intensificare a luptei revoluţiona.re a maselor
muncitoare de la oraşe şi sate, cînd lupta proletariatului, .a partidului clas:!i
muncitoare va fi îndreptată nu numai Împotriva exploatării capitaliiste şi
moşiereşti, ci şi împotriva dominaţiei marilor monopoluri, pent·ru salvgarda
rea independenţei şi eliberarea fraţilor aflaţi încă sub dom inaţie străină a
a impus, ca o cerinţă legică, obiectivă, încheierea procesului de făurire
statului naţional unitar, care să asigure unitatea deplină şi pentru totdeauna
a naţiunii noastre şi să-i deschidă calea afirmării ei tot mai puternice în
viaţa economică şi politică a lumii. „După cum se ştie, În această perioadă,
În ţara noastră, ca şi în celelate ţări balcanice ( . . . ), construcţia de stat În
direcţia burghezo-naţională nu se terminase, un mare număr de români
trăiau Încă în afara graniţelor statului, terÎ'torii româneşti se aflau sub
stăpînire străină"72• Progresul pe mai departe, economic, politic şi cultural
al ţării era condiţionat de realizarea deplinei unităţi. De aceea, „Unirea
într-un singur stat - aspiraţie seculară a românilor, cauză înălţătoa1·e pen
tru care au luptat nenumărate generaţii de Înaintaşi - devenise un obiectiv
imediat, .o necesitate stringentă impusă de Însuşi m ersul Înainte al societăţii
româneşti"73• In acest scop va şi ,participa România la primul război mon
dial : Împlinirea cauzei sale drepte reunirea într-un singur stat puternic şi
independent a tuturor românilor. în lupta pentru apărarea pămîntului pa
triei împotriva ocupanţilor militarişti germani, pentru salvgardarea unităţii
şi integrităţii teritoriale, armatele române, masele populare din întreaga ţară
înscriu pagini de eroism, imprimînd luptei lor un caracter naţional, popular .
Aspiraţiile poporului român spre unitate încep să ia forma declaraţiilor po10.
71.
72.
73.
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litice deschise şi a manifestărilor publice de pe întreg cuprinsul ţaru, ca şi
a entuziasmului nemărginit cu care sînt Întîmpinaţi În Transilvania ostaşii
români. Şi, în plus, „numeroşi cetăţeni, atît din România de atunci cît �i
din Transilvania şi Bucovina aflate .sub stăpînirea Imperiului habsburgic,
s-au înrolat voluntari, cerînd să li se dea posibilitatea de a lupta pentru
cauza întregirii ţării"74. Prăbuşirea marilor imperii absolutiste din Europa
spre sfîrşitul primului război mondial au creat cadrul favorabil În care lupta
îndelungată a poporului român să poată duce la unirea cu patria-mamă a
tuturor provinciilor româneşti. înlăturarea ţarismului prin victoria Marii
Revoluţii din Octombrie a dat un nou impuls luptei pentru realizarea as
piraţiilor de libertate şi autodeterminare ale tuturor popoarelor lumii, În
care se încadrează şi lupta poporului nostru, care a avut un caracter larg,
burghezo-democratic, antrenînd atît proletariatul, ţărănimea şi intelectua
litatea, cît şi celelaltie forţe sociale şi politice. îndeosebi principiile procla
mate de revoluţia din Rusia cu privire la dreptul tuturor
naţiunilor şi
popoarelor asuprite de ţarism, anexate cu forţa, de a se despărţi au trezit
speranţe şi au impulsionat lupta pentru eliberarea naţională. In acest con
text are loc , la 27 martie 1918, unirea Basarabiei cu România şi la 1 5/28
noiembrie a aceluiaşi an unirea la patria mamă a Bucovinei. La 1 decembrie
1 9 1 8 a urmat actul final : unirea Transilvaniei cu România.
Marea victorie dobîndită de poporul nostru În anul 1 9 1 8 - unirea Între
graniţele aceluiaşi stat a tuturor provinciilor româneşti - este rodul luptei
Întregii naţiuni, a tuturor forţelor sociale şi politice, inclusiv ale burgheziei
care, cu toate limitele sale politice, a jucat un rol pozitiv, acţionînd în sen
sul cerinţelor obiective ale dezvoltării istorice. „Un rol deosebit de activ În
mişcarea pentru unirea Transilvaniei cu România l-au jucat proletariatul,
mişcarea muncitorescă şi socialistă. Despre aceasta - se adaugă argumentul
care nu mai lasă loc la nici o îndoială - vorbeşte însăşi compoziţia Consi
liului Naţional, format din şase reprezentanţi ai Partidului Naţional şi şase
reprezentanţi ai mişcării socialiste"75• Urmînd cursul acestor argumentări,
se mai arată că dacă unirea cea mare a fost înfăptuită prin voinţa şi lupta
poporului român, dornic de libertate şi independenţă, în afară de popor nu
poate pretinde nimeni că a înfăptuit unirea. „Analiza desfăşurării evenimen
telor demonstrează elocvent că formarea statului naţional unitar român nu
este rezultatul unor Înţelegeri Încheiate la masa tratativelor, ci rodul luptei
Întregului popor, însufleţit de năzuinţa seculară a unităţii, de hotărîrea de
a Împlini visul pentru c are au luptat şi s-au jertfit atîtea generaţii d e îna
intaşi"76. Preşedintele ţării o va mai spune şi cu alte prilejuri, tot atît de
categoric, că unirea din 1 9 1 8 - asemeni tuturor celorlalte acte mari din
istoria poporului român - nu este un dar primit de la alţii, ci înfăptuire;:i
la care şi-au adus apa rtul cele mai înaintate forţe ale societăţii, masele largi
populare, şi sînt produsul legic al dezvoltării istorice, sociale şi naţionale a
poporului românn.
74.
75.
76.
11.
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Răspunzînd unor necesităţi istorice obiective şi aspiraţiilor seculare ale
poporului nostru, marile înfăptuiri ale naţiunii române de la 1859, 1 877 şi
1 9 1 8 au dus la desăvîrşirea statului naţional unitar care avea să asigure
condiţii favoraJbile dezvoltării independente şi progresul general al socie
tăţii, respectiv la concentrarea resurselor economice şi spirituale ale poporu
lui român , contribuind astfel la dezvoltarea mai rapidă a forţelor de pro
ducţie ale ţării şi la intensificarea activităţii forţelor sociale progresiste, a
mişcării muncitoreşti revoluţionare.
Locul şi rolul Partidului Comunist Român În mişcarea revoluţionară
şi dem ocratică, În marile transformări revoluţionare ale României contem
porane. Pe lîngă concentrarea tuturor resurselor materiale şi spirituale ale

poporului nostru, făurirea statului naţional român unitar a întregit şi forţele
proletariatului, a creat condiţiile pentru unirea la scara Întregii societăţi a
mişcării muncitoreşti. De o mare importanţă a fost, În acest nou cadru, şi
cu urmări asupra dezvoltării mişcării muncitoreşti şi a celorlalte forţe de
mocratice şi progresiste din ţara noastră, în lupta pentru apărarea indepen
denţei şi suveranităţii naţionale, transformarea Partidului socialist în Par
tidul Comunist Român, În mai 192 1 . Continuator nemijlocit al partidului
politic marxist creat În 1 893, al cdor mai bune tradiţii ale mişcării munci
toreşti şi socialiste din ţara noastră, partidul comunist - devenit În acel
timp primul partid politic organizat la scară naţională - va fi, în noile
condiţii concret istorice din România reîntregită, exponentul intereselor cla
sei muncitoare, ale Întregului popor român. „Partidul comunist, continua
torul direct al mişcării revoluţionare, socialiste, al partidului clasei munci
toare făurit În 1 893, a dus mai departe şi a ridicat pe un plan superior, în
noile condiţii ale dezvoltării României, lupta de eliberare socială şi naţio
nală"78. De aceea, momentul creării partidului comunist poate fi apreciat
„ca un moment de răscruce În dezvoltarea României noi"79.
Aceste concluzii au la bază faptul că încă de la intrarea sa în arena is
toriei ţării Partidul Comunist Român s-a afirmat ca o forţă politică capabilă să
conducă lupta proletariatului, a Întregului popor român Împotriva orîndu
irii burgheze, pentru libertate şi dreptate socială. 1n ciuda dificultăţilor că
rora va trebui să le facă faţă În toată perioada dintre cele două războaie
mondiale - după dţiva ani e nevoit să-şi desfăşoare activitatea în ilegalitate, impunerea din afară a unor teze şi lozinci neconforme cu realităţile
ţării noastre etc. - comuniştii români s-au ridicat Împotriva fascismului şi
a războiului, desfăşurînd o intensă activitate pentru unirea forţelor progre
siste, antifasciste, în lupta pentru libertăţi democratice, pentru o politică
naţională de deplină egalitate în drepturi a naţionalităţilor conlocuitoare cu
poporul român, pentru salvgardarea intereselor maselor, a independenţei
şi integrităţii teritoriale a României. Semnificativă din acest punct de vedere
este, spre exemplu, eficienţa luptei împotriva instaudrii fascismului la pu78. Idem., voi. 8, p.

111. Jbklem.
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tere în ţara noastră, În comparaţie cu situaţia dintr-o serie de ţări europene
şi vecine. Rînd pe rînd, forţele cele mai reacţionare ale burgheziei vor reuşi
să treacă la lichidarea libertăţilor democratice şi la instaurarea dictaturii
fasciste Într-o serie de ţări. Astfel, în 1920 este imtaurată dictatura fascistă
horthystă în Ungaria, în 1922 fascismul preia conducerea Italiei, în 1 923 în
Bulgaria, iar În 1926 În Portugalia. Urmează, apoi, instaurarea dictaturii mi
litare în Polonia (1926 ), a dictaturii militaro-regale în Iugoslavia (1929), a
lui Hirler şi a partidului său (1933)
cu preacunoscutele consecinţe pen
tru Germania şi restul omenirii -, a fascismului în Austria (1934 ), a dicta
turii militare în Grecia (1936) şi a dictaturii fasciste În Spania (1939)80• ln
România însă, datorită luptei purtate de partidul comunist În primele rîn
duri ale clasei muncitoare şi ale altor forţe progresiste, sub steagul democra
ţiei şi independenţei ţării, va fi stăvilită pentru un timp ascensiunea spre
putere a organizaţiilor fasciste şi înrobirea ţării Germaniei nazisteB 1•
Situată fiind, din mai multe motive, În calea planurilor statelor fasciste
de expansiune, cotropire şi revizuiri, România îşi vede tot mai mult peri
ditate suveranitatea, independenţa şi integritatea teritorială. Şi în aceste
împrejurări hotărîtoare pentru destinele patriei, pentru cursul politicii in
terne şi externe a României, partidul comunist se va situa la înălţimea mi
siunii sale istorice, afirmîndu-se ca forţa organizatoare şi conducătoare a
mişcării antifasciste. Sînt cunoscute, astfel, eforturile P.C.R. pentru unirea
forţelor democratice, antifasciste, pentru activizarea claseii muncitoare, a
maselor ţărăneşti, intelectualităţii progresiste şi altor pături şi categorii so
ciale, precum şi acţiunile de tot felul îndreptate Împotriva fascizării ţării,
pentru asigurarea libertăţii, independenţei şi integrităţii RomânieiB2• Şi în
anii dictaturii militare-fasciste şi ai celui de al doilea război mondial, parti
dul comunist se va afla În fruntea acţiunilor pentru ieşirea României din
războiul pe care nu şi l-a dorit, concomitent cu lupta pentru răsturnarea
regimului antonescian şi revenirea ţării la o viaţă democratică. Astfel, În
condiţiile intensificării luptei antifasciste, democratice şi patriotice interne
şi În împrejurările internaţionale favorabile, create de succesele obţinute În
lupta pentru înfrîngerea Germaniei, P.C.R. se va afla în ·fruntea organizării
şi înfăptuirii insurecţiei naţionale armate, antifasciste şi antiimperialiste
care a dus la răisturnarea dictaturii fasciste, fa ieşirea ţării din războiul
împotriva Uniunii Sovietice, la trecerea României cu întregul său potenţial
militar şi economic alături de coaliţia antihitleristă. „Aceasta a inaugurat o
eră nouă În istoria milenară a patriei noastre, a deschis calea eliberării de
finitive a României de sub dominaţia imperialistă, a înfăptuirii năzuinţelor
poporului român de a fi liber şi stăpîn pe bogăţiile şi pe munca sa, pe pro
priul său destin"Bl. Pentru perioada de pînă la insurecţia din august 1 944
şi eliberarea patriei de sub ocupaţie străină este de reţinut - din aceeaşi
operă - în acest cadru următoarea apreciere atotcuprinzătoare şi, în
-

80 . Idem, voi.
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acelaşi timp, semnificativă din punct de vedere al locului şi rolului juc1t
de partidul comunist în perioada respectivă. „Fără îndoială că În cartea de
aur a istoriei poporului nostru vor fi înscrise cu litere de foc marile jertfe
de sînge, bărbăţia, dîrzenia dovedite În aceste împrejurări grele de forţele
progresiste, de poporul român, în frunte cu clasa muncitoare şi partidul
comunist. In acele Împrejurări, Partidul Comunist Român s-a dovedit la
înălţimea misiunii sale istorice de continuator demn al tradiţiilor de luptă
pentru libertate şi neatîrnare, pentru progresul poporului nostru"84• Apre
ciere şi concluzie care onorează şi obligă deopotrivă. Onorează aprecierea
privind situarea partidului comunist, În ciuda tuturor piedicilor cărora a
trebuit să le facă faţă, în fruntea intereselor poporului nostru, şi - În
aceeaşi vreme - obligă frontul istoriografic românesc să evidenţieze prin
lucrări care respectînd adevărul istoric, obiectiv, să scoată la lumină noi
şi noi fapte cu privire la poziţia şi aportul comuniştilor români în problemele
cardinale ale ţării pînă la eliberare.
Atît În istoria patriei cît şi în viaţa Partidului Comunist Român, pe
rioada ce a urmat victoriei insurecţiei şi eliberării României - una din
epocile cele mai însemnate, încărcată de mari şi importante fapte revo
luţionare şi realizări progresiste, dar şi dintre cele mai grele - a deschis
cîmp liber muncii creatoare, constructive, în toate domeniile vieţii materiale
şi spirituale. Aceasta a permis P.C.R. - devenit, îndeosebi după înfăptui
rea unităţii organizatorice a clasei muncitoare, prin unificarea partidului co
munist cu Partidul Social-Democrat În 1948, unica forţă politică şi organi
zatorică pe plan naţional - să mobilizeze mai uşor masele şi să le conducă
mai bine În procesul înfăptuirii sarcinilor revoluţiei democrat-populare şi,
În continuare, În opera complexă de transformare socialistă a ţării, de
făurire a noii orînduiri 6ociale pe pămîntul României. In anii care au
trecut de la eliberarea ţării, societatea noastră a cunoscut profunde trans
formări revoluţionare şi prefaceri Înnoitoare. „Ca urmare a profundelor
schimbări petrecute În societate, a realizării unităţii clasei muncitoare şi
a luptei unite cu ţărănimea şi cu alte forţe sociale, s-a creat posibilitatea
înfăptuirii revoluţiei socialiste, a instaurării puterii muncitoreşti-ţărăneşti
şi a trecerii la construcţia victorioasă a socialismului. Aceasta a marcat se face sublinierea - începutul epocii făuririi conştiente de către poporul
român a propriului său destin "86• Astfel, Într-o perioadă scurtă, poporul
nostru , sub conducerea partidului comunist, a străbătut mai multe etape
istorice, trecînd de la vechea orînduire burgheză la orînduirea socialistă.
După ce în perioada 1 948-1965 socialismul a ieşit victorios în toate sec
toarele, relaţiile de producţie s-au generalizat În Întreaga economie, iar în
anii 1 966-1977 a fost asigurată consolidarea societăţii noastre socialiste,
s-a putut trece la o nouă etapă în dezvoltarea ţării - etapa constrmru
societăţii socialiste muhilateral dezvoltate -, obiectiv istoric înscris în
114. Idem, voi. 11, p. 575.
85. Idem, voi. 14, p. 551.
86. Idem, voi. 13, p. 47.

https://biblioteca-digitala.ro

NOILE DIMENSIUNI ŞI VALENTE ALE ISTORIEI NAŢIONALE

51

Programul partidului nostru, pentru realizarea căruia se află angajat, sub
conducerea P.C.R., Întregul popor român87. „Măreţele realizări obţinute În
revoluţia şi construcţia socialist'.!, În făurirea noii civilizaţii materiale şi
spirituale a patriei, În înflorirea artei şi culturii, în educaţia în spirit nou,
revoluţionar, a poporului - vine concluzia-corolar la ceea ce am numit
locul şi rolul conducător al partidului comunist În opera de construire a
socialismului În România - demonstrează cu tărie justeţea politicii marxist
leniniste a partidului nostru, care În Întreaga activitate aplică în mod creator
adevărurile universal-valabile, legile obiective ale dezvoltării istorice şi so
ciale la condiţiile concrete ale ţării noastre, asigu rînd triumful socialismu
lui"8g.
*

Privită prm prisma aprecierilor, caracterizărilor şi definiţiilor. a cerinţelor şi sarcinilor formulate În opera secretarului general şi preşedintelui
ţării, pe care am încercat să le sintetizăm în acest studiu, ştiinţa istorid
românească - pentru a putea răspunde mai ferm practicii sociale nemijlo
cite, chemată fiind să contribuie direct la educarea maselor În spiritul
patriotismului, al devotamentului faţă de patrie, partid şi popor , şi oferind
prin imaginea reconstituită a trecutului pilde elocvente de colaborare Între
ţara noastră şi alte ţări, Între naţiunea română şi celelalte naţiuni, care nu
o dată s-au aflat alături În lupta comună pentru libertate şi progre.; socizJ
- va trebui să găsească noi forme şi modalităţi de abordare a fenomenelor
istorice studiate, să-şi îmbunătăţea1Scă mereu conţinutul de idei şi fapte
a�tfel ca lucrările de istorie să nu fie numai o simplă înlănţuire cronologică
d e fapte, corect reconstituite documentar, ci să ofere şi judecăţi de valoare
privind epoca istorică prezentată, să releve sensui necesităţii istorice, şi
capacitatea diverselor personalităţi de a sesiza această necesitate şi a mas�
lor de a acţiona În virtutea ei. Aceasta cu atît mai mult cu cît, prin ele
Însele, datele şi faptele istorice, oricît de importante ar fi, nu mai sînt
În măsură să satisfacă cerinţele de cunoaştere ale cititorilor contempo rani,
fie ei elevi, studenţi sau cei direct angajaţi În activitatea de producere ;1
bunurilor materiale şi spirituale.
*

Oprindu-ne aici cu prezentarea modului În care se reflectă o parte din
problemele cercetării şi revalorificării istoriei patriei şi partidului nostru
în opera secretarului general al partidului şi preşedinte al republicii89 operă multilaterală, deosebit de complexă, atît prin aria largă a problemelor pe care le abordează, cît şi prin soluţiile noi, constructive pe care le
propune - considerăm potnv1t să aratam, în plus, că ·de această „reconsi
derare şi revivificare a istoriei noastre"90, aşa cum plastic se exprima de
I dem , voi. 14, p. 551 şi urm.
88. Idem, voi. 13, p. 53.

87.

Menirea prezentării noastre e tocmai să ateste - apelind la exemple vii. concrete, c:<frase
� d i n.
lucrările acestuia - rolul C d pi ta l , pe care l-a avut preşedintele tării în c�nturarca, în ultimii 10-15
ani, de noi dimensiuni si v;:ilenţe de către is to ri a noastră naUonală.
90. H. Lovinescu, Istorie şi artă, în „ Scinteiau , XLVII (1978) , nr. 11.023, din 28.I., p. 1.
89 .

4•
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curînd un reputat dramaturg român, au beneficiat nu numai ştiinţa şi
cercetarea istorică propriu-zisă şi alte ştiinţe sociale, ci şi diferite discipline
umaniste. Despre importanţa şi roadele deschiderii înspre istorie şi, dinspre
aceasta, înspre propria creaţie - deschidere realizată prin „restituirea sem
nificaţiilor esenţiale ale istoriei naţionale, la care Într-o perioadă anterioară
6e atentase în numele unor interese străine, cinic exprimate sau inabil
camuflate"91 - au vorbit şi au scris, pe lîngă istorici92, numeroşi creatori
din domeniul literaturii93 şi artei94, filozofiei95 şi altele, atît pînă În prezent
cit mai ales acum, În ianuarie 1 978, în cadrul manifestărilor prilejuite de
aniversarea zilei de naştere a secretarului general. Subliniind contribuţia
majoră a preşedintelui ţării în promovarea în viaţă a unei gîndiri potrivit
căreia „istoria patriei - în adevărurile ei fundamentale - e nu numai
un tezaur ce trebuie păstrat cu sfinţenie ci - în primul rînd - o sursă
majoră de Înţelegere a prezentului, de conturare a viitorului naţional şi
social"96, toţi aceştia au fă-cut dovada că, la baza admiraţiei şi ataşamentului
făuritorilor de frumos faţă de o asemenea concepţie, se află Înţelegerea şi
Însuşirea creatoare atît a trăsăturilor esenţiaile ale fenomenului istoric românesc - trecut şi prezent - cit şi a principiilor materialismului dialectic
şi istoric. Concluzia poate fi generalizată, de altfel, fiind valabilă şi pentru
lucrătorii din alte domenii de activitate, pentru celelalte ştiinţe şi discipline
concurînd atît la descifrarea lumii materiale şi spirituale, cît şi la edificarea
acesteia.
Cluj-Napoca,

91. T. Popovlci,
92. Consemnăm
istorici : D.
10.333, din

Om, lstotlie , libertate, loc. cit., nr. 11.020, din 25.

I,

31

fanuarte

1978

p. 5.

citeva articole apărute in zilele Junii ianuarie, semnate, printre alţii, de urm�Lorii
Almaş, Purtl lor al marilor noastre Idealuri, î n „Romania liberă", XXXVI (1978) , nr.
14. I , p. l, 3; Şt. Pascu, Un mare om la cirma unor vremuri mari, în „Scinteia",
XLVII (1978), nr. 11.013, din 17. I, p. 1 , 5: C . Gollner, Recunoştlnla lstorkllor, în „România li
beră", nr. 10.336, din 18. I, p. 1: Şt. Pascu , Tovarişul Nicol ae Ceauşescu şl reaşezarea Istoriei la
locnl potrtvlt Importanţei sale, în „Tribuna", XXII (1978) , nr. 3, din 19. I, p. 1 (!) , ş i nr, 4,
din 26. !, p . 14 (li) ; Al. Matei, Promotor al unei noi Istorii nallonale, Joc. cit., nr. 3 , p. 2 ;
N. Copoiu, Recunoştln fi ş i datorie, i n „România liberă", nr. 10.338, din 20. I, p . l, 3 ; Gh. I .
Ioniţă, Conştllnla ' Istoriei noastre, l n „Contemporanul", nr. 3 , din 20. I, p. 3 ; D. Berciu, l nlru
ch lpa!l marile vlrlttll ale poporului, în „Scintela tinerelului", XXXIV (1978) , nr. 8916, din 21. I,
p. 3; D, Berindei, Ca clarviziunea unul înlllicărat pa triot, in „RomâClia liberă " , nr. 10340, din 2 3 .
I , p, 1, 4 ; V. Cristian, fiarar ,1 se riilo r de Istorie, loc. cil. ; D. C. Giurescu, Invilămlntele Istoriei,
ln „Săptămîna", nr. 373, din 26. I. 1978, p. 1; P. Teodor, Dimensiuni n oi Istoriografice, l n
„Tribuna", nr. 4, d i n 2 6 . I , p . 1 4 ; L . Gyemânl, Istorie şi probitate, Joc. cit., p. 1 5: Şt. Ştelănescu,
Isto ria - puterCllc factor de educaţie partinici şi pat riotici, in „Era s oc ia l is tă " , LVIII (1978) , nr.
2, p. 37.

93. R. Theodoru, Omul care simbolizează o Istorie, ln „România liberă", nr. 10339, din 21. I, p .

l, 2 ;

I . Brad, Ideile tovarişulnl Nicolae Ceauşescu lnsafli u n aviat firi precedent crea!lel, allrmlrtl
geniului Inepuizabil al poporala!, ln „Scinteia", nr. 10017. din 21. I, p. 1, 4: T. Popovici, op, ci t . ;
I. Vlad, S letnJc '' ducii pentru oamenii de arii , in „România liberă", nr. 10342, din 25 I, p. 6 :
G . Macovescu, Nobila misiune a creallel, i n „Scintela", nr. 10021, din 26. I , p , 6 1 L . Letay,
latotdeauna porulnd de la popor, Joc. clt. 1 N. Dragoş, Dhl Istorie, pentru Istorie, în „Conlempo
ranul", nr. 4, din 27. I, p. 6: H. Lovines cu, Op. cit . ; D. Săraru, Independenţa, i n „Luceafărul" ,
nr, 4 , di n 28. I , p . 1 , 7 1 I . Llincrlnj an, U n o m pentru contemporaneitate, loc. cit.
94. B. Covallu, Un ceas al bucuriei unanime, în „România liberă", ar. 1 0336, din 18. I, p. 1, 3 1
G . Vida, „SI mergem mereu la Izvorul vleţJ!i, aşa cum n e sfătuieşte tovar1,u1 Nicolae Cea°'escn•,
in „ Sc i nte l a" , nr. 10015, din 19. I, p. 1, 41 I. Jalea, Placlra marilor Idei revoluţionare, Joc. cit.,
p . 1: T. Bratu, Timp Istoric, ln „ Sclnte la tineretului", nr. 8916, din 21. I, p. 1 , 5; D. Popovici,
CJldlm o RomAnle noul ID 1uneta l lirei, in „România liberii", nr. 10339, din 21. I, p. l, 2: P.
Brlncuşl, Prtlej de bucurie tl mlndrle patrlollci, in „Slptil.mlna•, nr, 373, din 26. I, p. 11.
115. Al . Tlnue, Omn!
condiţia umani, ln „Luceafil.rul", nr. 3 , din :n. I, p. 1, 81 A Marga, Con
cepln! de aoclalum, ln „Tribuna•, nr. 4, din 26. I, p. 151 V. Bugarlu, Raţiune tl um&n!tata, lb
„Luceaflrul", nr. 4, din 28. I, p. li. Btc.
1111. T. Popovlcl, Op. dl.
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LES NOUVELLES DIMENSIONS ET VALENCES DE L'HISTOIRE NA
TIONALE.
phie

Des aspects de la recherche historique et de l'historiogra
refletes dans l'oeuvre du president NICOLAE CEAUŞESCU
- Resume -

La present etude systematize la problematique historique exis
Lente dans J'oeuvre de Nicolae Ceauşescu, secretaire general du Parii
Communiste Roumain, president de la Republique Socialiste de Roumanie.
En remarquan t la preocupation permanente du president pour l'histoire
nationale, on montre qu'il a formule ses propres appreciations et defini
tions, de haute valeur, sur Ies principales questions de notre histoire,
et a trace aussi Ies objectifs prioritaires de l'historiographie roumaine.
Le secretaire general du P.C.R. estime J'histoire comme tres - nece 
ssaire pour la comprehension du present et J'edification de l'avenir.
Par consequent, il lui demande d'etablir et de respecter la verile,
qu'elle doit interpreter a la lumiere du materialisme historique. lJ
critique ces ecrits d'histoire qui font ]'apologie des certains usages
imperialistes et opprimateurs. ll revient a l'histoire un râle accru dans
J'educa tion de la jeunesse. Notre historiographie reste responsable
pour la redaction des grands travau?'- de synthese concernant J'hls toire
na tionale et universelle.
En parlant du passe de la Roumanie, le camarade Nicolae Ceauşescu
a so1 1ligne que sur le territoire de notre pays se son succedees toutes
les organisations sociales connues. ll done une haute appreciation au
râle majeur des ancetres Daces dans J'ethnogenese roumaine. Leur
melange avec Ies Romains, apres la conquete de la Dacie, conduira d
la formation d'un nouveau peuple, Ies Roumains. L'histoire prouve
} 'unite et Ia contim1ite du peuple roumain tout au Jong de son exis
tcncc seculaire. ll a garde sa individualite malgre Ies grandes migra
tions et a reussi influencer Ies allogenes. Comme resultat de sa lu tle
incessante pour liberte sont parus et ont survecu Ies Etats roumains
independantes. Le president a remarque surtout le râle de la paysan
nerie dans natre histoire, la principale force sociale qui a travaille
pour le pays et l' a detendu, qui a cree des splendeurs cultureJles.
L'unite de la vie economique, de la langue et de la culture, la lutte
commune pour liberte et independance (dans laquelle se remarque la
premiere unification, accomplie en 1 600 paI Michel le Brave), ont
iavorise J'etablissement de la nation roumaine. Ce processus doit �tre
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e tudie avec de l'impartialite scientifique, en exposant la lutte de la
n ation pour unite et independance. ll est necessaire de mettre en evi
dence aussi la cohabitation des Roumains avec des autres na tionalites
etablies en Roumanie, leurs efforts communs pour une vie meilleure,
pour de la justice et du progres. li faut traiter l'histoire du mouvement
ouvrier et socialiste dans le cadre de la vie social-economique et poli
tique du pays.
Ces estima tions et indications donnent des directions majeures
<l'mvesiigation ci la recherche historique en Roumanie. La contribution
du president Nicolae Ceauşescu reste decisive pom l'abandonnement
du dogmatisme historique et pom la restitution des periodes en tieres
et des questions essen tielles envers l'historiographie nationale. L'in
fluence favorable de celte nouvelle vision de l'histoire est ressen tie
dans toutes Ies sciences humaines, dans la cu/ture toute en tiere de . la
Ro; 1manie socialis te.
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Dr. ION MIHAL YI DE APŞA SUS Ţ/NÎND VECHIMEA
ŞI CON TINUITA TEA ROMÂNILOR MARAMUREŞENI
VALERIU ACHIM
Pe baza „Statutului" şi a unei practici de cîteva decenii, lucrările anuale
ale „Societăţii istorice maghiare" , cu sediul la Budapesta, se desfăşurau în
diferite localităţi ale fostului Imperiu austro-ungar, din dorinţa de a pune
în lumină aspecte ale istoriei locale şi, prin aceasta, a însăşi istoriei naţionale
în ansamblu. Referatele şi comunicările susţinute ·cu aceste ocazii erau p u
blicate În serialul intitulat sugestiv „Szizadok" 1 •
între 25-3 1 august 1 8 89, societatea sus-amintită î�i ţine adunarea
generală Ia Sighetu Marmaţiei şi Baia Mare. în cadrul lucrărilor de la Sighetu
Marmaţiei s-au prezentat trei comunicări, avînd ca temă generală istori::i
judeţului Maramureş2, a românilor maramureşeni în secolele XII-XV. In
mod firesc, tema propusă n e obligă să acordăm mai mult spaţiu comunicării
istoricului Mihalyi, dar, după părerea noastră, nu este lipsit de interes să
ne oprim, pe scurt, şi la primii doi „dizeranţi", tocmai pentru a avea la
îndemînă cîteva elemente de comparaţie.
Cca dintîi comunicare, avînd ca temă „Maramarosme�ye altolanos tor
tt!nelmebol (A XII es XIII sz3.zad)"3, este susţinută de Szilagy Istvan, direc
torul Liceulu i reformat din Sighetu Marmaţiei. Trebuie să-i recunoaştem
ca un merit strădania de a încerca să explice geneza nwnelui judeţului Maramureş -, de a face referiri la începuturile „Uniunii muzeale a Mara1.

2.
3.

Revista „Szâzo.dok" a magynr tiirtenclmi tarsulat Kiizliinye - Pest (Budapes l), Kiadja a Magy•u
tOrtenelml tărsulat, apare intre ani i 1867-1944, in caiete lunare, incorporale ulterior în volume.
Colectin completă consultată se găseşte in Biblioteca Muzeului jude\ean Maramureş, Baia Mare.
Traducerea in limba română a fost făcută de Ioan Petrescu, invă\ător pensionar, lucrare pentru
care ii mul\umim şi pe această cale.
Era vorba de judelui (ori comitalul) Maramureş aflat în spaţiul geografic delimitat la sud de
Munţii Gulii, Tibleş.
Szilăgyi Istvan, M4ramarosmegye 411ol4nos tilrtenelmeblll. A XII es XIII szaZdd. rDin istoria qe
neralli a jude\ ului Maramureş, secolele XII-XIII) , ln „Szăzadok". Magyar !Ortenelmi târsulat kiiz
lonye 1889 evfolyam (XXIII evfolyam) , Budapest, 1889, pp. 10-26.
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mureşului" , precum şi recunoaşterea deschisă a procedeului arpadian de a
se fi aşezat în „mijlocul ţării", adică În Cîmpia Tisei, de unde puterea re
gală îşi trimitea „ca razele", armata în noi teritorii, spre racolarea acestora
la „Corpul principal al ţării". Fireşte, susţine „istoricul" Szilâgy, „cu cît un
teritoriu era mai departe de Cîmpia Tisei, cu atît mai tîrziu îi venea rîndul
la cucerire, aşa cum s-a întîmplat şi cu Maramureşul, despre care, din
această pricină, documentele scrise lipsesc aproape 400 de ani"4
După Szilâgy Istvan, perioada preistorică a Maramureşului vine înspre
noi pînă în secolul al XIII-iea, aşa încît cel ce intenţionează să scrie istoria
acestui judeţ trebuie să înceapă cu acest 'secol, al XIII-iea, ca o piatră de
hotar către secolul al XIV-iea, cînd documentele (cronici, diplome ş.a.) do
vedesc, În sfîrşit, puternice organisme politice, ecleziastice şi culturale. După
Szilagy greşesc acei istorici care încearcă să pătrundă dincolo de veacul al
XIII-lea, deoarece „mai tare se Încurcă în lumea neguroasă şi ceţoasă". El
recunoaşte numai documentul scris, În afara căruia nu există istorie. Argu
mentele de ordin arheologic, numismatic, etnografic, lingvistic nu sînt luate
1n seama.
A

�

După acelaşi „istoric ", folosind o cronică rusă nedatată, valahii mara
mureşeni au fost colonizaţi aici din părţile Constantinopolului, În preajma
unei bătălii cu tătarii, de prin 12855, c a drept recunoştinţă din partea re
gelui Laszlo, pentru victoria repurtată de aceştia Împotriva tătarilor năvă
litori. La rugămintea valahilor, care nu mai doreau să se Întoarcă prin
părţile natale, acest rege le-a atribuit Întinse terenuri Între Mureş şi Tisa,
apoi locul numit „Krishi" (Criş n .n .), unde, renunţînd la viaţa nomadă,
valahii s-au căsătorit cu femei maghiare, pe care le-au convertit de la ritul
latin la cel răsăritean şi, susţine în continuare Szilâgy, „Într-acestea sînt şi
pînă azi"6.
În continuare, pentru secolul al XIV-iea se admit ipoteze eronate cu
privire la „Terra Bogdan" . este criticat istoricul Xenopol pentru teza prin
care, combătînd teoria falsă a lui Rosler, susţine că românii maramureşeni
au locuit prin aceste părţi încă din vremea lui Ştefan cel Sfînt.
Relatînd desfăşurarea lucrărilor acestei sesiuni, corespondentul ziaru
lui băimărean „Gutinul" , referindu-se la comunicarea lui Szilâgy, reţine
faptul că „ici colea a vrut dizerantele a detrage din originea românilor şi
a maramureşenilor" . Apoi concluzionează : „La aceaistă dizertaţiune obser
vez numai cum că este cu neputinţă a crede că În Maramureş, în veacurile
X-XIlI, n-ar fi fost locuitori, căci dacă se află documente din veacul al
XIII-Iea, este semn cum că a locuit cineva pre aici şi mai înainte"7.
Idem, ibidem, pp. 10-11.
Radu Popa, Ţara Maramureşului în veacul al XIV-iea, Edit. Acad. R.S.R„ 1970, p. 50.
Szilâgyi Istvân, Op. cit., p. 19; după Radu Popa, eventualitatea unei aşezări a românilor în Ma
ramureş I a sfirşitul veacului al XIII-iea sub prolecUa sau din iniţiativa regilor arpadieni nu me
rită nici măcar a. fi luată i n discutie, fie şi numai pentru faptul ci izvoarele scrise maghiare din
aceaslă vreme, cronici şi documente, numeroase şi bine informate, nu o înregistrează, iar privi
legiile acordate românilor maramureşeni în veacul următor nu fac nici o singură aluzie la un
asemenea temei al rela!iilor acestora cu coroana. Vezi R. Popa, Op. cit, P. 51.
7. Ziarul „Gulinul", Corespondenţe, Sighetu Marmaţiei, 25 august 1889, An F, nr. 23, din 4 oept.
·
1889, filele 1-2.
4.
5.
6.
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Cea de a doua comunicare, avfod ca temă „Maramarosmegye es az
olahorszag a XV Szazadban" 8, este .susţinută de dr. Csfoky Dezso, arhivist
la Arhivele Statului din Budapesta. In cele cinci subcapitole ale comunicării
se străduieşte să explice, cu lux de amănunte, originea şi provenienţa mara
mureşenilor pe aceste locuri, cauzele care au dus la iobăgirea lor, apoi, în
parte; la nemeşire ş.a.
In arsenalul argumentaţiei se referă În primul rînd la nume de per
soane (luga, Tite, Costea, Stoica, Roman, Sandrin), ori localităţi (Budeşti,
Căline.şti, Leordina, Rozavlea ş.a.), pe care le consideră de origine slavă, ori
de un „valahism transformat" . După Csanky, Maramureşul medieval are
mai mult de 50 0;0 localităţi cu denwniri slave, 1/4 maghiare şi ce mai ră
mîne valahe, „dar şi În aceste se simte influenţa slavă sau maghiară, În ra
dăcină sau În alcătuire"9.
In aserţiunile sale recunoaşte existenţa masivă a valahilor în secolul al
XIV-iea; prin părţile Dunării, Timişului, În ţinutul Mureşului şi Crişurilor,
În Ardeal, În lungul văii Someşului, şi traversînd Maramureşul, pînă din
colo În Ugocea şi Bereg, dar ca sînge şi limbă, după părerea autorului, bal
canice (slav sau alban), ca organizare slav, un popor de păstori, c are îşi
paşte turmele pe coastele dealurilor şi se stabileşte, pe ici, pe colo, după caz.
ln concluzie, deci, valahii erau extraordinar de mişcători, iar aici, În Mara
mureş, au imigrat de prin părţile Balcanilor, din cauza pericolului turcesc,
devenind astfel colonişti. Aşa ştiind lucrurile, valahimea singură şi-a meritat
soarta de iobag, ca unica formă posibilă a stabilizării ei .
Cu timpul, prin vitejie, scrie Gsfoky, unii dintre aceştia, cărora nu le
plăcea viaţa nomadă, sînt ridicaţi la rangul de nobilime (huniazii, dolhes
tenii, drăgoşeştii ş.a.).
Desigur, sînt mult lăudaţi drăgoşeştii B ale, Drag,
ultimii din viţă deveniţi Dragffi, pentru faptul că, precum remarcă autorul,
deşi aceştia erau valahi de origină, „În spirit erau maghiari, motiv pentru
care au şi fost din plin răsplătiţi de regii unguri, atribuindu-li-se toate do
meniile lui Bogdan din Maramureş, mai apoi cele cinci oraşe regale (Vise,
Hust, Teceu, Cîmpulung şi Tisa), şi un larg teritoriu, din părţile Ugocea,
Sătmar, Chioar, Beltiug, Solnoc ş.a. 10 .
Acelaşi ziar românesc, din 1 889, referindu-se la comunicarea lui Csfoky,
scria : „Acesta apoi a grăit multe verzi şi uscate, a voit a arăta că românii
din Maramureş sînt rămăşiţele păstorilor veniţi de peste Dunăre, că sunt
Csănky Dezsi:i, Maramarosmegye �s az olahsâg a XV szâzadbaD (Jude1u1 Maramureş şi valahimca
i n secolul al XV-iea), în „ Szaz.1dok", Magyar ti:irtenelmi tarsulat Ki:izldnye, 1889 evlolyam
(XXJII eviolyam), Budapesten, 1889, pp. 27-56.
9. Idem, Ibidem, pp. 36-38; după R. Popa, documentele maramureşene din veacurile XIV-XV ne
oieră probe evidente că, aproape f�rd excep�îe, toponimia minoră traductibilă a fost tradusă în
limba maghiară, iar toponimicele intraductibile au fost deseori maghiarizate; toate onomasticele
trai;luctibile au suferit în cancelarii traduceri în limba maghiară, mai degrabă maghiarizări pentru
prenume şi lraduceri propriu-zise pentru porecle, aslfel inc i t pentru unele cazuri doar calificativul
„român•, calitatea de cnenz, apartenenţa la o familie cnezială românească sau caracterul . cnezial
al stăpinirii exercitate de persoana 1espectivă ne permit să o includem în mediul românesc ma
ramureşean. Vezi R. Popa, Op. cit., pp. 23-25 .
10. Idem, Ibidem, pp. 53-56.
8.
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de ongme slavi şi că toţi românii au fost iobagi şi altele de a (le) lui Hun
fa.lvi" 1 1 .
Comurricarea a treia, intitulată „Tanulm:iny Maramarm;i oklevdekrol" ,
a fost susţinută de d r . Ion Mihalyi, sensibil mai redusă ca spaţiu, d a r cu atît
mai sobră şi documentată În acelaşi timp, pe alocuri reţinută chiar, din
cauza, credem noi, Împrejurărilor şi a atmosferei generale în care a fost
prezentată, fără Însă a face rabat adevărului istoric, uneori evident, alte
ori Întrezărit numai.
Istoricul Mihalyi îşi motivează studiul prin obligaţia pe care oricare
generaţie sau popor trebuie să o aibă, şi anume, „de a cunoaşte faptele şi
modul de cugetare al strămoşilor săi, că numai din acelea poate scoate în
văţătură pentru viitor, în acelea poate afla exemplul atrăgător şi vrednic de
imitat pentru Înaintarea bunăstării concetăţenilor săi ; îndemn spre jertfire
şi spre adevărate virtuţi cetăţeneşti din acele poate învăţa" 13.
Mihalyi este ferm convins În întreprinderea sa că „omenirea nu poate
Înainta altcum, numai Învingînd cu bărbăţie obstacolele advenitoare", în
speranţa încurajată de experienţa secolelor, şi anume că „nimic ce-i bun nu
piere şi nimic ce-i rău nu ţine În veci", atunci dnd lupta se duce, fireşte,
cum scrie „dizerantul" - pentru bine şi adevăr 14•
Aceste cîteva idei generoase au stat la baza cercetării sale istorice, după
cum însuşi Mihalyi ne mărturiseşte, a studiilor făcute pe acest teren „de
mai mulţi ani" cu privire la „diplomde din sedii XIV şi XV referitoare la
maramureşeni" 15,
In prima parte a studiului Mihalyi înşiră diferitele coleqii şi arhive
cercetate, dintre care nu lipsesc cele ale contelui Alexandru Teleki, a episco
piei de Agria, a conventului călugăresc din Selesz, capitlele din Alb.a Iulia
şi Oradea Mare şi alte locuri acreditate stabilind că numărul diplomelor
maramureşene ar putea fi În jur de 1 OOO.
In urma studiului Întreprins, a traducerii şi interpretării conţinutului
a cca 300 dintre acestea, istoricul Mihalyi ajunge la constatări şi concluzii
fundamentale pentru istoria Maramureşului, a locuitorilor acestui teritoriu.
Vom prezenta cîteva din acestea În cele ce urmează.
Numărul diplomelor pentru Maramureş este relativ mic faţă de
alte comitate, cum spre exemplu Sătmar sau Bereg. Mihalyi vede explicaţia
În faptul că diplomele s-au acordat mai ales unde „bărbaţii distinşi au- con
centrat posesiuni mari, care au rămas peste mai multe generaţii". Ori MaraZiarul „Gutinul " , ari. cit., după R. Popa lucrarea lui D. Csănky p rivind românii din Ma r amureş
în veacul al XV-lea ş1, î n tr- o oareca1·e măsură, aceea o lui I. Szilăgyi referindu�se la începuturile
comitalului maramureşean, se detaşează prin temei n ici a lnforma,iei, culeasă în marc p.;t.rle din
izvodre pe alunei inedite. Amindouă studiile sînt în schimb lributare unor prejudecăti in<"ompa
tibile cu cercetarea istorică, metoda adoptată şi explicit formulată de Csănky liincl cardcteristică
pentru limitele în care au încercat autorii să elucideze problemele istoriei românilor maramureşeni.
Vezi Op. dl., p. 28.
1 2 . Dr. Mihalyi Ianoş, Tanulmăny m4ramarosl oklevelekrl!I (Studiu
despre diplome maramureşene) ,
în „Szazadok " , Magya r torlenelmi tarsulat k5zlonye, 1889 cvlolyam (XXIII evlolyam) . Budapesten.
1889, pp. 57-67.
13. Idem, Ibidem, p. 51 , tradus in limba română vezi ziarul „Gulinul"', an. I, nr. 29, din 16 oc·
11.

14.

Lombrie 1889.

Ziarul „Gutinul", an, I , nr. 29, dtn lG octombrie 1 889.

15. Ibidem.
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mureşului i-a lipsit, pentru o clasă aristocratică „teritoriul roditor şi bogat",
care să fi putut forma donaţiunea regală. „Terra Maramorisiensis infertilis" ...
scrie Carol Robert într-un privilegiu pe care l-a acordat în 1 3 29 cetăţenilor
din Vise, Teceu, Hust, Cîmpulung 16 .
De mari demnităţi s-au bucurat numai străbunii familiei Dragffy, Bale
Vodă, magistrul Drag, comite şi fratele lor Ioanes Olahus, fiul lui Sas Vodă,
care au căpătat ca donaţiune din anul 1 365 de la regele Ludovic cel Mare
toate bunurile lui Bogdan Vodă, ajuns necredincios aceluia, iar de la regele
Sigismund, afară de multe comune şi munţi, În 1 392 cetăţile Hust, Vise, Si
ghet şi Chioar, în 1 395 posesiuni cît un principat Întreg, În comitatele în
vecinate ale Sătmarului, Beregului, Ugvar, Solnoc.
Comitatul Maramureş a fost un comitat democrat, scrie Mihalyi, vor
bind cu simpatie de acţiunile lui Bogdan care „a fondat Moldova (şi) care

înconjurată de patru imperii puternice şi-a ştiut susţine neatîmarea sa pma
azi„. Acest democratism este dovedit de răscoala ţăranilor din 1 5 14, la care

a luat parte aproape Întreaga nobilime din Maramureş şi de revoluţia lui
Francisc Rakoczi II, la care maramureşenii au participat cu 4 OOO de pede
straşi şi cu 8 OOO de călăreţi, în frunte cu ofiţerul Şandor Lupu, factorul
principal şi în lupta Împotriva tătarilor, la Borşa, din 1 7 1 7, eliberînd peste
1 0 OOO cetăţeni căzuţi în captivitate 17.
Cronicile spun că S. Ladislau a zidit cetatea Hust cam pe la 1090, l.'.a
să fie scut invaziei cumanilor. De-i drept asta, se Întreabă Mihalyi, atunci
cumanii şi înaintea zidirii cetăţii Hust şi după aceea au putut umbla liberi
prin părţile Maramureşului, întrucît Hustul se afla la apusul comitatului.
Dar În diplomele maramureşene - observă Mihalyi - deseori se face amintire
de invaziuni, „ce-i drept, nu comăneşti ci moldoveneşti". în sprijinul acestei
afirmaţii, Mihalyi argumentează cu diploma din 1 506, dată de regele Sigis
mund unei familii de români maramureşeni (Ioan, Mihai, Oprea, Dan ş.a.),
deoarece diplomele vechi, date de Ludovic cel Mare „cu ocazia invaziunilor
moldoveneşti au fost nimicite prin foc" 18.
Şi acum o paranteză : lui Ion Mihalyi i se părea, credem, mar impor
tant să sublinieze incursiunile moldovenilor şi nu ale cumanilor prin Mara
mureş, doarece numai în gîndirea istoricilor maghiari aceste acţiuni însem
nau „invaziuni ", pe cînd în gîndirea şi practica istorică a populaţiei autoh
tone puteau Însemna, şi noi credem acest lucru, un act de Întrajutorare între
românii de pe cele două versante ale Carpaţilor, în faţa unui duşman comun,
şi care nu era altul decît regalitatea ungară, aflată În plină expansiune te
ritorială.
Marele merit al istoricului Mihalyi constă Însă în faptul că nu consideră
existenţa diplomelor drept singurul argument, singura dovadă a vechimii
şi continuităţii românilor maramureşeni. ln studiul său aminteşte de faptul
că cea mai veche diplomă care atestă numele comitatului e st e cea din 1 1 99,
111. Ibidem.
17. Ibidem.
18. 7JeraJ „G11tlDul " . an

I,

nr.

30. din 23

octombrie 1889.
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provenită din arhiva Sopnon, iar atribuită unui român cea din 1 3 1 7, „ex
trădată lui Dragomir, fiul lui Dragoş, strămoşul familiei Rednic, despre pose
siunea cu numele Juleşti şi Mesteacăn" 1 9. „Ar fi însă o greşeală - scrie
Mihalyi - că înainte de anii pomenirii comitatului nostru (acesta n.n.) să
fi fost un ţinut nelocuit, ba din contră, putem zice şi noi cu Horaţiu :

Vixere fortes ante Agamemnona
Multi, sed omnes illachrymabiles
Urgentur, ignotigne longa
Nocte : carent quia vate sacro.
(Traducere : Au trăit mulţi viteji şi Înaintea lui Agamemnon, dar toţi
s-au pierdut neplînşi În noaptea lungă, nemărginită, neavînd cine să cînte
amintirea lor")20 .
Ion Mihalyi insistă asupra acestei valoroase idei, aducînd în sprijinul ei
chiar şi diplomele maramureşene. Astfel, din cuvintele lui Ioan Kiikiilăi,
scriitorul cretan al biografiei regelui Ludovic cel Mare, unde se zice :
„Bogdan woyvoda 01achorurn de Maramorosio, coadunatis sibi olachis
ejusdem districtus", se poate deduce că „fundarea şi ocuparea Moldovei, care
în 1 359 era săvîrşită, s-a făcut prin maramureşeni, averile acestora, sub pre
text de infidelitate, au ajuns proprietatea coroanei, iar diplomele lor nimi
cite", dispărînd astfel urme scrise ale vechimii acestora.
Despre donaţiile din sec. al XIV-iea s-au „exmis" diplome noi, ca de pildă
diplomele lui Ladomir, Nan şi Stan, ori a lui Iura din Onceşti , din 1 360
ş.a., care făceau trimiteri la antecesorii acestor domenii de pe vremea re
gilor de Anjou, ori chiar de pe vremea primului fondator al Ungariei, re
gele Ştefan cel Sfînt, caz adeverit de diploma din 1 763, de la Vişeu, acordată
lui Negrilă şi Radomir.
în aserţiunile sale, Mihalyi trece şi mai departe, folosindu-se de argu
mentaţie arheologică în susţinerea vechimii populaţiei autohtone, invocînd

localitatea Varalia2 1 , cetatea care În 1 360 deja nu exista, de locuri nume
roase cu ruine de cetăţi, ale căror nume .au fost ·daue uitării. „Atîta numai
vedem, scrie Mihalyi, că obiectele din veacul de bronz (tracice n.n.) se află

în număr mare ; ( ), bani de-a Împăraţilor romani, galbeni de-a împăra
ţilor bizantini, cei de mai înainte (dacici n.n.) cu miile se află, şi multe
lucruri"22.
•

•

.

In susţinerea continuităţii, a unei vieţi spirituale organizate, Mihalyi
foloseşte date şi din viaţa bisericească, pomenind de disputa dintre episco
pul Transilvaniei, de la Alba Iulia, şi cel de la Agria, din secolul XIV, de
organizarea în Maramureş, în secolul XIV-XV, a bisericii răsăritene, cu
preoţii Mirislo, Juleşti 1 386, preotul Costa, din Apşa de Mijloc, Balota, 1428,
preotul Nicolau din Vişeu 1 445. Pomeneşte apoi mănăstirile S. Arhanghel
Mihail (de la Peri n.n.), fundată În 1 391 de Bale Vodă, primind diploma
19. Ibidem.
20. Ibidem.
21. Toponimicul Subcelale (Waralia - Vlralja), ln veacul al XIV-iea
cetă�ii cnezliale de deasupra OnceşUuluJ. Vezi R. Popa, Op. cll., p.
22. Ziarul „GuUnul", an I , nr. 30, din 23 octombrie 1889.
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fundaţională de la Antoniu, patriarhul de Constantinopol, jurisdicţia egume
nului acestei mănăstiri fiind egală cu a unui episcop, Întinzîndu-se peste co
mitatele Ugocea, Sătmar şi Solnoc , din aceasta formîndu-se mai tîrziu epis
copia Maramureşului, apoi mănăstirea Moiseiu.
Timpul nu i-a permis „dizerantului" să aducă, În plenul acelei adunări
generale a „Societăţii istorice maghiare", şi argumente de alt ordin în sus
ţinerea vechimii şi continuităţii românilor maramureşeni, precum acele care
se referă la raporturile de drept, la numirile locurilor (toponime) şi persoa
nelor (onomastica), la instituţia cnezatului, „despre care toate diplomele
noastre - scrie l\'lihalyi - conţin multe date preţioase" . „Acum însă concluzionează Mihalyi - numai atîta amintim,
că cîte diplome avem,

acelea toate fără excepţiune au fost date pentru merite cîştigate în război ;
strămoşii noştri, care au cîştigat acele merite pînă cînd despre (pe de) o parte
erau cu cea mai mare alipire către religia şi naţionalitatea lor, originea lor
dorind să apară şi în diplome, despre (pe de) altă parte făceau multe ser
vicii patriei şi regelui : sub dinastia de Anjou şi pe timpul Huneadeştilor,
abia s-a întîmplat vreo expediţie, despre care să nu fie amintite În diplomele
noastre"23. Mihalyi va exemplifica, şi în acest caz , cu cei cinci fraţi din
Moisei căzuţi pe cîmpurile Bulgariei, cu Dragomir, tata românului Ioan,
căzut la Vidin, în lupta cu turcii ( 1 361), cu fratele lui Thatomir, căzut la
Bellcz, În Podolia, În război contra lituanilor, sau expediţia independentă
a lui Drag împotriva lituanilor, pentru care regina Maria îi acordă diploma
din 1 384. Sînt acestea, toate, fapte de vitejie, cu care Europa se putea mîn
orî În acele vremuri.
Acelaşi ziar românesc, „Gutinul", din Baia Mare, referindu-se la comu
nicarea lui Ion Mihalyi de Apşa, scrie : „Această disertaţiune a fost clasică.
Se vede că dl. dr. Ion Mihalyi se ocupă serios cu istoria poporului român
din Maramureş. Onoare lui că a produs atari documente despre cari nu
am avut cunoştinţă şi care revarsă o lumină asupra poporului român din
Maramureş" 24.

După părerea istoricufoi medievist dr. Radu Popa, apariţia în 1 900
a colecţiei de diplome întocmite de Ion Mihalyi a lărgit incomparabil baza
documentară a istoriografiei Maramureşului, deschizînd cercetării posibilita
tea de a muta accentul de pe fenomenele de istorie politică, urmărite prin
izvoare narative şi documente izolate, pe problemele esenţiale ale istoriei
maramureşene, cele social-economice, oglindite mai amplu şi detaliat Într-un
material documentar unitar25.

23. Ibidem.
24. Ibidem.
25 . R. Popa,

Op. cit., p. 29.
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DR. I ON MIHALYI DE APŞA ABOUT TIJE OLDNESS AND
CONTINUITY OF THE ROMANIANS IN MARAMUREŞ

( 1 889) .

Abstract Afler criticizing the unscientific thesis of the historians I. Szilagyi,
I. C.<.anky, presented at the 1899 annual meeting of the „Hungarian
l 11storical Society" at Sighetu Marmaţiei, the author gives dr. Ion
Mihalyi de Apşa's arguments supporting the oldness and con tinuity
ol the Romanians of Maramureş on this territory.
Some ref erences are made to the pa per entitled „A Study of J\1a
ramureşan Diplomas" in which the researcher, later on a correspon
ding member of the Romanian Academy, gives numerous, documentary,
archeological, numismatic, toponimic arguments, considering tha t it
would be a mistake to think tha t the county had been uninhabited
before the date when it was mentioned in documents (Marammeş 1 1 99).
The same conclusion is reached taking into consideration the
thousands of objects attesting the Dacian-Roman origin of the inhabi
tants of Maramureş, and of the whole Romanian people.
The paper shows an important moment in the fight of om prede
cessors against some unscien tific theses, tha t are, unfort11nately, n o t
y e t forgotten, concerning t h e oldness a n d continuity o f the Romanians
in their ancient land.
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TOPORUL DE BRONZ DE LA ILBA
CAROL KACSO
tn cursul anului 1977, Muzeul din Baia Mare a intrat În posesia unui
topor de bronz găsit, potrivit informaţiilor primite de la donator 1 , În raza
localităţii Ilba (corn. Cicîrlău, jud. Maramureş), fără precizarea însă a con
diţiilor şi locului exa·c t de descoperire. Se pare că piesa a ieşit la iveală cu
mulţi ani în urmă, într-un loc În apropiere de rîul Someş, în asociere cu
ea nefiind găsite şi alte obiecte arheologice. Toporul de la Ilba poate fi
considerat deci cu suficientă siguranţă ca o descoperire izolată.
Toporul aparţine categoriei de topoare cu disc de tip B1 - N cstor,
avînd discul În formă de ciupercă turtită, bara de sub disc scurtă şi cu sec
ţiunea rectangulară, braţele manşonului găurii de Înmănuşare bine profilate,
lama masivă şi rectangulară în secţiune, tăişul uşor curbat. Toporul e :;; t l!
deteriorat la manşon, iar patina verde ierboasă nu se păstrează decît în
unele porţiuni, la fel ca şi decorul. Acesta poate fi reconstituit doar în
zona barei de sub disc şi parţial În partea superioară a lamei, el constînd
din linii paralele orizontale, triunghiuri haşurate şi punctate, puncte , re
gistre unghiulare haşurate. (Fig. 1). Dimensiuni : lungimea totală - 1 7,1
cm ; lungimea lamei - 1 2,3 cm ; diametrul discului - 4,2 cm ; greu
tatea - 265 gr.
Tipologia topoarelor cu disc stabilită de I. Nestor încă În 19382 este
general acceptată, ea suferind însă o serie de nuanţări. în ceea ce priveşte
topoarele tip B„ A. Mozsolics, care clasifică topoarele cu disc În cinci ti
puri principale, stabileşte trei variante3, iar A. Vulpe şase4, În funeţie de
forma şi decoraţia lor. Toporul nostru se încadrează În varianta Ba (Mozsoa fost donat Muzeului din Baia M are de elitre prof. I. Micu de la Şcoala generală din
de lnv. al piesei este 4919.
2. I. Nestor, Dle venlertea Strel.tbte mii NackealChelbe
aus Weslrumlnlea, in Marburger Studlea,
1939, p. 179 sqq.
3. A. Mozsolics, Bromeluade des Karpateabecken1, Budapest, 1967, p. 40 sqq, fig. 6 B.
4. A. Vulpe, Jll: le uad Belle la :Rlllle
llal a, I, Miinchen, 1970, PBP IX-2, p. 70 sqq.
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lics), respectiv B1 - Ighiel (Vulpe). Prin forma discului, exemplarul de la
Ilba este apropiat şi de cele aparţinînd variantei Bikacs - Borleşti (Vulpe),
ac�tea din urmă fiind Însă neornamentate5•
Din punct de vedere cronologic, topoarele de tip B 1 , În marea lor
majoritate, aparţin perioadei mijlocii a epocii bronzului. După unii cerce
tători, acestei perioade îi sînt caracteristice două categorii bine distincte de
bronzuri, între care, mai ales pe baza topoarelor cu disc, se poate stabili o
clară diferenţiere cronologică. După A. Mozsolics, primei părţi a bronzului
mijlociu, numită de ea faza B III a, îi corespund depozitele orizontului
Hajdusamson, caracterizate printre altele de topoarele de tip A, iar celei de
a doua părţi, numită faza B III b, depozitele de tip Koszider, în care sînr
prezente topoarele cu disc de tip B16.
O serie de descoperiri contravin însă unei prea rigide împărţiri pe
orizonturi cronologice a depozitelor, unele tipuri de bronzuri, printre care
şi topoarele cu disc, avînd variante a căror existenţă se prelungeşte o vreme
destul de îndelungată, coexistînd cu variante tipologice mai noi. Asupra
acestui fapt atrage atenţia şi O. Popescu, care admite părerea că topoarele
tip B1 sînt mai noi decît cefo de tip A, respectînd în felul acesta schema
tipologică stabilită de I. Nestor, dar nu exclude posibilitatea parţialei lor
conternporaneităţi7. Depozitul de la Szeghalom8 demonstrează în mod evi
dent acest fapt, aici fiind asociate topoare de tip A2 cu un topor de tip B1 .
Acest depozit este datat de către A. Vulpe la mijlocul perioadei mijlocii a
bronzului român�c9• N-ar fi exclus ca şi depozitul de la Valea Chioarului
(Gaura) să fi conţinut un topor cu disc de tip B1 10. Depozitul de la SăpÎnţa 1 1
reprezintă o dovadă certă a prelungirii duratei d e folosire a topoarelor de
tip A2 , toporul de acest tip din depozit fiind În asociere cu bronzuri de
dată mai recentă.
După B. Hansei, topoarele de tip B1 nu aparţin unui singur orizont
cronologic, ele apărînd atît în depozitele perioadei MD I, cît şi în depozitele
perioadei MD n1 2.
A. Vulpe consideră că topoarele de tip B1 apar la mijlocul perioadei
mijlocii a epocii bronzului românesc, ele caracterizînd a doua parte a aces
tei perioade, fiind prezente, sub forma unor exemplare ale variantei Senta
(
Cruceni), şi în perioada bronzului tîrziu 13.
Varianta Ighiel, căreia îi aparţine, aşa cum s-a văzut, şi toporul de la
Ilba, datează cu certitudine din a doua jumătate a perioadei bronzului m i j=

p. 73.
6. A. Mozsolics, Op. cit., passim.
7 . D . Popescu, Uber dle bronzeze!Ulchen Strellllxte mii Nackenschelbe, în Dacia, N.S., Vil, 1963, p. 93.
8. A. Mozsolics, Op. cil., p. 165, pi. 12-14.
9. A. Vulpe. Op. cil., p. 76.
10. D. Popescu şi M. Rusu, Depots de l'Age du bronze moyen, în Invarch, Roumanie, fasc. 1, 1966, R4.
A. Mozsolics, Op. cit., p. 146 consideră că depozitului de l a Valea Chioarului (Gaura) nu i-�
5. Ibidem,

apartinut un topor de tip B1.
Popescu şi M. Rusu, Op. cit., R8 a şi b.
Hansei, Bel trlge zur Chronologle der
p. 62 sqq.
A. Vulpe, Op. cit., p. 77.

11. D.
12. B .
13.

ml!Ueren

Bronzezelt

5•
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lociu, ea ocupînd în schema cronologico-tipologică a variantelor topoarelor
cu disc de tip B 1 o poziţie de mijloc14.
Spre deosebire de topoarele cu disc de tip A, care au o arie de răs
pîndire relativ lirnitată15, topoarele de tip B 1 au o răspîndire mult mai
mare, fiind prezente În medii culturale foarte variate16. Toporul de tip B1 de
la Ilba reprezintă pînă În prezent singura descoperire certă de acest fel dill
nord-vestul Transilvaniei, exceptînd tiparul unui disc de topor de tip B 1
găsit la Otomani17. Din păcate, stabilirea mediului cultural căruia i-a apar
ţinut piesa de la Ilba nu poate fi făcută decît prezumtiv, lipsind din zonă
cercetările arheologice sistematice referitoare la epoca bronzului.
Localitatea Ilba, ca de altfel Întreaga Depresiune a Băii Mari, căreia îi
aparţine din punct de vedere geografic, se găseşte În plin centrul ariei de
răspîndire a culturii Suciu de Sus 18. După ultimele cercetări, începuturile
acestei culturi corespund cu începuturile celei de a doua jumătăţi a bron 
zului mijlociu19, marcată de utilizarea topoarelor de tip B1 • Este aproape
cert deci că şi toporul de la Ilba a aparţinut unei comunităţi a culturii Su
ciu de Sus.
DIE NACKENSCHEIBENAXT VON ILBA

- Zusammenfassung Der Verfasser verolfentlicht eine Nackenscheibenaxt vom Typ B1,

welche zu einem nicht festgestellten Zeitpunkt und Fundort aul dem

Territorium der
Ortschaft llba (Gem.
Cicîrlău, Bz.
Maramuresch)
c11deckt wurde. Die Ax t gehort vom typologischen Standtpunkt zur V a
rian te Bi-Ighiel (V ulpe) und stammt aus der zweiten HCilfte der m i t tle
ren Bronzezeit. Es wird angenommen dass sie einer Gemeinde der Suciu
de Sus-Kultur angehort hat.

14. Ibidem.
15. A. Mozsollcs, Op. cit., fig. 11 ; A. Vulpe, Op. ci t„ pi. 50 A.
16. A. Mozsolics, loc. clL; A. Vulpe, Op. cil„ pi. 50 B. Alte topoare de tip B1 la V. Furmanek.
Bronzova Industria str�dodunajske mohylove kultury na Moravi!, în SlovArch, 2.1-1 , 1973. p, 141,
fig. 41111 şi 44119; M. Gedl, Kultnra Przedlulycka, Krakow, 1975, p. 55. pi, 4/9 ; 5/3, 4, 7.
17. I. Ordentlich. Poselenla v Otomani v svele poslednlk raskopok, ln Dacia, N.S., VII, 1963. fig.
16112., T. Bader, Epoca bronzului ln nord-vestul TransUvanlel, Bucureş ti, 1978, p , 91 aminle,te
incli o descoperire nesigură de la Tăşnad.
18. N. Kalicz, A kesobronzkori lelslisz!lcsl csoporl leletel es kronologlal helyzele, ln Archtrt, 87,
l , 1960, fig. 5; T. Bader, Cultura Snclu de Sus ln nord-vestul R omhlel , ln
SCIV, 23, 4, 1972,
fig. 2.; Idem, Epoca bronzulnl, pi. 37, Pină ln prezent aşezări ale culturii Suciu de Sus în
depresiunea Bliii Mari au fost Identificate la Tăuţii Măgherăuş şi Baia Mare.
19. A, Vulpe, Elnlge Bemerkungen t1ber dle mltuere und dle splle Bronzeze'! ID Norden Rumlnlens,
in Dacia, N.S., XIX, 1975, p, 73; C. Kacs6, Contrlbullons l la connalsaance de la caltare Sada
de Sns li la lnmllre dea recherches lalles l Lăpuş, ln Dada, N.S., XIX, 1975, p. 461 T, Bader,
Epoca bronzului, p. 74.
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RELAŢII ŞI MAR TURII DESPRE BAIA MAlfE
ÎN SECOL UL AL XVI-LEA
AUREL S. FEŞTILA
Bogatele resurse de substanţe minerale utile cu care natura a înzestrat
subsolul de la poalele munţilor Gutîi au determinat încă din cele mai vechi
timpuri crearea unui centru urban cu forme proprii de organizare şi con
ducere a cărui faimă se răspîndise pe o largă arie geografică. Aşa se explică
faptul că Baia Mare, atestată documentar sub numele de Rivulus Domina
rum 1 (Rîul Doamnelor), este pomenită de timpuriu În numeroase descrieri,
mărturii şi impresii consemnate de cărturarii vremii alături de alte centre
medievale din Transilvahia şi mai de departe.
Publicarea de către Institutul de istorie „Nicolae Iorga" a prestigioasei
lucrări „Călători străini despre ţările române'',2 care cuprinde o vastă
colecţie de mărturii asupra trecutului nostru medieval, ne oferă posibili
tatea
să reţinem cu mîndrie valoroase informaţii şi relaţii documentare
daspre oraşul Baia Mare pe parcursul secolului al XVI�lea, perioadă cu
profunde şi tumultoase frămîntări social-politice, şi să scoatem În evidenţi
importanţa economică a bazinului băimărean care a constituit obiectul
unor permanente dispute, intrigi. concesiuni şi lupte sîngeroase Între expo
nenţii claselor dominante pentru a pune stăpînire şi a jefui bogăţiile subso
lului acestei străvechi zone miniere.
!'.finaţi de interese economice sau politice, fie că s-au aflat În trecere cu
diferite misiuni, fie că s-au stabilit vremelnic la Baia Mare, numeroşi repre-
zentanţi ai clasei dominante, cunoscînd nemijlocit localitatea şi împreju
rimile ei, ne-au lăsat interesante opinii, aprecieri şi impresii despre resursele
materiale, oamenii şi frumuseţea acestor meleaguri.
1. Documente privind Istoria RomAnlel. Secolul al XVI-iea, Seria C, Transilvania, voi. Il, pp. %89-290,
actul nr. 544.
2. C.llilort •trllnl despre lirtle romane, Editura ştiinlilică, Bucurefll, voi. I-V (1968-19731.
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Cele mai bogate şi semnificative informaţii de la Începutul acestei pe
rioade ne sînt transmise de către Nicolaus Olahus (1493-1568) primul
umanist de origine română. Scoborîtor din viţa domnească a Drăculeştilor
şi nepot de soră a lui Ioan Corvin de Hunedoara, Nicolae Olahus, datorită
vastei sale pregătiri, a ajuns să primească titlul de secretar şi consilier al
regelui Ferdinand I de Habsburg, episcop de Zagreb şi Agria, arhiepiscop
de Stregoniu şi regent al coroanei ungare .
.fo lucrarea sa istorico-etnografică intitulată „Hungaria" Nicolae Olahus
vorbeşte cu mîndrie despre originea sa românească, despre românii şi lo
calităţile din Transilvania, din Ţara Românească şi Moldova , despre trecutul
nostru istoric, despre ocupaţia locuitorilor, bogăţiile �i frumuseţile acestor
pămînturi strămoşeşti .
. . . „Acea parte . . . care este dincolo de rîul Tisa, se numea odinioară,
aşa cum ne spune Ptolemeu - Dacia. . . Ea cuprinde ţările : Valahia mare
care se mai numeşte şi Ţara Românească (Transalpina), Moldova, Transil
vania, Maramureşul, Ţara dintre Someşuri, Crişana, Nyir (Bihor şi Sălaj),
Ţara dintre Timişuri . . .3
. . . Mai sus de rîul Someş, care precum am amintit mai înainte curge
mai întîi Între doi munţi spre apus pînă la Munţii Septentrionali, este oră
şelul Baia Mare (Rivulus Dominarum) precum şi Baia Sprie, În jurul cărora
sînt minele de aur, de argint şi de alte metale . . .4
. . . La nord şi la est de Someş este Comitatul Maramureşului, În care
de partea aceasta a Tisei, lîngă tîrgul Rona, sînt ocne de sare din care se
taie sarea cu ciocanul de fier Întocmai ca piatra din cariere . "5 .
•

.

.

Faptul că Baia Mare este pomenită de mai multe ori În opera lui Olahus,
în rînd cu alte oraşe din Transilvania, dovedeşte nu numai vasta erudiţie
a cărturarului umanist care a cunoscut şi înfăţişat În mod real aceste locuri,
ci şi nivelul ridicat de dezvoltare economico-socială la care se situa în acea
vreme centrul minier de la poalele Gutîiului.
în anul 1 5 20, Transilvania este vizitată de Francesco Massaro secretarul
lui Lorenzo Orio, oratorul Veneţiei la Buda, şi într-o scrisoare adresată
Dogelui Veneţiei el vorbeşte despre Baia Mare şi bogăţiile existente aici :
. . . „Intre Ungaria şi Transilvania este, n-aş zice un izvor, dar mai
degrabă o cisternă de apă rece care se aseamănă cu vinul. Ea se află lîngă
un oraş al regelui care se numeşte Baia Mare (Nahe bagne) unde sînt minele
de aur ale regelui deasupra cărora am stat să văd cum scot din pămînt aurul,
cum îl curăţă de pietre, cum îl aleg şi îl separă de argint şi toate celehlte
operaţii pînă la cea din urmă care este baterea ducaţilor . . . "6.
Scrisoarea lui Massaro cuprinde şi unele elemente fanteziste, ireale cu
privire la existenţa unui „aur vegetal" şi alte .bogăţii mai puţin verosimile.
Magnatul Iacob Fugger care arendase în acea vreme unele mine din
Transilvania între care şi cele din Baia Mare a trimis în anul 1 528 pe Hans
3. Călălort străini

4. Op. cit., p. 493.
5. Op. cit., p. 494.

despre ţările

române,

6. CăUitOrl străini despre \ărlle române,

vol.

voi.

I,

Editura şliln\ifică,

I, p. 168.
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Demschwam de Hradeczin ca să studieze şi să propună noi soluţii pentru
creşterea rentabilităţii exploatării sării şi altor minereuri. In „Raportul pri
vind exploatarea salinelor din Transilvania"7 trimis de Dernschwam casei
Fuggerilor, odată cu descrierea unor localităţi cu zăcăminte miniere fiind
menţionată şi Baia Mare, sînt prezentate noi modalităţi de intensificare a
exploatării sării şi de asigurare a transportului acesteia folosind cur:rurile
de apă.
Informaţii apreciabile despre numeroase localităţi din Transilvania ne
sînt furnizate de lucrarea lui Georg Reicherstorffer intitulată „C horogra
phiae Transylvaniae" care a fost tipărită la Viena în 1 550 şi ·este dedicată
lui Nicolaus OlahusB.
Originar din rîndul saşilor din Sibiu unde s-a născut, Reicherstroffer
ajunge consilier regal şi În această calitate este trimis ca sol În Moldova şi
Transilvania. Impresiile culese cu prilejul acestor solii sînt publicate în două
lucrări (Chorographiae Moldaviae şi Chorographiae Transylvaniae).
Cu toate că „Chorographiae Transylvaniae" cuprinde unele erori da
torate limitelor de cunoaştere şi concepţiilor de clasă ale autorului, ea este
importantă pentru imaginea reală cu care sînt redate aspecte'le cu caracter
istoric şi geografic cît şi pentru frecvenţa cu care sînt pomeniţi românii ca
populaţie majoritară în toate localităţile.
La Începutul anului 1 552 după ce Transilvania a încăput pe mîna habs
burgilor, regele Ferdinand I însărcinează pe consilierul său Georg Werner
(sau Wernherius) unul dintre cei mai buni specialifti din acea vreme în
probleme de mineralogie şi exploatări miniere, ca impreună cu episcopul
Paul Bornemisza şi sub oblăduirea generalului Castaldo, să cerceteze situaţia
veniturilor reţeşti d �n Transilvania . P �ecu� !i situaţia căm� rii. din Baia Mare.
.
mtitulat : „Despre
In raportul mtocrmt cu acest pnlei exista un capitol
Baia Mare" În care se spune :
. . . ,;Oraşul Baia Mare (De Rivulo Dominarum) pe care germanii îl
numesc Ungrisch Neustadt şi ungurii Szatmar Banya sau Nagy Banya este
afan din Transilvania într-o adîncitură a munţiilor care despart Tr.msilva
nia de Maramureş . . . în Baia Mare pe lîngă aur, care e mai din belşug t:a
În Transilvania, este şi o producţie mare de argint, fapt care fără îndoială
l-a îndemnat pe monarh să se teamă mult pentru această localitate şi să în
grijească · să o împrejmuiască cu întărituri. . . Înăuntrul zidurilor e�te un
castel, sediu osebit al cămării şi al cămăraşului . . . În acel - castel - sînt
ateliere de separare, de ardere şi altele de acest fel ce ţin de cămară. De castel
depind paisprezece sate din care două sînt ungureşti, celelalte româneşti . . . "9•
Din raportul Întocmit de Georg Werner, o adevărată frescă despre
Baia Mare, rezultă interesante d ate şi aspecte cu privire la si.tuaţia organi
zării minelor, la condiţiile de muncă ş1 starea socială a minerilor.
dt., pp, 262-287.
8, Op. c:U., pp. 1 81-186, 207-226.
9. Călători străini despre l ăr ile române,
65, 85, 92-98.

7. Op.

voi.

II,

Editura ştiinlifică, Bucureşti,
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Giovan Andrea Gromo, un nobil .din Veneţia, descendent din vestita
familie Sforza, a îndeplinit o perioadă funcţia de comandant al oştilor de
gardă ale principelui Ioan Sigismund Zapolya. Cu acest prilej, în anii 1 5641 567, el fotocmeşte o descriere a Transilvaniei, În care înfăţişează situaţia
ei geografică, bogăţiile naturale, sistemul de fortificaţii şi de apărare precum
şi structura socială, evidenţiind cu mult realism virtuţile ostăşeşti ale româ
nilor. Reţinem din descrierea lui Gromo următoarele :
. . . „In apropiere este Baia Mare numită de unii şi Pîrîul Doamnelor,
(Rivulus Dominarum) o localitate fără mari Întăriri. . . totuşi de mare
însemnătate, mulţumită minelor bogate care dau aurul cel mai bun .
. . . A treia naţiune (aici termenul de „naţiune" trebuie Înţeles în
sensul etnic) este a românilor care e răspîndită În toate părţile acestui stat.
Obişnuit, toţi românii se îndeletnicesc cu munca dmpului atît pentru sine
cît şi lucrînd ca muncitori pămînturile ungurilor şi ale saşilor. Puţini dintre
ei fac slujbă ostăşească printre ostaşii călări, cea mai mare parte Însă slujesc
ca pedestraşi. Au o mare vitejie Înnăscută şi rabdă orice osteneală. . . nu se
tem de nici o primejdie. . . Ei folosesc şi astăzi o limbă asemănătoare cu
limba veche a romanilor, după cum folosesc şi obiceiul şi portul lor . . a 10
Preconizînd formarea unei ligi antiotomane ş i recuperarea pierderilor
de influenţă din cauza Reformei, Papa încearcă să îmbunătăţească rdaţiile
dintre habsbuq:�i şi polonezi, deteriorate ca urmare a ocupării de către habs
burgi a cetăţii Satu Mare.
Pentru mediere, Papa trimite în anul 1583 pe călugărul iezuit Antonio
Passevino. 'În drumul său spre Caşovia, locul negocierilor, Passevino vizi
tează mai multe localităţi din Transilvania, Între ele fiind şi Baia Mare, se
ocupă de înfiinţarea unui seminar iezuit la Cluj şi adună material pe baza
căruia elaborează lucrarea „Despre Transilvania".
Referindu-se la desfăşurarea tratativelor de la Caşovia, Passevino men
ţionează confruntarea dificilă ce a avut-o cu reprezentantul Împăratului,
contele Herberstein, care avea În exploatare minele din Baia Mare, mine ce
urmau a fi cedate, cu toată regiunea, regelui Ştefan Bathory În compensaţie
pentru cetatea Satu Mare .
. . . „In locul - oraşelor - Satu Mare şi Ncmeti care erau patrimoniul
Casei Bathory, Împăratul (Rudolf al II-iea) este acum pe cale să-i dea lui
Ştefan, regele Poloniei, Baia Mare, numită de latini Rivulus Dominarum . . " 1 1
I n lucrarea lui Passevino sînt înfăţişate instituţiile administrative şi de
drept, potenţialul economic şi militar, orientările politice şi factorii de
conducere din principatul autonom al Transilvaniei.
În perioada refugiului şi a captivităţii lui Petru Cercel, domnul Ţării
Româneşti, mazilit în 1 5 8 1 În urma uneltirilor lui Mihnea Turcitul, s-a
aflat o vreme În Transilvania secretarul acestuia Franco Sivori, o riginar din
Genova. Urmînd pe domn În pribegie şi În timpul cît a fost închis în cetă
ţile Mediaş, Chioar şi Hust, Franco Sivori a stat o perioadă şi în Baia Mare,
despre care scrie :
.

.

10.
11.

CAlllori strllnl despre lările rom.he, voi. li, Editura ştilnlificli, Bucureşti, 1970, pp. JJl!, JJS-JJ7.
Cililor! strllnl despre \lrUe rom.Ina, voi. II. Editura ştiinţifică, Bucureş ti, 1970, p, 539.
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„
. Şi astfel, după ce am stat aproape opt luni În casa
amintitului
domn Kendy (La castelul din Iernut) ne-am luat rămas bun . . . şi am ajuns
în trei zile într-un oraş numit Baia Mare (Nagibagna) la hotarele Ungariei
şi lingă cetatea unde era închis principele (Petru Cercel era închis la Chioar).
Aici am stat o lună şi jumătate Încheiate, sub protecţia prea strălucitului
domn Felician, baron de Herberstein, consilier al maiestăţii sale imperiale,
care locuia cu familia sa În acele părţi, deoarece el exploata minele de aur
şi argint care fuseseră odinioară ale Fuggerilor . . . Pe acestea le luase În aren
dă de la principele Transilvaniei căruia îi aparţinea a<:est loc Baia Mare,
fiindu-i dăruit acestuia de regele Poloniei, unchiul său, care îl dobîndise
de la împărat prin ni�e convenţii . . . fiind mediator părintele iezuit Pos
sevino" 12.
In „Memorialul" său, Franco Sivori cuprinde, alături de prezentarea
faptelor Într-un stil viu şi colorat, unele date statistice, descrieri de cere
monii, obiceiuri şi amănunte despre felul de viaţă al românilor.
ln anul 1 5 85, francezul Jacques Bongars, întovărăşit de prietenul său
Guillaume Lenormand, Întreprinde o călătorie de studii străbătînd Ungari;!,
Transilvania şi Ţara Românească În drum spre Constantinopol.
în „Jurnalul de călătorie" scris cu acest prilej Bongars comentează
În stil telegrafic unele date despre localităţile prin care a trecut între care
este menţionată şi Baia Mare :
. . . „7 mai, după cină am dormit Ia Seini, un sat În care se vorbeşte
mai mult româneşte decît ungureşte 3 mile (de la Satu Mare)
8 mai,
3 mile, am ajuns la cină la „Hungrisch Neustadt" zisă şi Baia Mare, Într-o
miercuri" .
. . . „La 1 iunie am plecat din B aia Mare . . . am trecut micul rîu Lăpuş,
care izvorînd din Munţii Maramureşului, desparte ţările Împăratului de cele
ale principelui Transilvaniei . . " 13.
Unele date interesante despre Baia Mare şi mai ales despre tehnica mi
nieră din această perioadă ne sînt furnizate de Felician Herberstein. Acest
nobil de origine austriacă a deţinut diferite funcţii la curtea lui Rudolf al
Il-lea şi este numit comisar imperial al negocierilor de la C aşovia cu Pos
sevino din 1 583 pentru aplanarea litigiului dintre Împărat şi regele Poloniei.
Abil şi avid de îmbogăţire el exercită la aceste tratative o serie de manevre
ascunse în favoarea lui Ştefan Bathory, de la care reuşeşte să arendeze mi
nele din Baia Mare şi Cavnic.
El îşi stabileşte pentru o perioadă reşedinţa la Baia Mare unde este
cunoscut şi elogiat de către Sivori şi Bongars. Bun cunoscător al tehnologiei
miniere, Herberstein este so-l icitat în 1 585 ca s p ecialist d.: regele Poloniei
pentru a cerceta situaţia minelor de la Zlatna, Almaş, Brad, Abrud şi Băiţa,
cu scopul găsirii unor noi căi pentru rentabilizarea acestora. În raportul re
dactat din Baia Mare, la 22 decembrie 1 585 către regele Poloniei, Herber
stein prezintă reale şi competente propuneri privind organizarea muncii,
.

.

.
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.

12. Clllltort
U. Op. cil.,

slrlllnt despre
pp. 155-156.

lllrile

romane,

voi. lll, Editura ştiinţifică,
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perfecţionarea tehnologiei ŞI asigurarea mîinii de lucru În exploatările mi
niere.14
în anul 1 596 este tipărită la Veneţia lucrarea lui Gian Lorenzo D'Anania
intitulată „Cosmografia" în care pe baza unor surse şi informaţii indirecte,
necunoscute de noi, autorul face o sumară descriere a ţărilor române, pre
zentînd pe lîngă unele elemente reale şi lucruri cu caracter superstiţios lip
site de temei şi adevăr :
. . Transilvania, mai Întîi numită Dacia a fost vestită datorită re
gelui Decebal. . . seamănă şi ca poziţie şi ca mărime cu Toscana, este peste
măsură de bogată În aur, argint şi orice alt metal. . . Acolo se află oraşele
Baia Mare, Bistriţa, Cluj şi Turda . . . şi mai apoi Oradia, Alba Iulia, Si
biul. . . Mediaş, Braşov, Făgăraş . . . " .
Referindu-se l a Baia Mare, autorul consemnează :
„. .
ln minele sale apar adesea, ca un lucru vrednic de mirare, nişte
spiriduşi, dintre aceia care se numesc silfi pămînteşti de jos, care - În timp
ce se prefac că ajută pe lucrători, ba cu rîsete ba cu cuvinte şi se arată
chiar că Învîrtesc roţile, ţin funiile, scurg apa şi fac slujbe de acest fel .:
îşi îndeplinesc (deşi aceasta nu se vede de loc) gîndul lor cel rău năruind . . .
minele, unde pier înăbuşiţi nenorociţii muncitori . . . " 15.
Această descriere mistica-fantastică se pare că îşi are originea În legen
dele care circulau şi mai circulă şi astăzi În rîndul minerilor despre „omul
nopţii", „strigoii minelor", „duhurile rele din adîncuri" şi alte scorneli su
pranaturale, pe care autorul le-a preluat probabil ca fapte reale. în lucrarea
lui D' Anania este menţionat pentru prima dată „bitumul" ca o ceară mine
rală şi tot aci se face o sumară descriere a stemei Moldovei.
Descrieri referitoare la Transilvania În general şi cu menţionarea loc a
lităţii Baia Mare În special au realizat În această etapă, pînă la sfîrşitul se
colului al XVI-iea, şi alţi cărturari dintre care aş aminti pe Giorgio Tomasi
şi Leszter Gyulafi, demnitari la curtea lui Sigismund Bathory, geografii ita
lieni Giovani Botero şi Antonio l\.fargini precum şi consilierul imperial David
Frolich în lucrarea sa ,,Medulla Geographiae Practicae" 16. Fără a depăşi ca
problematică, mod de abordare şi profunzime În analiză lucrările prezentate
mai sus, scrierile lor constituie tot atîtea argumente pentru cunoaşterea mai
amplă a realităţilor social-istorice din această perioadă.
Desigur că În secolul al XVII-iea şi următoarele se Înmulţeşte numărul
de documente şi informaţii despre Baia Mare, fapt ce ne oferă în continuare
un vast material pentru cercetare şi valorificare.
O privire de ansamblu asupra acestor scrieri ne permite să desprin
dem cîteva concluzii :
In primul rînd trebuie să reţinem faptul că B aia Mare apare de tim
puriu menţionată În lucrări scrise fiind cunoscută În această parte a Europei
ca un important centru minier şi comercial, ca aşezare urbană dezvoltată.
'
Sînt evidenţiate - uneori chiar exagerat - bogăţiile subsolului şi în specia�
„

.

.

14.

Călători str.Uni despre ţările române,
Călălo1i stră ini despre lările române,
16. Călălorl străini despre lilrlle romdne,

15 .

voi. I l l ,
voi . IV,

voi. V,

Editura �tiin\lfică, Bucureşti, 1971, pp. 189-197.
Editura şliinţifică, Bucureşti, 1972, pp. 567-568.
Editura şliinţilică, Bucureşti, 1973, pp. 43-4 5 .
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aurul şi argintul existente la Baia Mare, fapt ce a stîrnit continuu interesul
şi dorinţa avidă a exponenţilor claselor dominante de a pune stăpînire pe
această · localitate, de a se înfrupta din exploatarea resurselor sale.
In al doilea rînd este necesar de subliniat că istoria dezvoltării acestei
localităţi este strîns legată de istoria Transilvaniei. Toate frămîntările poli
tico-sociale care au zguduit În evul mediu această ţară s-au răsfrînt direct
asupra oraşului Baia Mare, el însuşi constituind de multe ori obiect de dis
pută şi de tranzacţie Între suveranii feudali.
în al treilea rînd trebuie remarcat faptul că paralel cu descrierea locali
tăţii şi a bogăţiilor băimărene, unii autori ca Massaro, Dernschwam, Werner,
Herberstein, D'Anania şi alţii sesizează şi prezintă În lucrările lor interesante
aspecte sociale privind condiţiile de 11).Uncă istovitoare din băi şi ocne, ni
velul rudimentar de Înzestrare tehnică a exploatărilor miniere, unele metode
de lucru şi forme de organizare a muncii precum şi nivelul scăzut de viaţă
al băieşilor, fapt ce ne permite să aprofundăm Înţelegerea caracterului crunt
de exploatare a lucrătorilor în condiţiile sistemului feudal.
în al patrulea rînd, dar nu mai puţin importantă este concluzia ce se
desprinde că românii au reprezentat tot timpul populaţia majoritară atît în
bazinul Băii Mari cît şi pe Întregul teritoriu al Transilvaniei , ei constituind
principala forţă socială producătoare de bunuri materiale.
Găsim clar formulate aceste idei în scrierile lui Nicolae Olahus, Wer
ner, Reicherstoffer, Sivori, Gromo, Bongars, D' Anania, David Frolich şi
alţii care subliniază numărul majoritar al românilor, aspecte privind fizio
nomia şi trăsăturile lor de caracter, limba, portul, obiceiurile şi permanenţa
lor pe aceste meleaguri ca urmaşi legitimi ai daco-romanilor.

SOME DAT A ANO EVIDENCE ON SIXTEENTH CENTORY
BAIA MARE

- Abstract Slmting irom the study of the vas t collections of evidence on o u r
medicieval past, comprised i n t h e work „Foreign Travelers about the
Romcmian Principalities" published in severa] volumes by the „Nicolae
Iorga" Institute of History in the Scientific Edition, Bucharest, the
mast significant items of information, impressions and evidences wilh
direct refferece to the Jocality of Baia Mare, well-known from cmcien t
limes as one of the important mining centres of Transylvania, hm·e
been sellected and presented in this article.
Highly appreciated for i ts rich na tural rescurses the teritorr of
Transylvania underwent in the sixteenth century a stormy period oi
social

and politica] movements.

The repressenta tives of the feudal
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dominant classes tried by all means to turn into their property and to
appropiate the riches of this teritory. A great number oi emissaries
and represen ta tives of the dominant classes visited Transylvania and
wrote about it nemerous essays eon their journey, memoirs, a.s.o. that
embody valuable pieces of iniormation and documentary proois on the
locality oi Baia Mare, on the material resourses of the area, on mining.
the population and the beauties of these places.
The presentation of those letters is a clear evidence of the note
worthy economic part held by the Baia Mare basin in thath period,
as well as the tact that the Romanian population, tha t has always
been in the majority in this area, faced with dignity all vicissitudes
ol those times, keeping unaltered the features of its character, lan
guage, costume and customs as the Jowful successors of the Daco-Ro
mans, constituing the main ma terial goods producing social iorce.
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UN DOCUMEN T INEDIT PRIVIND RELAŢIILE
CHIOARULUI CU ŢAR/LE ROMÂNE IN EVUL MEDIU
VIORICA URSU
Procesul istoric ce a premers unirii românilor Într-un singur stat a în
scris cu permanenţă, de-a lungul istoriei, legături ale acestora de o parte şi
de alta a Carpaţilor. Relaţiile Între ţările române - capitol atît de cu
prinzător În timp şi ca arie de manifestare (economie, viaţă socială, dome
niu politic şi militar, viaţă culturală), au constituit, cu siguranţă, premise
importante ale unităţii politice a acestor ţări1•
Cercetarea istorică românească a pus În valoare un volum mare de
informaţii şi date privind acest aspect esenţial al istoriei româneşti, conclu
zia prelucrării lor fiind însăşi explicaţia unităţii de cultură materială şi spi
rituală a românilor. Rezultat firesc al unei realităţi prezente În toate mo
mentele istoriei poporului nostru, această unitate nu este de loc miraculoasă,
căci românii au comunicat întotdeauna prin pasurile Carpaţilor, vorbind
aceeaşi limbă, 5chimbînd produsele muncii lor, ducînd cu ei adesea cărţi şi
întotdeauna gînduri de mai bine. Tot ei şi-au căutat de atîtea ori adăpost
la fraţi, trecînd munţii de o parte, sau de alta a lor, fugind din calea vitre
giei vremurilor.
*

De-a lungul evului mediu, relaţiile Maramureşului, Lăpuşului, Chioarului,
cu Ţara Românească şi Moldova amintesc, de pildă, momentul Întemeierii
statului feudal Moldova, legat de numele voievodului maramureşean Bog
dan, amintesc numele Drăgoşeştilor - de la Dragoş „descălecătorul"2 pînă
la Bartolomeu Dragfi, voievodul Transilvaniei şi relaţiile acestuia cu Ştefan
cel Mare. Ori faptul d satele Lăpuşului, de pe domeniul cetăţii Ciceului,
l.

Ştefan Pascu,

2. Radu Popa,

Pnml1ele 1lllltllll p odllce a romADUor, in Apulum, VU, 19619.
Ţara Maramv.reşalal III veacul al XIV-iea, Bucureşti, 1970, p. 2(6.
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îşi aveau stăpînii feudali în Moldova, pe domnii acestei ţări, Ştefan cel Mare,
Petru Rareşl.
In contextul luptei românilor pentru neatîrnare şi păstrarea fiinţei di!
neam, documentele medievale au consemnat În mai multe rînduri prezenp
domnilor munteni sau moldoveni pe aceste locuri, sosiţi adesea cu oaste
În sprijinul voievodului Transilvaniei4•
Mihai Viteazul, domnul de numele căruia se leagă unirea celor trei ţări
române, stăpînind, printre marile cetăţi transilvănene, şi aceea a Chioaru
lui, face în apropiere, În părţile Sătmarului, un important popas, menit să
pregătească bătălia de la Guruslău, victoria şi reluarea marii acţiuni de in
dependenţă şi unire a ţărilor române5.
Alteori, domni munteni sau moldoveni, maziliţi de Poartă, trec munţii
în Transilvania, unde se bucură de sprijinul principelui În încercările de a-şi
redobîndi tronurile6• Stabiliţi la Satu Mare şi Baia Mare, Gheorghe Ştefan,
Constantin Şerban, Mihnea al III-iea îşi recrutează oaste, stîrnind mînia no
bilimii străine de cauza luptei antiotomane ce i-a unit de atîtea ori pe
români7•
In Împrejurări politice adeseori grele. pentru ţările române, sau cu alte
prilejuri, sînt amintiţi În Transilvania înalţi demnitari munteni şi moldoveni,
fie cu importante misiuni din partea domnilor, fie pribegi în trecere sau po
posind aici.
Dar, Împrejurările istorice, care i-au pus în legătură secole de-a rîndul
pe românii ardeleni cu cei din Ţara Românească şi Moldova, sînt nume
roase. Ele Înscriu şi circulaţia, în toate zonele Transilvaniei, a cărţii vechi
rOjillâneşti tipărite În centrele din Muntenia sau Moldova : Cazania lui
Varlaam8, cărţile lui Dosoftei9, Biblia lui Şerban Cantacuzino - dăruită de
domn „neamului românesc" 10, sau Evanghelia de la Snagov, despre care o
3 . O. Prod an , loblgla ln Transilvania, Bucureşti, 1967, p. 1 41 ; El. Si ghiar t eu, Colinele şi cetatea Cl
ceulul, Cluj, 1928, pp. 17. 21.
4. Şt. Meteş, Domni din principatele romane pribegi ln Transilvania ln veacul al XVII-lei!, 1934;
Viorica Ursu, Domni şi voievozi români pe meleaguri sălmă rene , 1969.
5. Viorica Ursu, I, Crişan, Tablra lui Mihai Vlleazul la Moltln, moment Important ln pregăUrea bl
Ulliel de la G uruslă u, în Acta Musei Porollssensls, Zalău, 1977, p. 186.
6. Despre in telegerile intre Constantin Şerban, Gheorghe Rak6czi al II-iea şi Mihnea al III-iea, vezi
I. Prahoveanu, CPtatea Bran, 600 de an! de atestam documentari, în Revista de Istorie, nr. 10,
1977, extras. pp. l&--17.
7. Monografia municipiului Bala Mare, voi. I, Baia Mare, 1972, pp. 148--150.
8. Viorica Ursu, ConsUtulrea, ln cadrul secllel de Istorie a Muzeului din Salu Mare, a un'ul fond
documenlar privind lradllllle cullurale romaneşti slllmă rene, în Muzeul nallonal, voi . li. Bu
c ureşti, 1975, p. 537. In nord-vestul Transilvaniei sini semnalate 12 exemplare care se păslreaz�
din „Cartea românească de învăţătură "' , unele exemplare purtind valoroase înse m n ă ri . Vezi A.
Socolan, Clrculalla cărţilor vechi româncşll ln nord-vestul Transilvaniei, în Marmaţla, voi. I,
Baia Mare, 1969, p. 29.
9. Unul din volumele cărtii „ Viata şi petrecerea sfinţilor" (scrisă de Dosoftei Intre 1682-1686) . pur
tind dedkatia autografă şi semnd.tura mitropoli tului Moldovei: „Lui Dimitrie, ProtosinÎJheli.JI S ă t 
marscămu ş i Ardealscămu �iu" , a fost achiziţionat din zonă, de Bib l io teca Filialei din Cluj d
Academiei R.S.R„ unde se păs treazd. Ia cota C.R.V. 1001.
10. Biblia, tipărită Ia Bucureş ti, în anul 1688, se copia la 1790 Ia Cuhea în Maramureş, păstrindu-se
unul din exemplarele sale şi la Ieud, unde este semnalat intre cele două războaie mondiale. Vezi
Pagini din l•lorla Maramureşului, Bdia Mare. 1967, p. 63, şi V. Brătulescu, B1serlcile dlA· Mara
mureş, in Bulellnul Comlslunll monumentelor Istorice, anul XXXIV, (1941) . lase. 107-110, .p. 110.
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însemnare din Transilvania, de la î·nceputul secolului al XIX-iea, spunea că
„s-a tipărit dincolo de Carpaţi în vreme de bejenie pentru biserica din
Ardeal" 1 1 ,
I n bună parte, legăturile între ţările române a u fost Întreţinute prin
strădania domnilor munteni şi moldoveni, ori a unor boieri luminaţi, stareţi,
dascăli, de a înlesni copiilor ardeleni, maramureşeni învăţătura pe lîngă
mănăstirile din Moldova şi Ţara Românească, ca şi de aceeaşi preocupare
pentru înzestrarea unor lăcaşe de cult românesc din Transilvania cu obiecte
de valoare, cărţi, chiar cu moşii12. După cum este ştiut, domnii Ţării Ro
mâneşti sau ai Moldovei sînt amintiţi ca stăpîni ai unor cetăţi şi domenii
Întinse În Transilvania, după cum domnii sau unii boieri sînt proprietari de
moşii, case În Transilvania, sau ai unor importante averi mobile, fiind men
ţionaţi adesea aici şi ctitori de mănăstiri şi biserici. Toate acestea presupun
relaţii largi şi apropiate cu românii ardeleni şi un anumit patronaj al dom
nilor asupra lor, aşa cum acest lucru i se recunoaşte lui Constantin Brân
coveanu în prefaţa Chiriacodromionului tipărit la Alba Iulia „ . . Io Con
statin Brâncoveanu Basarab voevod . . . patronoş adevărat al sfintei mitropo
lii de aici din Ardeal. . . dată neamului nostru românesc aici În Ardeal..." 13•
Ştefan Cantacuzino donează în anul 1 7 1 5 un frumos potir din argint
aurit comandat de domn la meşteri braşoveni, unei „mănăstiri de la Mara
mureş" . Potirul poartă un frumos text cu dedicaţia domnului Ţării Ro
mâneşti14.
In şirul relaţiilor Cantacuzinilor cu Transilvania se Înscriu şi drumu
rile lui Toma Cantacuzino aici, ca postelnic şi spătar al domnului Constan
tin Brâncoveanu, atît În misiunile încredinţate de domn, cît şi în pro
blemele particulare ale acestui demnitar muntean 15. De asemenea, pribegia
sa şi a familiei sale În Transilvania, În legătură cu evenimentele politice şi
militare care, la începutul veacului al XVIII-iea, angajau Ţara Românească
şi Moldova Într-o proiectată ridicare antiotomană16.
.

11. l nsemnare pe exemplarul achiziţionat din judetul Maramureş de Biblioteca Filialei din Cluj-Napoca
a Academiei R.S.R., C.R.V. 1009, Vezi T. Furdui, Tipărituri vechi româneşti din zona. bMm.lrean.ă,
nou Intrate ln londu�e Bibliotecii Academiei R.S.R., Filiala Cluj-Napoca, ms. Pe un alt exem·

12.

t3.
14.

15.

16.

plar al Evangheliei tipărite la 1695 de Şerban Cantacuzino, păstrat la Tur, în Ţara Oaşului, se
mentionează că a fost cumpărat „de la un călugăr din Tara Românească... în anul 1704„, infor·
matie la Dariu Pop, M.ll rturil 1tr.llm.,.eştl, Satu Ma:re, f.a., p. 95.
După însemnările aflate pe două din tipiiriturile vechi româneşti păstrate în Vălenii Maramure
şului, elevi ardeleni au învătat la şcoala de pe lingă mănăstirea Col\ea, ctitorie a lui Mihai Canta
cuzino, din Bucureşti, vezi O. Şchiau, Cllrturarl şi cărţi tn spaţiul romanesc medieval, Cluj-Napoca.
1978, pp. 36-37, şi Livia Bacâru, lll p atri mo niul Bibliotecii Centrale de Stat, mărturii ale unltă\11
culturale romAneşU, în Jndrum.ltorul cultural, din 12 dec., 1977, p. 26.
Din Predoslovia ,Ja „Chiriacodromion', tipărit la Alba Iulia, la 1699, vezi Livia Bacaru. articolul
şi locul citat.
Textul gravat cu caractere cirilice: „Acest potir II închină şi îl prinoseşte Măria sa luminatul
domn al Ţării Româneşti, Io Ştefan Cantacuzino voievod Sfintei mănăstire de la Maramureş unde
să prăsnuieşte hramul lnăltarea Domnului Hristos spre pomenirea numelui şi ispăşenia sufletului
Mării Sale Leat 7224". Potirul, destinat ini\ial, probabil, mănăstirii din satul Biserica Albă, care
avea hramul amintit în text, este semnalat de Ion Birlea, l a începutul secolului nostru in Să.cel
- Maramureş şi se aliă acum în colecţia Muzeului jude[ean Maramureş.
N. Iorga, Braşovul şi românii, Bucureşti, 1905, p . 239; în legătură cu anii petrecuţi de D. Can
temir la Constantinopol şi atitudinea sa politică faţă de Poartă, vezi Şt. Ş tefănescu, Glndtrea politică
a Iul D. Cantemir şi relaţiile Moldovei co statele vecine la lnceputul veacului al XVIII-iea, în
volumul 300 de ani de la naşterea lui Dimitrie Cante•. Ed. Acad., Bucureşti, 1974, p. 112 şi M .
Berza, Activitatea lltorlograHcl a lui Dimitrie Cantemir, in acelaşi volum, p. 39.
Istoria României, voi, III, Bucureşti, 1964, pp. 210-211.

https://biblioteca-digitala.ro

80

VIORICA URSU

Toma Cantacuzino - portret după o frescă din sec. al XIX-iea.

Ifl legătură cu drumul lui Toma Cantacuzino în Transilvania ca pri
beag şi, respectiv, cu popasul în Chioar, se păstrează la parohia ortodoxă din
Şomcuta Mare (localitate situată la 25 km de Baia Mare), un discos, prove
nind de la vechea „mănăstire grecească (ortodoxă n.n.) a Şomcuţii". Piesa„
datată 1 7 1 7, poartă un text care aminteşte numele lui Toma Cantacuzino,
al soţiei şi al tatălui său. De formă circulară şi mărime mijlocie (d = 290
mm), talerul, din cositor, este simplu, aproape plat, cu marginea uşor înăl
ţată şi buza reliefată. A fost turnat la Braşov, de meşterul cositorar care îşi
semnează lucrările cu iniţialele L M17• în interiorul talerului, pe margine,
17. Ana Maria Henegariu ·Haldner , Cinlle de �osltor din colecţia Muzeului Brukenthal,
comUlliclirt, 12, Muzeul Brukenthal, Sibiu, 1965, p. 15!>.
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Maria, soţia lui Toma Cantacuzino, după aceeaşi frescă din secolul al XIX-iea.

în monogram, iniţialele amintite sînt subliniate de linii mici curbe şi de
puncte. Pe dos, în plan central, în două . cercuri concentrice, apare marca
de meşter Într-un medalion, în care se distinge coroana oraşului Braşov,
elementul heraldic fiind încadrat de aceleaşi iniţiale .L M.
Pe dosul marginii, discosul poartă un text gravat cu caractere cirilice :
„Acest taler 11-au dat Maria ghinărărreasa ghinăraru'lui Toma Cantakozino şi
s-a da{t) să fi(e) discos tre<:ă(nd) măria �a aci Înt(ru) pomenirea pări(n)ţilor
pometi Manei Leat 722 5 " .
Piesa este deteriorată, o porţiune mică din fund fusese topită, s e pare.
Recent a fost curăţată şi conservată, înlesnindu-se lectura textului. Poartă
Însă amprenta timpului şi a unei îndelungate folosiri. Nici piesa �i nici tex
tul nu au fost semnalate În literatura de specialitate mai veche sau mai
nouă1B. L-am socotit demn de luat În considerare ca şi izvor · istoric, men16. Avem in
ciW

6

-

şi

vedere atit culegerile de însemnări din bisericile din Transilvania, publicate
literatura de specialitate mai
veche,
sau mai
nouă,
care , se
ocupă de

ANUARUL MARMAŢ!A, voi. IV
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ţionînd prezenţa În nordul Transilvaniei şi Chioar a unei personalităţi po
litice şi militare din Ţara Românească. Acest discos, păstrat împreună cu
alte cîteva obiecte de cult şi cărţi vechi bisericeşti, unele cu dedicaţie adre
sată mănăstirii care a existat la Şomcuta, ne-a îndemnat să căutăm şi ve
chimea şi perioada de funcţionare a acestei mănăstiri. Deşi încă la început,
aceste căutări ne fac totuşi să presupunem, fie şi ipotetic, o posibilă ctitorie
a drăgoş�ilor �i i.to, existenţa, poate, a �că unui Jăcaş din ce�e asupra cărora

Taler (discos) de la Toma Cantacuzino şi familia sa, păstrat la Şomcuta Mare,
provenind de la mănăstirea veche care a existat aici.

·

mănăstirea lor din Peri îşi exercita autoritatea episcopală (obţinută de
aceştia, la 1 3 9 1 , de la patriarhul Constantinopolului)19.
Informaţia textului de pe disc, care presupune un popas al lui Toma
Cantacuzino şi al familiei sale la mănăstirea din Şomcuta, ne-a îndemnat să
ne oprim asupra figurii fostului demnitar muntean. Cronicile vremii şi isto
riografia românească îl amintesc adesea În Împrejurăr�le politice atît de
19. ln hotarul localităţii Şomcuta Mare se păstrează denumirea „La mănăstire" , pentru Jocul fostei
mănăstiri ortodoxe. Şi tot in această zonă, în apropierea Şomcutei, se localizează satul Balconia
(Balkfalva), amintit într-un document din 15 martie 1405, privind posesiunile Drăgoşeştilor. In:
Malyusz F., Zalgmondkori oldeveltăr, Budapesta, 1958, voi, II, l, n. 3123. Vezi şi Borovszky S.,
Szatmăr varmegye monografia, Budapest, f.a., p. 126. Voievozii Drag şi Bale, fiii lui Sas şi ne·
poli ai lui Dragoş, stăplnesc, la data la care ne referim (în j urul anului 1400) , domenii întinse în
Maramureş, Ugocea, Si!.tmar, Sălaj , Solnoc-Dăbica. Vezi Radu Popa, Op. ci\., p. 250. Cetatea şi
domeniul Chioarului, afllndu-se ln stăpînirea lor, cei doi voievozi · sint şi aici adesea lntemeietori
şi ctitod, toponimia locală amintind numele lor. Despre domeniul şi c�latea Chioar, î n Kadar I . ,
Szolnok-Dobokavirmegye mo.n.ogrăphlăja, voi. VII, Dej, p. 328.
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complexe pentru Tara Românească şi Moldova, de la începutul sec. al
XVIII-lea, În contextul, mai cu seamă, al raportului de forţe ce se dorea
schimbat în sud-estul Europei.
In strădania găsirii unui echilibru Între m arile puteri, În legătură cu
politica domnilor Constantin Brâncoveanu şi Dimitrie Cantemir, se fac
referiri la Toma Cantarnzino, în ideea sublinierii atitudinii politice sau a
personalităţii unuia ori altuia dintre domnii amintiţi20. Acest lucru pentru că
era, pe de o parte, mare demnitar şi om apropiat al lui Constantin Brân
coveanu. iar, pe de altă parte, era prietenul lui Dimitrie Cantemir.
Toma Cantacuzino era fiul agăi Matei Cantacuzino, om foarte instruit,
frate al stolnicului Constantin Cantacuzino şi al spătarului Mihai Canta
cuzino - unchii domnului Constantin Brâncoveanu şi ai lui Toma, acest.i
din urmă fiind văr al domnului21.
Bibliofil, posedînd o cultură umanistă vastă, Toma a făcut impresie
deosebită lui Anton Maria del Chiaro , care spunea că este om ales şi cu
rajos, cunoscînd limba latină şi italiana22• Aceeaşi bună impresie o face
unui cărturar şi diplomat englez venit la Bucureşti, care îi dăruieşte cărţi23.
Exemplarele păstrate din biblioteca sa poartă exlibrisul cu semnătura „To
maso Cantacuzeno"24. Banul Mihai Cantacuzino, în Genealogia familiei
Cantacuzino, vorbeşte despre Torna ca despre un om vesel cu gusturi ra
finate, foarte bogat, casele sale de la Filipeştii de Pădure (Prahova) şi din
Bucureşti Întrecîndu-le pe ale celorlalţi Cantacuzini. Toma şi soţia sa Maria
Bălăceanu sînt ctitorii mănăstirii Poiana de pe malul Prahovei, din apropie
rea oraşului Cîmpina (azi Poiana Cîmpina)25.
Om de încredere al lui Constantin Brâncoveanu, Toma Cantacuzino
este, în primii ani ai secoliu:Iui al XVIII�lea, mare logdf'ăt şi capuchehaie
la Poartă26• In contextul politic complicat al vremii, dată fiind vecinătatea
imediată a celor trei mar1i imperii - otoman, habsburgic şi ţarist - şi
strădania ţiărilor române de a se menţine În mijlocul rivalităţilor dintre
ele, Toma Cantacuzino îşi formează o concepţie politică proprie şi con
vingeri statornic manifestate.
Trimis de domn la Constantinopol cu misiunea de a-l discredita pe Di
mitrie Cantemir şi a-i obţine surghiunul, din dorinţa lui Constantin Brân
coveanu de a-i înlătura influenţa În capitala otomană şi de a păstra pentru
sine patronajul asupra tronului Moldovei, Toma se apropie de D. Cantemir,
fiul domnului moldovean, cu c are se Împrieteneşte, ducînd o politică co
mună antiotomană27. Această prietenie, legată în capitala de pe malurile
20. P.P. Panaitescu, Dimitrie Cantemir. viaţa şi opera, Buc ureşti, 1958, pp. 69-70 ; Istoria Rom&niel,
voi. III, Bucureşti, 1964, p. 21.
21. C . Dima-Drăgan. Biblioteci umaniste romlneşll, 1974, p. 46; I.A. Candrea, Dlcllonarul limbii ro
m.lne din trecui ,1 de asl4zl, Bucureşli, p. 1557.
22. C. Dima-Drăgan, Op. cit., p. 48.
23. C. Dima-Drăgan, BlbUoteca unul umanist român
p. 8.
24. C. Dima-Drăgan, Blbllolecl 1111a
1. nlste rombe,u, p.

25.

Constantin

Cantacnzlno,

48.

stolnlcnl,

Bucureşti,

1967,

Banul Mihai Cantacuzino, Genealogia lamillel Cantacuzino, publicată şi adnotată de Nicolae Iorga,
Bucureşti, 1902, p . 352 şi D. Bădiceanu, Mlnl1Urea Poiana, în . , Biserica ortodoxă română " , an. LVI,
Bucuresti. 1938.
26. I . A . Candrea, Op. clL, p. 1557.
27. P. P. Panaitescu, Op. cit., pp. 69, 73.
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Bosforului, coincide cu o perioadă deosebit de importantă din viaţa ş1 opera
marelui cărturar român Dimitrie Cantemir.
De la Constatinopol, indignat de ceea ce vede În jurul său, Toma scrie
În ţară la 1 703 că, acolo „ . . . toţi nu ştiu decît să fure şi să jefuiască . . . " 28 •
Este rechemat de domn În ţară şi numit de acesta spătar, În 1707, În locul
lui Mihai Cantacuzino. Este trimis apoi În Moldova şi Transilvania. După
cum rezultă din scrisorile adresate braşovenilor, venea des aici rezolvînd
problemele domnului sau ale sale (comenzi de argintării, meşteri pentru ca
sele din Bucureşti etc.)29.
Toma Cantacuzino a fost adeptul alianţei antiotomane Încheiate, dealt
fel, atît de Constantin Brâncoveanu cît şi de Dimitrie Cantemir cu ţarul
Petru I al Rusiei. Această alianţă avea În vedere o ridicare de mare am
ploare împotriva Porţii. Dar momentul începerii acţiunii decurgea greoi
şi turcii, trecînd Dunărea În ţară, cer domnului muntean să li se alăture .
Aportul lui Constantin Brâncoveanu este aşteptat şi în tabăra de la Iaşi .
Domnul, Însă, nevrînd „să meargă nici spre o parte nici spre alta ca să
nu i se întîmple vre-o greşeală" (după spusele cronicarului anonim al Isto
riei Ţării Româneşti), circumspect, d eci, ră.m îne În expectativă, În tabăra
de la Urlaţi3D. De fapt, Constantin Brâncoveanu, făcînd dovada unui mare
om politic şi conducător, a salvat, În acele momenue, încă o dată, prin ati
tudinea sa gî111dită, independenţa ţărilor române. Domnul muntean se stră
duieşte să medieze o pace între ruşi şi turci. O dată cu solul trimis, ajunge,
însă, la laşi şi Toma Cantacuzino, plecat din tabăra de la Urlaţi fără ştirea
domnului Brâncoveanu31. In prealabil, Toma scrisese lui Cantemir de la
Bucureşti, asigurîndu-1 de colaborarea sa În sensul vechii lor politici anti
otomane. Toma, însoţit de cîţiva oameni apropiaţi şi de cavaleria armatei
muntene32, participă la asediul Brăilei, cucerită dealtfel după trei zile. După
victoria asupra turcilor la Brăila, Toma Cantacuzino se retrage la Filipeştii
de Pădure (după relatarea banului Mihai Cantacuzino). Aici află, însă, de
pacea de la Prut din 1 2 iulie 1 7 1 1, încheiată În urma luptei de la Stănileşti
şi de sfîrşitul acestui război. Surprinderea lui Toma Cantacuzino În legă
tură cu vestea păcii este redată de cronica anonimă relatînd istoria Ţării
Româneşti între 1 688-1 7 1 7, care spune că „a rămas îngheţat ca şi un mort
multă vreme"33. In faţa acestei situaţii, Brăila fiind retrocedată turcilor,
Dimitrie Cantemir, plecînd la 16 iulie În Rusia, Toma, al cărui drum spce
Moldova era tăiat de turci, „au luat pen ţară şi pen Praova au trecut în Ar28.

N . Iorga, Jstorla romlnllor, voi, VI, Bucureşti, 1938, p. 458. „Sultanul de ·acum e lacom ca

un

ligan, invldios, fricos, prost, mare duşman al creştinilor şi tot ce e împrejurul lui nu plăteşte nimic.
incepind cu vizirul şi cu toţi ceilalţi, care nu ascultă nim ic.„ Minia lui D·zeu e asupra lor şi
toţi se învoiesc a spune cli lmpărăţia aceasta turcească o va lua dracul in curînd„. nădăj duim",
scria Toma Cantacuzino în aceeaşi scrisoare.
29. Catalogul documentelor romlneşU dlp, Arhivele S latulnl Braşov, Bucureşti, 1955, doc. 256, 257, 271.
30. Istoria Tlrll RomaneşU (cronici anonimi), de la octombrie 1688 pini la mar ile 1717, edi\ie C.
Grecescu, Bucureşti, 1959, p. 110.
31. Radu Popescu, Istoriile domnilor Ţlrll romAneşU, ed. C. Grecescu, Bucureşti, 1963, p. 201 ; P. P.
Panailescu, Op, cit„ p. U3.
32. Radu Popescu, Op, clL, p. 201, J•lorla RomAnlel, voi. III, p. 217.
33. Istoria Ţlrtl RomAne,u, cronicii anonimii, p. 112.
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deal"34. Trednd prin Braşov, va fi fost ajutat de vechii săi prieteni, spre a-şi
continua drumul. Străbate Transilvania şi, prin Polonia, îl urmează pe Di
mitrie Cantemir în exilul din Rusia unde va muri În 1 721 .
Din relatările cronicarilor munteni care, deşi vorbesc aspru la adresa
spătarului Toma, plecat În Moldova fără ştirea lui Brâncoveanu, fapt pentru
care turcii „i-au făcut multe împutăciuni domnului"3.J, totuşi acesta nu apare
ca un aventurier. Dimpotrivă, hotărît şi constant în convingerile sale şi ,
deşi ambiţios, Într-o vreme În care domnia se cumpăra de la Poartă, el ră
mîne consecvent duşman al turcilor. Desigur, în general atitudinea Canta
cuzinilor este aceasta, şi o avea În sinea lui şi Constantin Brâncoveanu, Can
tacuzin, după mamă. Chiar dacă ambiţiile politice ale lui Torna Cantacuzino
vizau tronul Ţării Româneşti, nu Înţelegea însă să-l obţină cu preţul vînzării
la turci a vărului său , deşi avusese atît ocazia, cît şi, se pare, nişte posibilităţi
materiale. Turcii vor invoca, este adevărat, Între învinuirile aduse lui Con
stantin Brâncoveanu, peste cîţiva ani şi plecarea spătarului Toma În tabăra
de la Iaşi, ca şi cum acest lucru ar fi avut loc cu ştirea şi cu voia dom
nului36.
Drumul lui Toma Cantacuzino prin Transilvania, refugiat după eve
nimentele de la Prut, trebuie să fi avut loc în vara anului 1 7 1 1 . Discul lăsat
însă mănăstirii din Şomcuta este datat 1 7 17, „trecînd măria sa aci", cu
prilejul, deci, al prezenţei sale pe aceste locuri. După cum relatează banul
Mihai Cantacuzino, în genealogia familiei sale, Într-adevăr, Toma Canta
cuzino, general În armata ţarului, „la anul 1 7 1 7 s-a dus cu ştirea împăra
tului la Transilvania, la Braşov, ca să facă mijlocire, să-şi scoată cocoana şi
copilul din Ţara Românească"37. Desigur, Toma şi familia sa căzuse, după
trecere,1 acestuia în Moldova, în dizgraţia domniei (a lui Constantin Brân
coveanu, a lui Ştefan Cantacuzino, iar apoi În acea a lui Constantin Mavro
cordat - pentru care, dealtfel, după relatarea lui Del Chiaro, reluată de
Şincai, „a fi Cantacuzen sau numai rudenie cu dînşii, atîta era cît a fi vred
nic de moarte"). Maria, soţia lui Toma, reuşi, travestită, să treacă munţii
împreună cu fiul ei, ajungînd la Braşov38• După ce şi-a regăsit familia, Toma,
urmînd acelaşi drum, străbate Transilvania spre nord şi, trecînd prin Chioar,
poposeşte la mănăstirea din Şomcuta, situată la 10 km de cetatea Chioaru
lui . Acesta, probabil, a fost prilejul cu care, el şi familia sa, au dăruit mă
năstirii un taler din cele ce le aveau de la Braşov, ca să fie discos (tav 1
pentru adunat ofrande În bani, n.n.) pentru pomenirea părinţilor, după
cum precizează textul. In amintirea lor şi poate din dorinţa acestora, s-a
gravat textul pe discos, text la C1re ne-am referit menţionînd numele lui
Toma Cantacuzino cu rangul de general, numele soţiei sale Maria şi al
lui Matei, tatăl lui Toma. Nu ştim cît vor fi stat la Şomcuta, este posibil,
însă, ca popasul lor aici să fi fost mai îndelung, date fiind vremurile tul34.
35.
36.
37.
38.

Idem, p. 213.
Ibidem.
lsloria României, voi. III, p. 219.
Banul Mihai Cantacuzino, Genealogia Canlacuzlnllor, p . 35�.
„ . . . Maria
cu fecioraşul eii cel unişor s-au îmbrăcat în haine proaste ş i înşălind
scapat in Ardeal. .. ", i n : Gheorghe Şincai, Hronlca românilor, la.şi, 1853, p. 255.
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buri şi nesigure generate şi de invazia tătară, de dezastrul ce-l făceau în
vara anului 1 7 1 7, în zonă39.
Descoperiri ulterioare vor da poate şi alte amănunte În legătură cu
drumurile lui Toma Cantacuzino În Transilvania şi popasurile În părţile
nordice ale ei, respectiv în Chioar, ori cu relaţiile pe care prietenul lui
Dimitrie Cantemir şi fostul spătar muntean eventual le stabilise în aceste
locuri. Importantă rămîne prezenţa sa şi a familiei sale aici, popasul şi do
naţia făcută unei mănăstiri româneşti de către familia Cantacuzino. Aceasta
completează şirul atenţiilor de care s-au bucurat românii ardeleni din partea
Cantacuzinilor. Această problemă, care socotim că merită cea mai mare
atenţie, privind relaţiile Între ţările române în evul mediu, se înscrie în
contextul unei adevărate politici, nu numai culturale, promovate de domnii
sau boierii din Ţara Românească şi Moldova faţă de românii din Transil
vania40.

AN

ORIGINAL

DOCUMENT

CONCERNING

CHIOAR'S

RELATION

v\TITH THE ROMANIAN COUNTRIES DURING TI-IE MIDDLE AGES

- Abstract The paper presents a museum plece of great historical and
documentary value, a plate preserved at Şomcuta Mare (Maramureş),
tound at the old orthodox monastery which had been there.
The plate, made of tin, was donated by Constantin Brîncoveanu's
former waiter and Dimitrie Can temir's friend, by Toma Cantacuzino
and his wife, Maria, on the occasion of their stay there in 1 7 1 7. Their
names and the year are mentioned in the text engraved on the reverse
of the brim of the plate.
The paper reconstitutes the circumstances of Toma Cantacuzino's
presence in Chioar, in a momment when the politica! situation was
extemely complex for the Romanian coun tries and needed intense
relations.

39. Gheorghe Şinca!, Op. cil., p. 256.
40. O, Schiau, Op. cil., p. 57.
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BAIA SPRIE ÎN CONSCRIPŢIILE DIN 1778-1780
Dr. LIVIU URSUŢIU
Puterea economică, vitalitatea, dezvoltarea socială a unui stat, provin
cii, regiuni, oraş ori sat deseori sînt raportate la factorul populaţie, element
determinant În realizarea diverselor obiective ce stau în faţa puterii centrale
la un moment dat. Or, pentru cunoaşterea acestui factor nu de puţine ori
ne izbim În Încercările noastre de lipsa informaţiei. de arhivă, de posibili
tatea corelării acestei informaţii cu alte izvoare care să ofere o imagine cît
mai completă a unui aspect În evoluţia lui pe o perioadă mai lungă ori mai
scurtă de timp. Indiscutabil că această posibilitate de reconstituire a unui
crîmpei de viaţă, chiar dacă acesta În timp reprezintă o infimă contribuţie,
în perspectiva ulterioarelor cercetări poate să aducă cu sine elucidări defi
nitive asupra unei probleme. De aceea credem că prezentarea În paralel a
celor două conscripţii de populaţie din 1 778 şi 1 780 ale oraşului Baia Sprie
vor contribui, modest e adevărat, la istoria acestui oraş din nord de ţară.
Desigur că cele două conscripţii nu s-au făcut întîrnplător. Ele, ca şi multe
altele de acest gen, vizează direct cunoaşterea unor stări de fapt la un mo
ment dat.
In evoluţia lor, izvoarele demografice urmează evoluţia dezvoltării so
cial-economice a societăţii, dar mai ales scopurile acestei societăţi. Pentru
Transilvania ele pot fi Împărţite Într-o primă perioadă cuprinsă între sec.
XI-XVII, perioadă în care au fost elaborate mai ales pentru aplicarea şi
strîngerea dărilor. De aceea cu prioritate vizează sesia, pămîntul i obăgesc
respectiv unitatea şi gospodăria iobăgească. Dar deficienţele lor, faptul că
nu se întocmesc în acelaşi timp, În acelaşi fel, de către aceleaşi autorităţi
scad valoarea lor documentară, fiind utilizabile mai ales pentru elaborarea
unor lucrări de istorie locală (urbarii şi conscripţii de dare).
Dar aceste conscripţii sînt insuficiente În informaţie pentru studierea
evoluţiei factorului demografic.
In .dezvoltarea istorică, a doua perioadă începe cu Carol al Iii-lea şi se
încheie cu conscripţia populaţiei din vremea lui Iosif al Ii-lea. Important de
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semnalat sînt mai multe elemente. In această perioadă conscripţiile care se
Întocmesc sînt mult mai detaliate. Ele nu vizează doar pămîntul, ci cu prio
ritate populaţia plătitoare de dare ori pasibilă de a plăti dare, populaţie a
cărei stare materială statul vrea să o cunoască. Acum pe lîngă conscripţiile
de dare propriu-zise se Întocmesc şi altele, cu diverse scopuri, În diverse as
pecte ale structurii sociale. Apar conscripţii pentru nobili, meşteşugari, cle
rici, mineri, a naţionalităţilor şi altele. În acest sens, În vremea Mariei Te
reza, se observă o preocupare insistentă atît pentru pregătirea şi formarea
cadrelor capabile să ducă la îndeplinire politica fiscală a statului, cadre care
să şi participe efectiv apoi la realizarea acestui obiectiv. Amintim printre
altele ordonanţa Mariei Tereza din 1 3 octombrie 1 753 care dispune ca toţi
preoţii să pregătească anual situaţii ale credincioşilor după vîrstă, sex şi ocu
paţie. După anul 1760 rubricatura conscrierilor se lărgeşte considerabil de
venind o veritabilă statistică de populaţie. Acestea dau date asupra numă
rului total al locuitorilor dintr-un comitat, oraş ori sat, Împărţirea locuito
rilor pe diverse confesiuni, pe case, numărul naşterilor şi deceselor, dar şi
al căsătoriilor.
Revenind la cele două conscripţii ale oraşului Baia Sprie din 1778 şi
1 780 încercăm în continuare să elucidăm contextul În care ele s-au întocmit.
In stUdiul său in.troductiv la lucrarea „Izvoarele statisticii istorice", istoricul
Kovacsics Jozsef leagă Întocmirea acestui gen de conscripţii de ordonanţa
Mariei Tereza din 1 7 decembrie 1 777 care prevedea in traducerea registrelor
de recensămînt în Ungaria şi în zonele Transilvaniei aparţinînd acum Je
aceasta, respectiv Maramureşul, jumătate din Zarand şi Aradul (decretul din
1 732). Aceste registre urmau să consemneze anual numărul caselor, al fami
liilor, împărţirea loculitorilor, vîrsta, �xu:l, n-aşteri.le, d ecesele, căsătoriile,
cu un cuvînt şi starea socială a supuşilor1 .
Acelaşi autor, la care n e raliem ş i noi, doar pentru zona studiată, n u
are ştire c a această dispoziţie s ă f i fost aplicată. C u toate acestea autorul mai
sus menţionat cunoaşte o totalizare a unei Conscriptio Animarum de la 1 777
păstrată la Biblioteca Oficiului Central de Statistică din Budapesta. (Koz
ponti Statisztikai Hivatal Konyvtara). Manuscrisul respectiv, pe 36 p.,
sub formă de caiet, înşiră datele a 43 de comitate, districte şi oraşe libere.
Cuprinde numărul populaţiei, majore şi minore, arată împărţirea pe sexe
a populaţiei, Împărţirea pe meserii În oraşe. De asemenea , cuprinde .numărul
noilor-născuţi, căsătoriile, divorţurile, numărul noilor veniţi dar şi al emi
granţilor din localităţi.
Autorul, pentru exemplificare, dă un „Extractus summarius Conscripti
onis Animarum Regiisque Hungariae Civitatibus Anna 1 777° existentium"
în care Baia Sprie are Înscri� o populaţie de 3 1 65 locuitori din care 214 sînt
meşteşugari respectiv 1 5 1 meşteri (magistri), 35 calfe (sodales) şi 28 ucenici
(tirones) la care se mai adaugă şi 4 negustori (mercatores). Din conscripţia
anului 1778, a oraşului Baia Sprie cunoaştem deocamdată doar tabelul tota1.
2.

Kavacsics

Idem,

p.

Jozsef,
16.

A torteneti staUszlika forrasa'lo

Budapest, 1951, p.
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lizator sub titlul „Elenchus Civium, et Animarum in Libero Privilegiato
J;legio Montano Oppido Felso-Baoya existentium pro An no 1 778 deserviens",
iar pentru anul 1 780 s-a păstrat întreaga conscripţie sub titlul „Conscriptio
Animarum Liberi, ac Privilegiati Regio Montani Oppidi Felso Banya prn
Ann o 1780 deserviens" .3 Intrucît datele cuprinse În cele două conscripţii
sînt identice cu cele păstrate la Oficiul de statistică mai sus menţionat apre
ciem că ele se leagă direct de conscripţia poruncită de Maria Tereza prin
o rdonanţa sa din 17 dec. 1 777.
La 1 778 populaţia totală a oraşului Baia Sprie era de 3 1 67 locuitori,
iar la 1780 de 3 236 locuitori. Pentru detalii arătăm că la 1778 d in cei 3 1 67,
l: 799 erau adulţi, reprczentînd 7C8 perechi căsătorite. Diferenţa de 383 sînt
calificaţi de conscripţie drept celibatari, ori veniţi din altă parte şi care
încă nu au contractat căsătorie. Apoi sînt înscrişi 1 368 de mineri. Aşadar
pe familie revin În medie cite doi copii, fapt ce atestă un indice de natali
tate destul de scăzut.
Tabelul totalizator la 1 778 aduce cu sine precizări suficiente, deşi nu
are nici un text aplicativ de referinţă la cifre. In primul rînd putem "afla
populaţia activă propriu-zisă a oraşului la acest an, În care includem cu
prioritate minerii, ori pe cei ocupaţi direct În extragerea minereului Ei re
prezintă 1 391 persoane, din care, interesant, 74 sînt femei. La aceştia adău
găm pe cei �34 de meşteşugari precum şi pe cei 1 1 7 slugi şi slujnice (officiales
ministri, servi publici) ocupaţi la diversele oficii ale oraşului. Şi bineînţeles
pe cei 7 institutori de şcoală (instructores) şi cei 5 preoţi (ecclesiatici) ai di
verselor cqnfesiuni. Deci din total, 1 754 locuitori sînt angrenaţi într-o ac
tivitate concretă reprezentînd În procente 54 O/o. Tabelul îi cuprinde şi pc
cei 51 de săraci şi cerşetori calificîndu-i pauperes ostiatim mendicantes, care
desigur trăiau În, sau pe lîngă casa cuiva ori pe lîngă bisericile oraşului.
Apoi sînt înscrişi copiii (băieţi şi fete) În număr de 263 care frecventează
şcoala, şi care sînt pe lîngă părinţi. Alături de ei alţi 206 copii orfani
(băieţi şi fete) despre care nu se dau alte amănunte. Insă nu întîmplător sînt
luaţi În evidenţă deoarece se ştie că fenomenul folosirii pe scară tot m a i
rnare a muncii mai ieftine şi rentabile a copiilor, mai ales la unele op e raţi i
auxiliare este des întîlnit. „Este concludent faptul că la minele din Săcărîmb,
În anul 1 771, din totalul de 809 muncitori salariaţi, 3 1 7 sînt copii . . . De
a-semenea la minele din Baia Sprie, În acela�i an, lucrau un număr de 208
copii (proles in labore montano)4•
Deci În intervalul a doi ani populaţia oraşului Baia Sprie a crescut În
proporţie de 1,5 O/o, procentaj ce poate fi considerat normal.
Asupra meşteşugurilor practicate în oraş, conscripţia din 1 778 vine cu
destule detalii. Ele reflectă o viaţă activă, cu meserii diversificate în directă
concordanţă cu cerinţele vieţii cotidiene. Şi în cazul meşteşugarilor, con
scriptorii i-au repartizat pe confesiuni. Insă această repartizare în analiza de
·

Cele două conscripţii sint conservate la Biblioteca Filialei Cluj-Napoca a Academiei R.S. România,
colec�ia Alex. Mike, Egyve1eg, voi. I I L
4 . A l . Neam tu. Situaţia ş i lupta minerilor dlb Transilvania î n prima Jumătate a sec. XIX. în „ Anuarul
. lnslitululu\ de istorie din Cluj " , IV( l961) , p. 118

3.
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foţ·ă nu poate să aibă vreo importanţă. Aşa.dar din totalul de 234 de
persoane, avînd ca ocupaţie diverse meserii, 157 sînt meşteri (magistri),
39 calfe (sodales) şi 38 ucenici (tirones). Meşteşugarii oraşului reprezintă
deci 70/o din totalul populaţiei şi 1 30/o din totalul populaţiei active a oraşului.
In ordine, pe primul loc sînt olarii (figuli) 50 (meşteri 37 ; calfe 4 ;
ucenici 9), urmaţi de cizmari (cothurnarii) 36 (meşteri 27, ucenici 8), fie
rari (fabri ferrarii) 35 (meşteri 1 3 , calfe 1 6, ucenici 6), croitori unguri
(sartores hungarici) 1 9 (meşteri 1 7, calfe 1, ucenici 1 ), negustori (mercatores)
14 (meşteri 8, calfe 3, ucenici 3), măcelari (laniones) 1 3 (toţi calificaţi drept
m�eri), tăbăcari (cerdones) 12 (meşteri 7, calfe 3, ucenici 2), zidari (murarii)
1 1 (meşteri 3, calfe 6, ucenici 2), curelari unguri (lorarii hungarici) 1 0 (meşteri
6, calfe 2, ucenici 2). Urmează În ordine tocilarii (cultriarii) 5 (meşteri 4,
ucenici 1 ), tîmplarii (arcularii) 5 (meşteri 3, calfe 1, ucenici 1 ), cădarii şi
butnarii (vietores) 4 (toţi meşteri). pantofarii germani (sutores germanici) 4
(meşteri 3, calfe 1 ) cojocarii (pelliones) 3 (toţi meşteri), lăcătuşi (fabri serarii)
2 (ambii meşteri). Apoi cîte un croitor german (sartor germanicus), ciurar
(cribrarius), şelar (epinhiarius), ceasornicar (horologiarius), rotar (faber ro
tarius), ţesător (textor), cioplitor în lemn (statuarius), armurier (schlopifi
cus). Deci, la această dată, pe lîngă minerit cu specificul său, în oraş se prac
ticau încă 24 de meserii.
La 1 780 proporţia meseriaşilor În ansamblul social este identic cu aceea
de la 1 778. Conscripţia înregistrează 201 meşteşugari, mai puţin cu 33 ca
la 1 778 . Însă acum apar alte meserii, cum ar fi aurarii (aurifabri) 5, morarii
(molitores) 5, berarii (braxatores) 2 şi un năsturar (nodularius). Scăderea nu
mărului meşteşugarilor se datorează dispariţiei sticlarilor, lăcătuşilor, cea
sornicarului, cioplitorului În lemn şi a armurierului, iar cei 14 negustori de
la 1 778 acum nu mai sînt trecuţi În rîndul meşteşugarilor, ci în altă parte.
Totodată se observă descreşterea numărului fierarilor de la 35 la 32,
al olarilor de la 50 la 28, al zidarilor de la 1 1 la 9, al cojocarilor de la 3
la 1 , al croitorilor de la 1 9 la 15, al tăbăcarilor de la 1 2 la 7. ln schimb a
crescut numărul cădarilor de la 4 la 6, al ţesătorilor de la 1 fa 2, al cizma
rilor de la 36 la 3 8, al măcelarilor de la 1 3 la 1 4 şi al curelarilor de la 10
la 1 1 .
însă ceea c e considerăm important În corpul acestui tabel este con
semnarea natalităţii şi mortalităţii. Ne vom rezuma însă la totalul cifrelor,
nu la unele amănunte, respectiv naşteri şi decese pe pături sociale ori con
fesiuni. aşa cum le inserează conscriptorii. Deci, totalul naşterilor în 1 778
a fost de 157, dintre care băieţi 79 şi fete 78. Decesele, În rîndul bărbaţilor,
au fost de 92, iar În al femeilor de 5 8, ceea ce dă un total de 150 de decese.
La 1 780 procentajul deceselor scade cu 50 la sută fiind acum consem
nate 89 de decese, dintre care 48 În rîndul femeilor şi 4 1 În rîndul bărbaţilor.
Interesante sînt cifrele ce reflectă nupţialitatea. Apelăm doar la cons
cripţia din 1 778 doarece la 1 780 acestea nu mai sînt cuprinse. Din cele 46
de căsătorii Încheiate, domină cele contractate Între 16 şi 20 de ani, unde
găsim 1 1 bărbaţi şi 27 femei căsătorite. Pentru bărbaţi cifrele sînt destul
de constante pînă la vîrsta de 45 de ani, În care Întîlnim 27 căsătorii ale
,
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acestora faţă de 17 ale femeilor. In situaţia ultimă, cum e şi firesc , este
Înscrisă doar o singură căsătorie încheiată Între 20-25 de ani. Intre 26-45
de ani femeile au încheiat 17 căsătorii. Dar cu siguranţă este vorba de
văduve recăsătorite.
Insă ceea ce ni se pare deosebit de important în conscripţia din 1 780
este consemnarea jelerilor În rîndul locuitorilor oraşului Baia Sprie. Aceştia
sînt În număr de 263, reprezentînd 7,8 la sută din totalul populaţiei. Pre
zenţa lor destul de numeroasă În oraş este firească mai ales că În intervalul
1 767-1 808 se constată o creştere permanentă a acestei pături sociale datorită
procesului continuu de jelerizare a iobăgimii. Consecinţa firească a acestui
proces este migrarea lor spre oraşe, unde Îngroaşă numărul săracilor ori pe
acela al meşteşugarilor auxiliari.
ln concluzie, cele două conscripţii de populaţie vin să reflecte o situaţie
reală a oraşului Baia Sprie În ultimul sfert al sec. XVIII. Insă, cum arătam
mai sus, ele trebuie circumscrise În peisajul extrem de variat al politicii
absolutiste austriece din Transilvania.

BAIA SPRIE IN THE CONSCRIPTIONS OF

1 778

AND

1 780

- Abstract
The author gives important da ta of historical demography con
cerning the town Baia Sprie at the end of the XVIII- th century, found
in two conscriptions of the population ( 1 778 and 1 780), data preserved
in the Library of the Cluj-Napoca subsidiary of the Academy of
R. S. Romania.
The conscriptions reflect economica/ aspects of the towntrades
and crafts - and important social problems, like the work of children
in the mines, as well as o ther data referring to the same period.
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CONTRIBUŢII LA IS TORIA ÎN VĂŢĂMÎN TULUI
ROMÂNESC iN NORD- VES TUL TRANSIL VAN/El
Dr. ION M. BOTA

Intr-o lucrare a noastră din 1 971 1 am prezentat rezumativ Învăţămîntul
românesc în Maramureş în secolul al XVIII-:lea. Cercetările mai recente
ne-au oferit o serie de date inedite care se cer cunoscute de către public, iJr
lucrările de specialitate pot şi trebuie îmbogăţite cu aceste noi aspecte, care
ne dau o mai completă viziune asupra vieţii culturale româneşti maramure
şene din acest secol. Vom căuta deci să prezentăm cîteva din aceste noi
aspecte ale istoriei noastre culturale.
Se ştie că ideile noi, progresiste, joacă un rol dinamizator În acţiunea
maselor spre realizarea dreptăţii sociale şi libertăţii naţionale. Aceste idei
exprimă relaţiile sociale existente la un moment istoric dat şi voinţa claselor
sociale oprimate de a scutura jugul social şi naţional. In zbuciumata istorie
a poporului român Întîlnim astfel de momente de cotitură care îşi pun
amprenta pe dezvoltarea ascendent:i a societăţii În toate compartimentele ei.
Unul din aceste momente este şi înfăptuirea unirii religioase, În 1 700, a
unei mari părţi a poporului român din Transilvania, cu biserica Romei,
izvorîtă din necesitatea de a ieşi din starea de iobăgie şi de a scăpa de b
o treptată calvinizare a ortodoxiei noastre. Primul rezultat al acestui act
istoric a fost introducerea limbii române ca limbă de cult În biserica rom:l
nească ortodox-unită şi formarea În Înaltele şcoli din Roma, Viena şi m::ii
tîrziu ceva În cele ale Blajului a unei intelectualităţi româneşti legate cu
trup şi suflet de înfăptuirea intereselor vitale ale poporului român : emanci
pare socială, libertate şi unitate naţion:ilă. In fruntea acestei intelectualită\i
româneşti progresiste au stat bărbaţi luminaţi şi patrioţi de talia episcopului,
martir naţional, Ioan Inochentie Micu, Petru Pavel Aron, Grigore Maior, lg1.

Ion, Bota, Din lslortcul lnvălămlnlulul românesc ln Maramureş la snrşltnl veacului
î n „Con tribu Iii la istoria invălăminlului romanesc", Bucureşti, 1970, pp, 149--160.
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natie Darabant, Ioan Bob, Samuil Vulcan şi alţii care nu numai că au formulat
prograinul politic naţional privind emanciparea socială şi politică a naţiunii
române, ci au şi trecut la traducerea lui În viaţă, în condiţii deosebit de
grele. Sigur că apariţia şi formarea noilor relaţii sociale În care clasa .burgheză
se afirma ca purtătoarea ideologiei „luminilor" va contribui la organizarea
şi dezvoltarea învăţămîntului românesc sistematic. Spre deosebire de ilumi
nismul apusean, cel românesc s-a cristalizat în crezul Şcolii Ardelene prin
care ideile de latinitate şi continuitatea poporului român neîntreruptă în
Dacia Traiană se transformă În obiective social-politice, iar încrederea măr
turisită în dreptul natural fu aplicată la culturalizarea poporului român
prin şcoală în limba maternă, la lupta pentru emanciparea socială şi liber
tatea n aţională. Aşa au apărut şcolile săteşti ca mijloace ale luminării şi
emancipării prin cultură a poporului român.
Maramureşul, parte integrantă a teritoriului românesc, prin glasul pro
topopului Luca Vlad de Sălişte, însoţit de încă 1 1 preoţi la Sinodul din 1 7()0
la Alba Iulia2, şi prin cererea din 1 7 1 1 a episcopului Serafin Petrovai al
Maramureşului, în numele clerului şi poporului român maramureşean3, aderă
la actul unirii din 1 700 şi intră astfel În rîndul forţelor noi luptătbare pen
tru dezrobirea socială şi naţională. Maramureşenii au ştiut că În fruntea lor
se afla pînă în 1 733 luptătorul naţional episcopul Ioan Inochentie Micu,
căci pe un Octoih din biserica Săcel-Maramureş gă:sim însemnarea : „Şi
le-am cumpărat sub aceea vreme, cînd au fost fiuşpan al Varmeghiei Mara
mureşului Bechlen loje (Bethlen Iosif), vlădicu au fost Clain, viţişpan Seghe
di Ferenţ, ' notarăşi au fost Stoica Laslău cel Tînăr şi cu Raţu Ianoşi şi ar
himandrit la mănăstirea Moisei lorestu, 1 732 anul"4. Sigur că ecourile luptei
lui I.I. Micu au ajuns şi în rîndul populaţiei româneşti maramureşene. Cu
toată împotrivirea acestuia faţă de hotărîrea Împărătesei Maria Terezia, în
1 73 3 Maramureşul a fost trecut sub jurisdicţia canonică a episcopiei Munca
ciului. ceea ce va avea repercusiuni negative asupra dezvoltării sale sociale,
culturale şi politice, pînă în 1 852, cînd va fi readus sub jurisdicţia canonică
a episcopiei româneşti greco-catolice a Gherlei.
Incă în anul 1 600 a fost zidită mănăstirea Moisei din Maramureş şi pe
lîngă ea s-au instituit chilii destinate şcolii, lucru confirmat În 10 august
1 694. Dealtfel În actul fundaţional al mănăstirii ,din 1 762, se prevede expres
şi funcţionarea unei şcoli pe lîngă mănăstires. Că aici şi în alte sate mara
mureşene În jurul acestei date au activat şcoli ne-o confirmă şi faptul că
în 3 1 :mgust 1 709 procesul-verbal al adunării comitatului spune că popula
ţia din părţile de jos (Hust) şi de sus (Iza-Vişeu) nu îşi plăteşte obligaţia În
natură în contul salariului Învăţătorilor şi de aceea obligă pretorii să adune
acest salar în natură6. De asemenea în 1 8 octombrie 1 709 se acordă şcolii din
2. Artur, Koman, Documente Istorice maramureşene, Vişeul de Jos, 1937, p. 32.

Seru/im, Petrovai, episcopul Maramureşului, ln mapa XVIIl/l, 1711, la Arhiva Bibliotecii „Astra"
Sibiu.
4. Ion Bîrlea, J1111emaArl din bisericile Maramureşul� Bucureşti, 1909, p. 163.
5. Dumineca, an IV, nr. 56, Sighetu Marmaţiei, 1927.
ti. Prolhocollum lnclitl Comltalua Maramoruslensls, voi. X, (1705-1712) , p. 276, la Arhivele Stalului
Sighetu Marma\lei.
J.
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Sighet o sumă de bani pentru nevoile sale, iar locuitorul Abraham Hoştiu
îşi lasă o parte din avere, prin testament, pentru nevoile aceleaşi şcoli7•
Lucru important pentru cunoaşterea realităţilor sociale maramureşene
la începutul veacului al XVIII-iea este şi faptul că adunarea congregaţiei no
bilimii maramureşene din 22 mai 1 705, la Sighet, sub preşedinţia comitelui
Pogany Petru de Csebi, după cum se consemna În procesul-verbal al acestei
adunări, apela ca „întreaga nobilime română din Maramureş, fiii aceluiaşi
Tată Ceresc" (Mframarosi egesz olah Atyafiak) să se simtă unită şi cere să i se
respecte drepturile şi privilegiile acordate de regii Ungariei, Între care şi
acelea de a-şi alege funcţionarii, episcopul şi juraţii. Această exprimare o
ficială, în principalul act al comitatului, arată conştiinţa colectivă de neam
a acestei nobilimi, drepturile ei de autonomie locală şi dorinţa de a şi le
păstra şi în viitor. Această conştiinţă de neam era întreţinută şi de o
cultură religioasă şi laică În limba naţională, însuşită În şcolile mănăstireşti
şi parohiale existente În Maramureş8• ln lucrarea noastră amintită am arătat
că şi la mănăstirea Budeşti a activat la Începutul veacului al XVIII-iea o
şcoală românească , la care a Învăţat viitorul dascăl Gavril al lui Toader
din Tiream (lîngă Carei), nepot popii Ştefan şi popii Ionaş din Budeşti9.
Intr-o conscripţie şcolară din 1 700 găsim o întreagă reţea de şcoli să
teşti pe teritoriul fostului comitat al Sătmarului, 1 34 la număr, azi localităţile
din fosta plasă a Băii Mari făcînd parte din Judeţul Maramureş. lată şcolile
care azi multe se cuprind în judeţul Maramureş !

CONSCRIPTIO dominorum Ludi - Magistrorum tam Catholicorum Dnni
Helvetico
Confessionis, tam vero Graeci-Ritus unitorum in Processu Krasznakoz
..;
...

u

..;

z
1.
2.

3.

4.

s.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

1 2.

13.

1 4.

Localitatea şi numele învăţătorulu i
Ardusat - Ioan Buclau
Arieş - Simeon Pap Sîrbi
Ladislau Szi!agyi
Buzeşti
Maxim Folea
Borleşti - George Marc
Roşiori
Pap Simion
Fărcaşa - Moise Botezan Tă maia
Miron Pop
Aciua - vacant
Pomi - Amo ta Vasile - Ţicău - Gabriel Pap Zimbri-Bicău - Boi tor Alex.
Măriuş - Tămaş Etel
Bicău - Teodor Pericle (Papbiko)
-

-

-

-

-

-

-

-

7 . Ibidem, p. 284 : Dariu Pop, Mărturii slrAmoşeştl, Satu Mare, 1938, p . 60.
Prrolhoeolam IncUll Comit. MaramorusJensls, voi. X, (1705-1712) , p. 21.

8.

9. Dariu Pop, Op. dl„ p. 61.
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Localitatea şi numele învăţătorului
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.

27.

28.
29.

30.
31.

32.
33.

34.

35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.
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44.

45.

46.

47.
48.
49.

50.
51.
52.
53.

54.

55.

56.
57. ·

58.
59.

60.

61.
62.
63.

64.
65.

Crucişor - Ladislau Pap
Sîii - Gherasim Tompa
\'alea Vinului - Ioan Pap
Lipău - Ioan Moldovan
Culciul Mic - Koteny Cărăşeu - Jarts
Cărăşeu - Nicolae Deac
Culciul Mare - Cuhei Gligor
A maţ i - Iacob Oros - Tătărăşti - George Keziro
Hirip - Roppan Istvan
Loborbag (?) - Chirilă Pop
l\ledişa - Dumitru Pop Necopoi - Nicolae Dunca
Homorodul de Sus - Popa Alexa
Chilia - Pop Gligor Homorodul de Mijloc - vacant
Homorodul de Jos - Mihail Anderco
Oppidum Ardud - Ioan Hammerle Mădilras - Demetru Gorzo
Hodişa - Pop Ursu
Socond - Teodor Cucu
Lopsag (?) - Nagy Zsigmond
Smid - (?) Zsukan Toma Bolda de Jos - Maxim Pop
Bolda de Sus - Alex. Şipoş
Sandra - Trezite Francisc Soconzel - Gabriel Pap
Beltiug - Georgius Zeyter Supurul de Jos - Ioan Dcac
Racova - Ioan Deac - Chedea - Luca Pop
Hurezul - Iosif Pop
Supurul de Sus - Ioan Dcac
Dobra - Iosif Zedncy Giungi - Gabriel Pop
Oppid. Csenger - Almasi Ştefan
Ouari - Iosif Nagy Salyi - Paulus Galambos Rapolo - Gregorius Varadi
Sunyog - Samuel Deak
Procsalma - Ladislau Szabo
Procsalma - Ladislau Oros
Surod (?) - Franc. Jovis
Vetiş - Ioan Pop Vetiş - Ştefan Somodi
Sătmărel - Mihai Pop
Boghiş - Gherasim Mihai
Iloghiş - Ştefan lncze - Pişcari - Ioan Stranyi Terebeşti - Florea Bo11e
-

-
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Conscripţia şcolilor din plasa Baia Mare la 1 77010
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1.

Săn<lreşti
Cetă1ele
3. Bîrgău
4. Tăuţii <le Jos
5. Şişeşti
6. Unguraş
7. Dumbrăviţa
8. Fi riza
9. Satu Nou de Sus
1 0. Groşi
1 1 . Teti5u (Chechiş)
12. Ocoliş
13. Satul Nou de Jos
1 4. Recea
2.

gr.
gr.
gr.
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gr.
gr.
gr.
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Ciocîrlău
Ilba
Potău
Iojib
Medieşul Aurit
Apa
Berind
Samuştileac
Livada
Bot iz
Botiz
Micula
Gacsaly
Csge!O

gr. cat.
gr. cat.
gr. cat.
gr. cat.
gr. cat.
gr. cat.
gr. cat.
gr. cat.
gr. cat.
gr. cat.
calvină
reformată
reformată
reformată

1

an

1 an

7 ani
1 an
1 an
12 ani
5 an.i
1 an
4 ani
12 ani
12 arti
12 arii
12 ani
10 ani

Documentele ne arată că În aceste şcoli se învăţa citirea („lectionem"),"
scrierea („scripturam"), aritmetica („arithmeticam"), catechismul şi În unele
din plasa Nyrului (În jurul Careiului) şi gramatica. In unele şcoli din pla�a
Băii Mari se Învăţa şi cîntarea bisericească. Majoritatea aveau mijloace de
subsistenţă proprii : iclejie = pămînt pentru dascăl, care de cele mai multe
ori era şi cantorul bisericii, salariu în bani din colecta cu perşa bisericii de
la cţedincioşi, salariu în natură (grîu, porumb), lemne de foc şi locuinţă,
plus 1 13 din venitul patrafirului ( = stola). Cele din Firiza, Dumbrăviţa.
Satul Nou de Sus erau asigurate cu salarii de domeniul miner, iar altele de
către „domnii de pămînt" . Majoritatea însă aveau averile parohiale cu des
tinaţie specială pentru susţinerea şcolilor şi dascălilor.
Constatăm că multe din ele au o vechime mare, chiar din 1 740, precwn
cea din Boghiş. La cele din plasa Crasnei cunoaştem şi numele Învăţătorilor.
Existenţa lor activă dovedeşte că am avut şcoli sistematice parohiale, să.:.
teşti în limba română înainte de apariţia legii şcolare „Ratio educationis"
din 1 777. Că aceste şcoli româneşti săteşti activau ne-o arată şi faptul că în
anul 1 757, între cei 1 62 de „gramatici" veniţi la Blaj În „Şcoala românească"
pentru a se pregăti ca învăţători În satele care i-au trimis, mulţi se aflau
din aceste părţi şi mulţi dintre ei ştiau deja citi pe bucoavnă şi pe cărţile
bisericeşti. Aşa „Moisi din Sanislău, eparhia de la Carăi, au venit În 1 756,
iunie, 15 şi s-au prins la învăţătură de la ceas perv;îi pînă au isprăvit Cea·
slavul : la învăţătura creştinească au învăţat 1 0 capite : Cîntări, Canonul
Crucii, al Precesti, preceasna, Cheruvicul şi acsionul. . . Filip din Sanislă u,
eparhia Carăi . . . ; Filip Patruţean din Reacea, eparhia de la Groşi ; Ion
10.

Doc. ms s.
Napoca.

Pasc.

47/1770, n r . a ct 419 , Pond.

Comital

Satu

Mare,

https://biblioteca-digitala.ro

la

Arhivele Stalului

din

Ouj

ISTORIA

INVATAMINTULUI

ROMANESC

97

din Fersig, epar. Sasmireş . . . ; Găvrilă din Cavaşi, eparhia Băsăscului ; Ioan
Chivaraş, epar. Băsăscului, din Silvaş . . . ; Vasile din Jorucuta, epar. Bă
săscului ; Ioan de la Supurul de Sus, eparhia Carăilor ; Pop Toader din vi
dicul Chioarului ; Mihalca Ion din vidicul Chioarului din Mănăştur ; a ceti
ceva şti . . . ; Pop Simion din vidicul Chioarului d in Mănăştur ; Miclea Cas
tan din Copalnic din Kovar ; Giţi Ioan din Copalnic din Kovar ; Fărăuţi
Ion din Letca din Kovar ; Raţ Vasile din Letca din Kovar " 1 1 etc. De altfel
şi titlul documentului ne spune rostul venirii lor la Blaj „Insemnarea Gra
maticilor ai Şcoalei româneşti din Blaj care cum îl cheamă şi din cc sat
şi varmeghie este, În ce an şi lună au venit, cît au şăzut şi ce au Învăţat
ca să se ştie i-am însemnat". Sigur că, În localităţile din care au venit
aceşti „grămatici", activau şcoli româneşti unite şi, la absolvirea cursurilor
de pregătire, aceştia, după ce promovau examenul „În mănăstirea Sfintei
Troiţe la Blaj, Înaintea preacinstitului vicarăş şi Înaintea Cinstitului proto
pop Săcădate, şi a altora consistorieleşi" 12, se reîntorceau ca dascăli la şcolile
respective. Amintim că în lista elevilor din şcolile Blajului, în 1755, figu
rează şi „Vancsa Pahomie din Vancsfalva - Marmaţia" 13.
Printre primii profesori ai şcolilor Blajului îl găsim În 1 762 şi pe ma
ramureşeanul Atanasie Rednic din Giuleşti la „tîlcuirea credinţei şi profesor
de istorie" 14• Ca episcop al Blajului (1764-1 772), Atanasie Rednic intro
duce o severă disciplină În rîndul călugărilor obligiÎndu-i să înveţe fiecare
cîte o meserie (tiparul, olăritul, croitoria, făclieria, ceroplastica ş.a.) şi să-şi
îndeplinească cu competenţă sarcinile de profesori În şcolile Blajului. El a
intervenit şi obţinut de la autorităţi ca în şcoalele grănicereşti năsăudene
şi făgărăşene să funcţioneze profesori români15. Sub At. Rednic şcoala b
tină (gimnaziul) din Blaj s-a sporit cu clasele umanioare Poetica şi Retorica
şi din 1 772 iau fiinţă acele „Scholae alti.o res" (şcolile mai înalte), sîmburele
învăţămîntuiui superior românesc, În cadrul cărora Ştefan Pop şi Samuil
Micu, absolvenţi ai Pazmaneului din Viena, propuneau filozofia {logica, me
tafizica, matematica şi etica)16. Asprul călugăr basilitan, Atanasie Rednic,
a introdus purtarea reverendei de către preoţi şi la moartea sa, întîmplată
în 2 mai 1 772, „toate ale sale le-a lăsat Seminarului diecezan" 17, ne spune
contemporanul său Samuil Micu.
Puternica circulaţie a cărţii româneşti În bisericile şi familiile româ
neşti maramureşene în acest timp este o mărturie vie a dragostei poporului
nostru . pentru ştiinţa de carte românească. Iată o astfel de mărturisire pu
blică : „Dăm înştiinţare tuturor boierilor, mai vîrtos şi învăţătorilor din
Apşe de Mijloc, cumcă ieu, Marina Toaderiu, am cumpărat anume cu soaţ.1
11. Zenobie, Picllşanu, Documente privi toare la Istoria şcol!lor din Blaj, in „ Re vi sta Arhivelor", an
II, nr. 4 , B ucu re şti , 1926 , p . 403.
12. Mss. nr. 262, an. 1758, la Acad. R.S. Rom ânia - Fii. Cluj-Napoca, fond Blaj, arhiva istorică.
·
13. Mss. nr. 20011755 „Calculu• Scholaslicarum" ; Lista el ev ilo r şcolilor din Blaj, în 1755, la Biblioteca Acad. R.S. România, Fii. Cluj-Napoca.
14. Nicolae, Brinzeu, Şcoalele din Dial, Sibiu, 1898, p . 34.
15. I oan , Georgescu, Istoria bisericii creştine universale, Blaj , 1931, p. 151.
16. Augustin, Bunea, Institutele dln Blaj, conlerintă ţinut& in 1892 !n Blaj, manuscris la Biblioteca
Acad. R.S.R., Fii. Cluj-Napoca, manuscrise româneşti.
17. T. Cipariu, Acte ,1 fragmente, Blaj, 1852, p. 124.
7
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me, Erină, această carte, anume Straşnicu de Blaj, 1 773 " 18. Dealtfel, goana
după procurarea de cărţi În limba română necesare vieţii religioase şi cul
turale a maramureşenilor din acel timp era un fenomen generalizat. Mulţi
dintre ei plecau departe În oraşele Transilvaniei (Blaj, Sibiu, Braşov) ori
în Moldova, cu desagii pe umeri, şi se Întorceau cu ei plini de cărţi româ
neşti, pe care le socoteau o adevărată avere. Aşa e amintit În 1 733 popa
Nicolae din Apşa de Mijloc şi În 1793 Şiman Macavei de aci , care au fost
la Blaj de au cumpărat cărţi19. Pe un Evhologhion, Bucureşti, 1 722, scrie :
„Dumitru din Sibiel, feciorul Gurmi Tăbanu, din ţinutul Sibiului, a vîndut
acest Molitvenicu popii Lupu din Văleni, eraşul Cosăului, varmeghia Mara
mureşului, În 1 724 ", iar pe un Octoih, Bucureşti, 1 720, tot de la biserica din
Văleni, scrie că această carte a aparţinut tot lui „Dumitru ot Sibiel", fe
ciorul lui Gurca Tăban, care l-a cumpărat de la „păr. popa Calin, de la
legătorul de la Colţ(e)a, cînd învăţau cu dascălul Staicu, în leat 7230
( 1 772 ) şi l-a vîndut În Strîmtura"20. Pe un Catavasier din 1768 la Văleni e
însemnarea „Am cumpărat această carte în tîrgul Horlou ( = Hîrlău) eu, Ti
motei Bora, diac în Vişeul de Jos"21.
Pe o Cazanie, Iaşi, 1 743, la Boi:-şa : „Scris-am eu Timiş Ioan dascălul. . .
Veleatu 1 790", iar pe un Octoih, Blaj, 1 760, În Borşa „dascălul Ion Timiş
al satului Borşe. . . 1 778"22• Se pare că acest Timiş Ion a dăscălit în Borşa
între anii 1 778-1 794. In 1 784 pe un Triodion, Iaşi , 1 747, însemna : „Şte
fan dascăl din Borşe". Pe un Evanghelier, Blaj, 1 766 : „Anii Domnului 1 767,
eu am scris dascălul Grigore de la Ardeiu, În Botiza"23. Tot la biserica din
Botiza pe un Octoih, Blaj, 1 760, găsim : „Scris-am eu Balicu Dumitru,
diacu din Budeşti, A.D. 1 775, în Mai, 16"24. Pe un Pentecostarion, Bucu
reşti, 1 747, În Botiza �crie : „Anul 1785. Am fost diacu Iacob Rişco, fecio
rul lui popa Chirilă din Comîrzana (Oaş), adecă diacu de aia grecu, şi au
fostu şi podudiacin ( = subdiacon) În oşculă la Muncaciului, şi apoi n-au vrut
să să facă popă şi aşe s-au lăsatu numai diacu"25. Pe o Cazanie Iaşi, 1 643, în
Budeşti e amintit În 1 745 şi popa Ion, unchiul dascălului Gavril al lui
Toader din Tiream (Satu Mare)26.
Interesantă şi semnificativă este o poezie populară românească scrisă
În 1 761 pe nişte foi adause la un Octoih din biserica Slătioarei. Autorul se
face ecoul persecutării bisericii ortodoxe româneşti din Banat de către „clerul iliric", care ocupă parohiile şi posturile bune, subjugînd pe români şi îi
îndeamnă pe aceştia să rămînă tari În unire27• De asemeni. semnificativă e
şi Însemnarea pe un Octoih manuscris la biserica din Corneşti, în 1 793,
„Verş de Morişan alcătuit În Ungvar, de păţile cele multe, şi cu dor şi
=

Ul. I o n , Birlea, O p . cil., p.

t9.

Ibidem.

93.

20. Ibidem, p. 203 .
2 1 . Ibidem.
22. Ibidem, p.
7.
23. Ibidem, p.
46.

3

24. Ibidem, p.

25. Ibidem, p.
26. Ibidem, p.
27. Ibidem, p.

47.
48.

61.

187.
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arrior". Autorul ne spune „c-a umblat la şcoale cu cartea subsoară la Sighet
În oraş în Maramureş", apoi J ani de zile la Ungvar, unde a terminat teo
logia şi apoi s-a Însurat, luîndu-şi muiere din Apşa şi În sfîrşit s-a reîntors
la Ungvar, unde a fost hirotonit preot211 • Pe un Octoih rusesc În manuscris
e însemnarea la biserica din Cuhea : „Din Oiceştie.i. dascalul şi cu a pape
învăţatu osmoglasnicu la dascalul ăstuie, anume . . . " În 1 7 1 5 . Pe cealaltă
pagină : „Unui fecior al său, anume Dolu, În 3 florinţi 30 de bani, cînd
am şezut În a Culme, de am Învăţat coconi în casa lui Mariş Văsîiu din
jos pistorie ( !) diac. Ardei levon . . . din vidicul Sonucului (Solnocului?) . . .
72.32, 1 724"29. La biserica din Giuleşti pe un Liturghier, Tîrgovişte, 1 7 13, o
însemnare : „Scris-am eu dascălul din Ţara Ardealului, din varmeghia (ruptă
fila), ca să fiu şi eu pomenit . . . oraş al meu Braşov, 1 768 "30• Pe un Triod,
Bh j, 1 77 1 : „Scris-am eu Neofitu Ioan, dascalu şi Tudor Vasilie eclesiarh
( = cleric)"31, iar pe un Antologhion, Iaşi, 1 755, În Hărniceşti : „Au seri�
Ianăş dascalu Culinovici Cosovschi la casa lui Popa Grigore, 1 763 "32• În
semnările ne spun că în 1 752 era viceşpan Balea Mihai de Ieud şi jurat Se
pînţai Vasile, primul cunoscut ca un mare sprijinitor al ţărănimii române
maramureşene �i năsăudene în lupta ei contra nedre ptăţilor suferite din
partea autorităţilor de atunci33. La mănăstirea Moiseiului pe un Apostol,
Bucureşti, 1683, scrie : „Scris-am eu dascălul Ioniţă Faga", iar pe un po
melnic de aici, În 1 778 : „Voiţa Filip compectorul şi dascalu în Moisei"31•
In Rona de Jos găsim o Evanghelie, Rîmnic, 1 746, un Apostol, Blaj, 1 766,
iar pe Noul Testament, Bălgrad, 1 648, însemnarea : „Acest Testament s-au
Împănat şi s-au legat de Ioniţă Voiţa Suceveanul, fiind În Cavnic-Bae da-;
călu şi dieacu Ananie"35. La bi5erica din Strîmtura, pe o Cazanie, Iaşi, 1 643,
Însemnarea : „Scris-am eu Ioan Voitor, dascăl În Strîmtura, din varmeghi :a
Sătmarului, oraşul Carăii-Mari, v. 1 79.3 "36.
Mare a fost meritul lui Ion Bîrlea, fostul meu profesor, autorul acestor
„Însemnări din bisericile Maramureşului", Bucureşti, 1909, prin care a adu
nat numele dascălilor români maramureşeni din trecut şi 1 ne-a oferit date
şi evenimente care erau pe cale de a nu ne mai fi cunoscute, datorită peri
sabilităţii acestor cărţi bisericeşti, multe din ele azi inexistente ! Să ne gîn
dim numai la uriaşa pierdere suferită de ştiinţa istorică românească prin
distrugerile săvîrşite de năvala tătarilor În 1 7 1 7, atît de des amintită de
aceste „însemnări" drept „Văleatu din Tătărime, 1 71 7", cînd biserici, mă
năstiri, odoare şi cărţi bisericeşti, arhive etc., au fost date pradă focului !
Cei 1 2 dascăli În şcolile satelor respective din Maramureş, mulţi sosiţi aici
din alte părţi ale Transilvaniei (Carei, Braşov, jurul Dejului, Oaş etc., ori din
Suceava), precum şi marele număr de cărţi ne arată legăturile neîntrerupte
Ibidem, p.
74.
Ibidem, p.
84.
Ibidem, p. 112.
lbldem, p. 122.
Ibidem, p. 113.
Arhiva some,anl, nr. 8, Năsăud, \927, p. 133.
:U. I . Blrlea, Op. cit., p. 138.
35. Ibidem, p. 154.
36. Ibidem, p. 196.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
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ale v1eţ11 maramureşene cu viaţa tuturor românilor de pretutindeni. De
asemenea, se constată o legătură organică Între românii de o parte şi de aha
a munţilor Gutîi. Ţibleş, ca şi cum ar fi acelaşi teritoriu politic-administra
tiv, aceeaşi „varmeghie", lucru încununat de împlinirea acestei unităţi eco
nomice, politice, administrative şi culturale în epoca modernă şi con tempo
rană, îndeosebi În zilele noastre, prin politica Înţeleaptă a partidului �i
statului socialist.
în Arhivele Statului din Sighetu Marmaţiei se păstrează două urbarii
tipărite în limba română din 1 774, iulie, şi cuprinzînd, completate cu mîna
în limba latină, obligaţiile iobagilor faţă de nobili. Ele aparţin nobililor
Dunca Ion din Glod, care avea iobagi pe Crăciun Ilieş, Crăciun Toader şi
Mihai Vasile, şi Ion Plohod din Dragomireşti, ai cărui iobagi erau Arde
leanu Nicolae şi Ardeleanu Gavrilă. După cîte ştim, sînt unicele urbarii îri
limba română descoperite pînă acum. Dacă ţinem seama că la începutul
veacului al XVII-iea erau 780 de porţi nobiliare pe teritoriul comitatului
Maramureş, din care 706 se găseau în sate româneşti37, fiind exclusiv aproape
porţi de mici nobili români şi 1 200 de porţi iobăgeşti, restul fiind ţărani
liberi, lucru care s-a modificat puţin În veacul al XVIII-lea, ne dăm seama
de numărul mare de urbarii care au circulat aici şi din care s-au descoperit,
deocamdată, numai aceste două exemplare. Ştim apoi că urbariile apar în
secolul al XV-lea, se continuă În veacurile XVI, XVII şi apoi iau o mare
amploare În veacul al XVIII-lea. Existenţa acestor urbarii ne dă putinţa �:1
afirmăm că astfel de acte româneşti s-au scris şi În perioada anterioară. Cînd
s-au tipărit şi unde exemplarele existente, încă nu putem afirma, dar spe
cialiştii În acest domeniu vor lămuri problema. In anul 1 693 a activat o
tipografie pe iîngă mănăstirea Peri condusă de tipograful Nicolin, dar foarte
probabil că aceste urbarii s-au tipărit într-o tipografie din Sighetu M;;rma
ţiei, de un tipograf român sau care ştia româneşte. ln nici un caz nu s-au
tipărit la Viena (În tipografia lui Kurzbi::i k , înfiinţată În 1 7 1 7, pentru tipi'i
rirea de manuale şcolare), căci ar fi existat şi În Principatul Transilvaniei.
Existenţa acestor acte cadastrale În limba română ne arată că În Maramureş
au existat În acest timp şi o şcoală care pregătea un număr de tehnicieni
cadastrali folosiţi de nobilimea românească a comitatului să le măsoare te
renul nobiliar, să le inventarieze averea şi să ţină contabilitatea obligaţiilor
iobagilor faţă de stăpîni şi faţă de stat. Aceşti tehnicieni trebuiau să aibă
cunoştinţe temeinice teoretice şi practice de matematică, agrimensură, con
tabilitate etc. Dacă În celelalte comitate ale Ungariei exista instituţia urba
rială În limba maghiară pentru nobilii particulari şi În limba latină pentru
moşiile statului, constatăm că pentru comitatul Maramureş era În limba ro
mână, limba nobilimii comitatului, limba culturii tradiţionale pe aceste me
leaguri38. In acest fel nobilimea, ca şi număr şi clasă înstărită, constituia în
acea vreme baza economică şi socială a păstrării şi susţinerii culturii şi şcolii
româneşti maramureşene În veacurile XV-XVIII.
Magyari, llelaţllle agrare din Maramureş la sll!'lllnl sec. XVII,
Bolyai", Fasc. 2, Cluj,
38. Bud, Tit, Dl&erlalle despre eplscopll maze.mureşenl, Gherla, 1906, P. 2.

37. A.,

1968.
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Reformele social-politice aduse în imperiul habsburgic de Maria Tere
zia şi fiul său Iosif al II-iea au vizat şi Învăţămîntul, care prin promulgarea
legii „Ratio educationis" (Planul de învăţămînt) În 1777 a devenit o pro
blemă politică de stat În virtutea căreia tineretul trebuie să fie educat În
limba sa maternă ca un viitor cetăţean creştin şi devotat statului multina
ţional habsburgic. Aşa se organizează întreg Învătămîntul pe treptele sale :
elementar, secundar şi superior. În baza acestei legi Întreg teritoriul Unga
riei era Împărţit în 9 districte literare : Buda, Bratislava, Pecs, Banca-Bistri
ţa, Kassa, Ungvar, Gyor, Zagreb şi Oradea, în fruntea cărora se afla un
director sup:�rior de studii, supus direct Comisiei literare a Consiliului Lo
cotenenţial Regal, care conducea Întreaga reţea şcolară. Comitatele Mara
mur�ului, Ugocei şi Sătmarului se aflau În această perioadă cuprinse În
cef{:ul literar al Oradiei. Conducerea şcolilor naţionale era de fapt încredin
ţată clerului naţiunii respective, sau confesiunii respective. Cum din 1 733
românii din Maramureş, Sătmar, Ugocea, erau sub jurisdicţia canonică a
episcopiei greco-cacoiice rutene de la Muncaci, ai cărei vlădici, cu puţine
excepţii, erau înfeudaţi politicii oficiale de desnaţionalizare dusă de cercu
rile conducătoare dm Buda şi Viena, s-a desfăşurat prin ierarhia Muncaciu
lui o acţiune de rutenizare sau maghiarizare asupra populaţiei româneşti din
subordinea preoţilOr respectivi şi astfel sate Întregi ca Lipcea, Uglea, Dolha,
Bedeu, Peri, ş.a. şi-au pierdut populaţia străveche românească şi limba ei
română.
Încă din 1 778 Cons. I.ocot. Regal al Ungariei îl înştiinţează pe comi
tele Antoniu Karoly, directorul superior de studii al cercului literar al Ora
diei, că episcopul român greco-catolic al Oradiei, Ignatie Darabant, va des
chide şi va susţine o şcoală capitală în Oradea pentru pregătirea candidaţilor
de Învăţători necesari şcolilor săteşti, predîndu-li-se metodul normal39.
Şcoala capitală naţională română unită a şi luat fiinţă În 1 778, iar in
struirea candidaţilor de învăţători uniţi şi neuniţi În ea era asigurată de către
un „professor preparandorum". În 1 7 8 2 comitele Iosif Haller, directorul su
perior de studii, este Înştiinţat de către Cons. Locot. Reg. din Buda că epi�
copii greco-catolici ai Oradiei şi Muncaciului au depus sumele necesare ti
păririi cărţilor şcolare pentru şcolile naţionale În limbile valahică şi rute
nică40. Acelaşi for îl înştiinţează pe I. Haller, directorul superior de studii
al cercului literar Oradea şi Muncaciului, că s-a aprobat, În iulie 1 782, ca
În Şcoala capitală română unită din Oradea să se predea majoritatea mate
riilor în limba valahică, căci aceasta o cunosc toţi elevii şi astfel pot face
progrese şi sînt uşor atraşi la învăţătură41. În vederea aplicării limbii române
în şcoli, episcopul român unit al Oradiei, cu aprobarea forurilor superioare,
numeşte ca director şi profesor al Şcoalei preparandiale valahi ce („Schola
Vallachorum preparandorum") din Oradea, înfiinţată încă din 1 774 ca
şcoală de normă românească, pe Simion Maghiaru, absolvent al Colegiului
39. Doc.

40. Doc.
41. Doc:.

m••· latin nr. 2.5/1778, Fond:
mas. nr. lMB/1783, Ibidem.

nr. 4S

CNB/17112,
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Ibidem.
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„Sancta Barbara" din Vien.;1 şi al Şco alei Normale „Sf. Ana•, tot de a1c1,
coleg cu Gh. Şincai, bărbat cult, poliglot (cunoştea româna - limba mater
nă -, germana, latina, maghiara, franceza, sîrba, greaca şi binişor rutenica),
cu mare dr agoste pentru cultura rom ân ească şi înălţarea poporului român
prin cultură. El a elaborat, tipărit ori folosit numai în manuscris o serie de
catechisme, aritmetici, gramatici româno-germane, abecedare etc., care, cu
aprobarea episcopilor Oradiei şi Muncaciului şi a autorităţilor competente
de stat, au circulat în şcolile săteşti maramureşene, sătmărene, ugocene4"!.
Lui i se datorează şi primul manual de metodică (metod normal) în limba
română, păstrat în manuscris43, care l-a folosit În instruirea preparan7ilor
şi învăţătorilor din subordinea sa, În cadrul cursurilor ce se tine-.rn În fiecare
an în perioada 1 martie-1 iulie. In Şcoala normală cu profil preparan<lial
din Oradea şi-au făcut pregătirea de Învăţători preparanzi de la şcolile
săteşti din fostele comitate ale Bihorului, Aradului, Sătmarului, Maramu:c
şului, Ugocei şi Szabolcs-ului. Numeroasele contracte încheiate Între ::: c eşti
candidaţi de Învăţători şi comunităţile parohiale din satele Maramureşului,
Sătmarului etc., păstrate şi azi în Arhivele Statului din Sighetu Marmaţiei,
sînt o mărturie vie a preocupării populaţiei româneşti şi ucrainene pentru
culturalizarea În limba naţională44.
In anul 1 791 a luat fiinţă Şcoala preparandială româno-ruteană din Carei
pentru pregătirea Învăţătorilor necesari şcolilor săteşti române şi rutene <�În
comitatele Sătmarului, Maramureşului, Ugocei etc., sub direcţia profesoi·ului
Ioan Molnar45. Ioan Molnar a fost În acelaşi timp şi inspectorul şcolilor
greco-catolice · române şi rutene din districtul Careiului, autorul unor ma
nuale şcolare În manuscris şi, între anii 1 806- 1 808, şi directorul şcolilor
naţionale române unite din dieceza Oradiei.
în conscripţia imperială din 1787 găsim numărul şcolilor şi elevikir
din satele maramureşene consemnat în „Tabella super consignatione Iuventu
tis eruditionis capacis haud fuentis non fuentis Locorum Processus . . . In
ferioris"46. La această dată se aflau 8 şcoli cu 5 8 8 şcolari în plasa Sighetului,
1 7 şcoli cu 1 067 şcolari în plasa Cosăului, 9 şcoli cu 1 341 şcolari în pla'. a
Vişeului şi 1 5 şcoli cu 1 409 şcolari În plasa !zei. Activa încă din 1 7 3 1 Şcoala
normală din Sighetu Marmaţiei condusă de călugării piarişti şi frccventati
de . cel puţin 50 la sută din elevi români de prin satele din jurul Sighctului.
Dragostea populaţiei româneşti din aceste părţi pentru cultură în
limba naţională se vede şi din faptul că În 1 793 inspectorul şcolar districtual
Iacob Werner raporta directorului Gh. Tokody că românii din cetatea liberă
a Băii Mari doresc să aibă şcoală naţională separată de cea a rutenilor, deoa
rece sînt foarte numeroşi aici şi au mulţi copii de vîrstă şcolară. De aceea au
făcut contract separat, obligîndu-se să susţină pedagog numai pentru copiii
români, iar ca local de şcoală le dă gratuit propria sa casă senatorul orăşe42. Doc:. or. •7, ONB/1784 şi Doc. nr. 3511794, Ibidem.
43. Mss. rom. nr. 468, Fond Blaj, Modrul iovătării/1 791192 de S. Maghiaru

F il . Cluj-Napoca.
44. Mu. or. 1908/1789, nr. 2288/1789 etc., la Arhiv. Stat. Sighetu Marmaţiei.
<!5. M•s. lat. or. !533/1791 , la Arhiv. Stat. Sighetu Marmaţiei.
411. Ion, Bota, Op. cit., p. 151.
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Mihail Vankai. Acesta („Senatorem Graeci Ritus Catholico-Valachum

N. Banyesensem cui cultura Valachorum intenssirnus circum jacentiurn etiam

Locorum Comunitates pro eo . . .47") iubea mult cultura În limba română �i
de aceea şi-a dat gratuit casa sa ca şi local de şcoală pentru românii băimă
reni. Localul donat se afla În vecini de biserica românească de aici. Dona
torul, M. Vankai, a dat şi o declaraţie în faţa inspectorului I. Werner şi ;1
autorităţilor orăşeneşti asupra donării casei sale în folosul şcolii româneşti
din Baia Mare. In raportul său Werner laudă mărinimia senatorului român.
Această şcoală a funcţionat În condiţii satisfăcătoare ca „şcoală naţionalii
sistematică" În toată prima jumătate a veacului al XIX-iea, fiind des amin
tită În şematismele vremii. Tot în 1 793 sînt amintite că activează şi şcolile
din Satul Nou de SU5, Satul Nou de Jos şi Recea.
Ştim că în 1784 episcopul I. Bob, originar din Copalnic-Mănăştur, a
înfiinţat, din ordinul împăratului Iosif . al II-iea, 1 2 şcoli „Împărăteşti" În
limba română, cu salarizarea Învăţătorilor 1umătate din subvenţiile acordate
de Împărat (6;000fl.). Intre acestea a fost şi şcoala din Şomcuta Mare, cu
Învăţătorul Anton Papp�. Şcoala aceasta a funcţionat satisfăcător şi În pri
ma jumătate a veacului trecut, după cum atestă documentele. La fel a
activat şi şcoala din Copalnic-Mănăşti1r, sub atenţia directă a episcopului Bob.
în Lăpuş şcoala românească o găsim activă încă şi în 1 73549.
Activitatea şcolilor sătmărene, maramureşene ,ugocene este pe hrg des
crisă de episcopul Andrei II Bacinschi (1 772-1 809) Într-un document din
1 794 „Tabella Locorum pro Nationalibus Graeci Ritus Catholicorum Scholi
conscritiorum in . • .50". Toate şcolile, potrivit acestei informaţii a episcopu·
lui Bacinschi către Gh. Tokody, directorul superior de studii al districtului
literar al Oradiei , activau bine.
a) ln comitatul Satu Mare : Vetiş, Peleşca Mare, Mezo-Gank, Portiţa,
Lipău, Pomi, Ardusat, Odoreu, Baia Mare, Baia Sprie, Şişeşti, Seini, Ap.1,
Medieşul Aurit, Botiz, Supurul de Sus, Supurul de Jos, Săsar, Carei, Sanislău,
Dindeşti, Vezendiu, Tiream, Sînmiclăuş, Pişcari, Mădăras, Ruşi, Răteşti,
Chedea, Hurez, Racova, Bolda de Jos, Bolda de Sus, Soconzel. Medişa, Măriuş,
Mocira, Tăuţii de Jos, Băiţa, Groşi, Chechiş, Şurdeşti, Cetăţele, Bontăieni..
Sir.clreşti , Dumbrăviţa, Rus, Socond. „Umversum '50". Semne:iză : Basilius
Kozak, parohus Szatmar, vicar foraneu, şi Georgius Buda, vicearhidiacon .ll
Băii Sprie �i paroh acolo ;
b) în comitatul Maramureşului : Borşa, Moisei, Săcel, Sălişte, Dragomi
re�ti, Ieud, Vişeul de Jos, Poienile de sub Munte, Budeşti, Călineşti , Apşa de
Jos. Apşa de Mijloc, Irhocz, Bedeu, Breb, Giuleşti. „Universurn : 16". Sem
nează : Alexander Ragozy, parohul Sighetului şi vicarul foraneu al Mara
mureşului.
c) în comitatul Ugocei (a:t.i Oaşul) : Seleuşul Mare, Sasvar-Filiale es
Iancsika Szirma, Kemjath-filiali Sz. Kis Csingk, Also Karoszl6, Nagy-Rakocz,
Doc. ""'"· nr. 7311793, Fond: Şc. n a t ion a le - Oradea, la Arhiv. Stllt.
Cluj-Napoca.
48. Lucia, Protopopescu, Contrlballi la lsto$i lnvlll.mlnlulal romanesc dia Transilvania,
Bucureşti, 1966, p. 170.
49. Xădâr, Jozsef, Szolaolr.-Doboka v•h•egye neveh!ooklaliisllgy�nelr. (1�1896), Deesen,
50. Doc. mso. lat. nr. 8/1794, Fond: Şc. na!ionalP - Oradea, la Arhv. Stal. Cluj-Napoca.

47.

https://biblioteca-digitala.ro

(1774---1805) ,
18911 , p.

392.

104

JON

M. BOTA

filiali Kis Rakocz, Vres-Mark, Velepte, Tarna Mare, filiala Tarna Mică, Valea
Seacă, Bocicău, Bătarci, filiali Comlăuşa, Turţ, Csepe-filiali Csoma et Heleni,
Fekete-Ardo-filiali Szasz-Falu. „Universum : 1 2". Semnează Ioanne Koptsay,
parohul Seleuşului Mare, canonic şi vicearhidiacon al Ugocei.
Episcopul Bacinschi arăta că învăţătorii acestor şcoli cunosc şi predau
în limba naţională a copiilor respectivi : „Pedagogi lingva natione gnari" .
E l laudă zelul acestora ş i a l populaţiei valahice şi rutenice care susţine aceste
şcoli. Acest mare cărturar iluminist, deşi rutean, s-a Îngrijit de învăţămîntul
românesc din satele vastei sale dieceze şi a pretins preoţilor şi credincioşilor
săi români să îndrume , sub pedepse canonice, tineretul să îşi iubească limba
sa şi să o cultive în şcoli şi biserică. Existenţa la Arhivele Statului din Baia
Mare a unui mare număr din circulările sale trimise În toate satele româ
neşti Între anii 1 794-1 805, în limba română, cerînd preoţilor şi dascălilor
şcolari să înveţe copiii româneşte este o mărturie concretă a existenţei unui
mare număr de cunoscători ai limbii române literare (preoţi, învăţători,
cantori, mici funcţionari săteşti etc.), folosită în mod oficial în viaţa cul
tural-religioasă a celor peste 1 00.000 de români aflaţi În subordonare ca
nonică faţă de ierarhia bisericească a Muncaciului. Acele frumoase înche
ieri ale circularelor cu „Al vostru de binevoitoru Părinte, Andrei51", expri
mă În mod real dragostea lui pentru cultivarea În limba română a credin
cioşilor români. Păcat că urmaşii săi : Mihael II Bradacs (1 809- 1 8 14),
Alexius Pocsy ( 1 8 1 6-1 8 3 1 ), Basilius Popovici ( 1 837-1 864) nu îi vor urma
luminosul exemplu !
Semnificativ este faptul că şi autorităţile de stat se adresau adesea, la
finele veacului al XVIII-iea , populaţiei româneşti din aceste părţi prin cir
culări În limba română. Aşa, în 1 785, este difuzat la comuue „Regulament
Carele Cesaro-Crăiasca şi Apostoliceasca Mărime ; pentru că prin folositoa
re mijlociri fuga Ostaşilor Ţerii să se Împiedice, s-au îndurat a rendui"52•
În privinţa Învăţămîntului secundar (gimnazii) acesta a fost trecventat
de tinerii români îndeosebi În Gimnaziul mare piarist din Sighetu Marmaţiei
;i în cel al franciscanilor din Baia Mare. Aşa, În anul şcolar 1 798/ 1799, la
Gimnaziul din Baia Mare erau În clasa I de gramatică 1 7, În a II-a de sin
taxă 14; În a III-a de gramatică 9, În I matematică 1 1 şi În a II-a umaniară
5, deci total 56 tineri români, cam 1 I 3 uneori şi 1 I 2 din totalul elevilor
acestei şcoli. Acelaşi lucru era şi la Gimnaziul piarist din Sighetu Marmaţiei.
Io anul şcolar 1789190 la Şcoala capitală a piariştilor din Sighetu Marmaţiei,
care pregătea tinerii pentru a intra În gimnazii, erau în clasa I 69 elevi, din
care numai 34 din oraş, restul de pe sate, în clasa a II-a 36, din care 9
din oraş, restul din satele vecine ; În clasa a III-a 1 5, din care 7 din satele
limitrofe ; În clasa a IV-a 9, din care 4 de pe sate. Numele elevilor de
Negrea, Ciplea, Nan, locii, Rednic, Tivadar, Pop, Tătar, Şorobetea, Mărcuş,
51 .

Dosar
Ma.re.

nr,

811796-1804,

Circulările

episcopului

Andrei

Badtnscbl,

la

A•hivele

Statului

din

Baia

nr. 1611889, Baia Mare.
53. Mss. nr. 747/Fascic. 69 din 1790, Ia Arhivele Statului din Sighetu Marmaţiei şi Doc. nr. 14/1799 :
Evidenta elevilor gr. catolici români care frecvenlează Gimnaziul regal din Baia Mare in anul
şcolar 1798/1799 şi adresa episcopiei prin care se cere un catalog similar, la Arhiv. Stat. din
Baia Mare.

52. Gntlnul,
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Roman, Rişco, Bilţiu, Dan, Dunca, Jurca, Finta, Marina, Marchiş, Vultur
etc., sînt des repetate pe fiecare filă a cataloagelor şcolii respective. Am văzut
că mulţi dintre aceşti elevi mărturisesc că umblau „cu cărţile subsuoară", pe
jos, din satele respective pînă la şcolile latineşti din Sighetu Marmaţiei.
In ceea ce priveşte Învăţămîntul superior, acesta se făcea de către tineri
români maramureşeni În aceea vreme ,îndeosebi cel teologic, la Seminarul
din Ungvar, În care limba română era limbă de predare, alături de latină,
maghiară şi slavică, respectiv ruteană. Astfel, În 1 782, aflăm „Păstoriceasca
teologie . . . alcătuită prin osteneala şi sîrguiala c.d. Toma Haina, În chesariu
- Împărăteasca fundaţie a episcopii Muncaciului, pe parte românească pro
fesor a Teologhii în Ungvar. S-a scris de Ioan Stanca, În Seminariumul Ung
v arului alumnuş şi înt'al 3-lea an teolog"54.
Mulţi tineri maramureşeni urmau cursurile gimnaziale, şi apoi cele su
perioare de filosofie şi drept, la Liceul academic din Cluj. Astfel, În anul
şcolar 1 798/99, era „auditor" În ani I Filosofie Dunca Ioan, nobil valah din
Sîrbi-Marmaţia, coleg cu Ioan Lemeni, viitorul episcop al Blajului ; În 1 80C,
În an I drept, învăţa Iosif Pop din Şomcuta Mare ; iar În primii 5 ani ai
veacului trecut găsim un foarte mare număr de maramureşeni aci. In 1 80_!
studiau, în anul II drept, Pop Ladislau şi Pop Ion din Mireşu Mare Chioar, Medan Ioan oin Măgura - Chioar, Pop Alexandru din Copalnic
Mănăştur. Tot în anul şcolar 1 80 1 găsim În Liceul academic din Cluj pe :
Dragomir Filip, an I filosofie din Corulea - Chioar ; Tivadar Grigore, an
I filosofie, nobil român din Rona de Jos - Maramureş. In anul II filosofie
studia Gheorghe Lazăr din Avrig, fondatorul Academiei de la Sf. Sava Bucureşti, 1 8 1 8, deci coleg pe atunci cu maramureşenii tineri studenţi şi în
relaţii de student-profesor cu Ioan Piuariu-Molnar, profesor atunci aici. În
anul 1 805 studiau şi : Andrei Gorzo, nobil de Bilca, comitatul Bereg, Pe
treszki Petru, nobil de Maramureş ; Bîrsan Teodor, nobil valah de Bîrsan;i
- Maramureş ; Bîrlea George, nobil valah de Berbeşti - Maramureş ; Ti 
plea Mihai, nobil valah din Biserica Albă - Maramureş ; Rednic Ioan, no
bil valah din Giuleşti - Maramureş. Şirul lor este foarte lung În anii urmă
tori şi În primele trei decenii ale veacului trecut55•
Studiul nostru nu-i exhaustiv. O mulţime de date nu le-am cuprins,
din lipsa de spaţiu. Viitoarele cercetări vor îmbogăţi, credem, datele pu
blicate În studiul de fată.
Constatăm că, În ciuda jugului social şi naţional apăsător, poporul ro
mân din aceste părţi ale teritoriului strămoşesc şi-a avut o viaţă culturală
proprie, În limba sa maternă, care i-a îmbogăţit conştiinţa de neam În curs
de maturizare şi i-a stimulat acţiunile În vederea păstrării fiinţei naţionale
şi emancipării sociale.
5(.
55.

Ion, Birlea, Op. cit., p. 22.
Cataloagele anuale „lnformaliones de Scholaslica Juventute in Lycee Claudiopotitane frecven
tare . . . • ale fostului Liceu Academic din Cluj, anii 1796-1805, la Arhiva Li c eu l ui nr. 11 din
Cluj-Napoca.
P.S. Multumesc pe această cale tovarăşilor directori ai lilidlelor Arhivelor Statului din C luj - Na 
poca, p rof. Alexandru Malei, Baia Mare, prof. Vasile Gipilnean şi Sighetu Marma�iei, prof. Vasile
Sbrek., care mi�au dat posibilitatea să depistez uşor documentele de care m-am Jolosit in prezenta
lucrare.
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ION M.

CONTRIBUTIONS A L'HISTOIRE

IOTA

DE L'ENSEIGNEMENT

ROUMAIN

DANS LE NORD-OUEST DE LA TRANSYLVANIE

- Resume L'article reconstitue l'histoire de l'enseignement roumain du cote
du Codru, en Chioar, Maramureş, au XVlll-e siecle et au debut du
XIX-e siecle, dans les conditions penibles de la politique de denationa
liso licn de la monarchie habsbourgeoise. Les dates des archives, offerl€s
par Ies notes
inscrites sur Jes Jivres
roumains anciens conserves
dans cetie zone, refle tent l'elfor t pour la culture et pour l'enseigne
mcnt en Jangue maternelle, en vue de l'emancipation sociale et natîo
n o le des Roumains de l'ancienne monarchie.
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PARTICIPAREA CHIOARUL UI LA REVOLUŢIA
ROMÂNEASCA DIN TRANSIL VANIA ÎN

1848

AUREL VAIDA

Cu toate ca m preajma anului 1 848 Chioarul avea o situaţie specifică
faţă de cea a comitatelor, existau condiţii ca el să devină un punct fierbinte
al revoluţiei. Faptul �e datora schimbărilor structurale petrecute pe par
cursul unei lungi perioade de timp, şi care au creat mari nemulţumiri În
rîndul populaţiei.
Leg1ndu-şi existenţa <le cea a Cetăţii de Piatră, situată pe cursul mijlociu
al rîului L ăpu ş, menţionată pentru prima da t ă În 1 3671 , datare contestabilă
sub raportul vechimii, Chioarul şi-a lărgit continuu domeniul sub voievozii
maramureşeni şi ardeleni. In jurul anului 1 560 C e t atea îşi Întindea autori
tatea peste 55 de s a t e împărţite în 10 „voievodate " , căpătînd rol de reşedinţă
administrativă a acestora În cadrul comitatului Solnocul de Mijloc2• In 1 566
domeniul s -a constituit În district autonom, avînd 67 de localităţi cuprinse
În 12 „voievodate"3.
Fl u c t u a ţia numărului de localităţi aparţinătoare Chioarului după
această dată este mare : 1 6 voievodate (officiolatus) cu 76 de sate în 1 603,
93 de sate În 1 650, 88 de sate şi 2 tîrguri grupate În Cercul de Munte şi
Cercul Copalnic la Început ul secolului al XVIII-lea4• Fără a ma1 consemna
ş1 alte schimbări teritoriale, este de remarcat faptul că În 1 839
I.

Nagybilaya e 1 kilrayo!lle , 1849, p p . 264-265, (Bu tyasza me l le t regi :·ornai ut nyoma is
mely a hag yo m ă n y sze1 in l a Kover es Retteg vara kozti kozlekedr;snek is szolgall).
, . Lingă B u te as a se poale vedea şi urma unui vechi drum roman, care conform tradi\iei a se r 
v i l de legătură î n t re Cetatea de Piatră şi Cetatea Reteag• , vezi Mihoc Blnga, „Cetatea Chioa
ruJnl", ziarul „Pentru �ociaUsm " , �3 noiembrie 1969.
P.1lmer

l.ithalii

K„

2 . Andrei
Moldovan,
Districtul
Cbloarulul,
Perioada
de
lunclionare
,1 uhlva creatl, Revista
Arhivelor, 1979, nr. 3, p. 289.
3. Ibidem.
�. Şlclan . Pascu şi . V. Hanga, Creolollllll lle pealra studl11l letorlel 1tatlllu.I sl dreptulu.1 la. R.P.R.,
voi. l l l , Ed. ştiin\illd, Bucurefti, 1963, p. 339 •i Andrei Moldovan, Op. dt., p. 293.
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districtul era format dintr-un tîrg, 90 de sate şi un prediu, grupate în A
cercuri. în anii următori numărul satelor se reduce ajungînd în 1 848 la 85,
menţionîndu-se despre ele că mai demult erau liberes. In afara celor 8 5 de
sate, districtul considera că îi mai aparţin încă 15 sate de la limita sa nord
estică În care districtul minier Baia Mare şi-a impus treptat autoritatea. Ex
ceptînd această modificare de ordin administrativ, districtul Chio<1.rului avea
la 1 848 circa 1 00 de sate6, cuprinzînd o arie geografică Întinsă �itu<ttă Între
rîul Someş, rîul Lăpuş, rîul Săsar - exceptînd cele două oraşe miniere Baia
Mare şi Baia Sprie - munţii Gutîiului, muntele Şatra Pintii, Dealul Pietri�
şi estul înălţimilor Vimei cu prelungirile lor spre Gîlgău.
Donat În 1 378 de regele Ludovic I lui Drag şi Ioan, fiii voievodului
maramureşean Dragomir, domeniul este stăpînit de această familie pînă la
stingerea ei În 1 5 5 67• Peste 10 ani fiind organizat În district separat şi au
tonom, administrarea lui va fi încredin ptă unor comandanţi militari care
purtau denumiri de castelani sau căpitani şi îşi au reşedinţa În Cetatea de
Piatră. În 1 7 1 2 Cetatea fiind distrusă de austrieci, centrul administrativ se
va muta la Şomcuta, localitate cu o mai mare dezvoltarea. Dintre condu
cătorii militari ai districtului s-au ridicat treptat cei cîţiva mari nobili,
printre care şi puternica familie Teleky care a subordonat cu timpul inte
reselor ei Întreg ţinutul.
Cu toate schimbările esenţiale, economice şi sociale ce au avut loc în
cursul secolelor populaţia românească s-a menţinut reprezcntînd peste 90
la sută, maghiarii fiind concentra ţi În Tîrgul Berchezului, Coltău, Cătălina
şi În Lăpuşel devenit un sat mixt9• în celelalte aşezări, numărul familiilor ma
ghiare era atît de mic încît nu au fost luate niciodată În baza de calcul .l
conscrierilor ce au avut loc. lntre românii şi ungurii din Chioar a exi�tat
Întotdeauna o convieţuire firească, fapt ce îşi are originea în starea socială
comună, de aserviţi, situaţie ce-i va aşeza alături în momentele istorice de
mari frămîntări sociale, manifestîndu-şi unitatea, fapt ce a ieşit În evidenţă
şi În revoluţia paşoptistă.
Aservită de Cetate, populaţia Chioarului a devenit o comunitate care
prin serviciile militare şi administrative aduse şi-a cîştigat o stare mai pri
vilegiată eliberată de multe din servituţile feudale 10. Cît de mari erau ce
rinţele cetăţii În puşcaşi sau dorobanţi o confirmă faptul că numai garni
zoana ei pe timpul lui Gheorghe Rakoczi I (1 6-'0- 1 648) era de 1 20 infanterişti, cifră ce s-a ridicat În 1 690 la 350 călăraşi şi pedeştri11. Pe lîngă sol
daţii din garnizoană Cetatea mai avea În slujba sa puşcaşi şi călăreţi În in
teriorul districtului cu sarcini de apărare şi ordine. Creşterea sau descreşAndrei Moldov.rn, Op. cit. • p. 294.
Iosif Kovacs, Societatea din Chloar io 1848, Anuarul Inslilutului de istorie ş i drhcobgie C 1 u j 
Napoca, voi. XVlll, 1975, p. 379.
7 . Aloisiu L, Tăutu, Vechimea românilor din Ţara Oaoulul, Cinci documente papale, revista „Bund
vestire" nr. 4, 1966, Tipografia Poliglotă Gregoriană Roma.
8. Mihoc Blaga, Op. cil.
9 . Iosif Kovacs, Op. cil., p. 379.
10. Idem, Ibidem.
1 1 . Vasile C4piln e a n şi Col om an Oszoczki, Un documenl privind Chloarul secolului al X VII-iea,
ziarul „Pentru social ism " , 21 noiembrie 1971.
5.
fj .
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terea numărului acestora fiind determinată Întotdeauna de situaţia conflic
tuală a principatului Transilvaniei sau a Ungariei. Datorită acestor Împre
jurări specifice, · un însemnat număr de oameni ce s-au evidenţiat În admi
nistrarea domeniului sau prin fapte de arme În slujba Cetăţii au primit di
ferite titluri, transformînd Chioarul Într-o societate cu un însemnat nu
măr de mici nobili şi o pătură destul de puternică de ţărani liberi11.
Multă vreme populaţiei din Chioar i s-a respectat organizarea judecă
torească. Conscripţia urbarială din 1 566 menţionează că ea se conduce În
treburile judecătoreşti după „legea românească" l3 avînd scaune româneşti
de judecată14. Aproape 2 secole cît familia Dragfy a stăpînit domeniul,
locuitorii lui s-au bucurat de drepturi mai largi, după regulile de baştină,
avînd obligaţii numai faţă de Cetate, servituţile feudale fiind limitate.
Transformarea Chioarului în district autonom În 1 566 a dus la creşterea
influenţei feudale şi la aservirea tot mai mare a populaţiei. Cei care tre
buiau serviţi s-au înmulţit. Voievozii şi juzii intrînd în rîndurile nobilimii
mijlocii îşi ţin cîte un anumit număr de iobagi. Se ajunge ca pînă şi micul
nobil cu o sesie să aibe 1-2 supuşi. Se introduce regula ca marii nobili, pro
prietarii şi voievozii, să-şi Înstrăineze pentru bani unele proprietăţi. Este
cunoscut exemplul cînd generalul Basta, în 1 640, dă 5 sate voievodului Ioan
din Prislop pentru 4 OOO de florini15.
Consolidîndu-şi poziţia nobilimea impune supuşilor pe lingă apărarea
Cetăţii, noi servituţi ca : tăiatul porcilor, pregătirea buţilor, repararea ia
zurilor, Întreţinerea viilor, aratul, semănatul, cositul, strînsul şi căratul fi
nului, arderea varului, datul oilor la strungă şi censul de un florin 16. Une
ori slujbaşii domeniului trimiteau iobagii la lucru pe Valea Mureşului 17. în
scrise în 1 560 ca „servitis", obligaţiile faţă de feudali au crescut mereu fapt
ce a produs mari nemulţumiri În rîndul ţăranilor liberi şi al micii nobi
limi care sub raport material decade la nivelul iobagilor.
Greutăţile tot mai mari determină pe mulţi locuitori la fuga din sate.
In 1 5 99 populaţia se alătură armatelor lui Mihai Viteazul ajutîndu-le să ocupe
Cetatea, iar după aceea va participa la războaiele curute şi mai ales În cetele
haiduce�ti ale lui Pintea Viteazul. In 1 775 o parte a satelor din Chioar se
răscoală Împotriva robotelor excesive, iar În 1 784 simpatia populaţiei de
aici faţă de răscoala lui Horea, Cloşca şi Crişan provoacă neliniştea auto
rităţilo r 1s .
în deceniile premergătoare revoluţiei din 1 848 situaţia ţărănimii din
district se înrăutăţeşte şi mai mult datorită extinderii şi concentrării con
tinue a proprietăţii alodiale pe seama celei urbariale, a sesiilor micii nemc
şimi şi ale iobăgimii. Deposedările d e pămînt de către marii feudali, proprie12.
13.
14.
15.

Iosif. Kovacs, Op. cit., pp. · 379-380.
Andrei Moldovan, Op. cjt., p. 295.
Ştefan Pascu şi V. Hang a, Op. cit., p. 807.
Revista Arhivelor, An. Vll, voi. I , pp.

10-11,

Cercetări

şi

senllnle

judecătoreşti

privitoare

la

românll din linutul Cetălll de Piatră (Chloar), in sec. al XVU-lea.
16. Vasile Căpîlnean şi Coloman Os zoczki, Op. cit.
17. Istoria Român'liei, voi. III, ed. 1964, p. 112.
18. Ibidem, p, 7 48 şi Ioan Sabău, Ecourile rlscoalel lui · Horea ln plrţUe de nord-vest ale Transil
vaniei, Revista Arhivelo r , 1962 , pp. 181-183.

https://biblioteca-digitala.ro

1 HI

AURJ!L VAll>A

tarii ecleziastici şi nemeşimea înstărită se fac fie prin amanetări sau zălo
giri ca urmare a imposibilităţii achitării împrumuturilor de către datornici
fie prin acapararea micii proprietăţi şi a sesiilor iobăgeşti la preţuri de nimic
În anii de foamete 19. Astfel, În preajma revoluţiei, 7 proprietari aveau În
procentaj
dependenţa lor 60 la sută din familiile ţărăneşti ale districtului,
din care 42 la sută aparţine familiei Teleky20. Ca urmare a pauperizării · con
tinue a maselor de jos se ajunge la numeroase conflicte cu marii proprietari
sau la plecarea În alte părţi a multor ţărani liberi şi iobagi21.
In împrejurările de mai sus au loc schimbări importante În structura
populaţiei. Nemeşimea, fiind mai puţin afectată de mizerie şi plecările de pe
domeniu, va depăşi În 1 8 3 1 de dou:i ori numărul ţăranilor liberi, ri<lidndu-se
la 4 000-6 OOO suflete, constituind În 1 848 ap roximativ .30-35 la rnt:i
din populaţie22. Concomitent, creşte numărul jelerilor de la 2 408 În 1 820,
la 4 067 În 1 8 3 1 23, cifră ce continuă să se ridice în anii următori . Ca ur
mare, iobagii şi jelerii continuă să rămînă pătura cea mai numeroasă, re
prezentînd 54 la sută din totalul populaţiei, procent totuşi mai mic decît în
comitate21. De remarcat însă că În preajma izbucnirii revoluţiei circa 4C la
sută dintre iobagi şi jeleri erau aserviţi de mica nemeşime.
Paralel cu consolidarea proprietăţii nobilimii, s-a Întărit şi propriet:i
tea districtului minier În satele aparţinătoare25• Aici, spre deosebire de cele
lalte sate din Chioar, ţăranii sînt obligaţi <ă suporte p overi mai grele . Mai
ales oraşele miniere Baia Mare şi Baia Sprie joacă rolul unor feudali cruzi
care aduc populaţia În starea iobăgiei şi jeleriei generale, a oamenilor
cu
cele mai puţine drepturi personale. Supuşii lor sînt obligaţi s ă lucreze. p -
mîntul pentru nevoile oraşelor, să execute robote pentru stat, biserică, mi
nerit şi pentru nevoile celor 2 urbe26. In satele districtului minier, mica n o
bilime şi ţăranii liberi sînt o raritate, de asemenea drepturi bucurîndu-se n u 
m a i orăşenimea Înstărită. Spre deosebire de restul Chioarului und.� lupta
pentru convertire naţională era neînsemnată, aici românii sînt supuşi unei
acţiuni susţinute de deznaţionalizare, iar asupra ţăranilor se abate un Întrei:;
aparat represiv şi de constrîngere.
Plecînd de la faptul că În afara majorităţii pămîntului agricol, pădu
rile, care ocupau peste 60 la sută din suprafaţa districtului, erau tot în st:i
pînirea marilor proprietari, rezultă că În preajma revoluţiei de la 1 848
Chioarul era mai mult o proprietate nobiliară, împărţită Între cele 7
familii de mari nobili şi districtul minier. O astfel de situaţie duce . la creş
terea antagonismului dintre majoritatea populaţiei şi marii proprietari, care

�

prin

metodele

de

acaparare a pămîntului ţărănesc şi servituţile impuse

creează o stare de revoltă ce nu mai poate fi oprită decît prin reforme.
19. Szenlgyorgyi Măria, Kllvilr vtdekenek lănadalma, Akademiu kiado, Budapes t , pp . 202-W9.
20. Iosif Kovacs, Op. cit., p. 380.
21 Szenlgyorgyi Milrid, Op. cit., p. 267.
22. Idem, Ibidem.
23. Idem, Ibidem.
24. Iosif Kovacs, Op. cit , p. 380.
25. E. Cseteri, Mancllortl din Bala Mare ln revoluţia din 18'8-18411, Studii şi reforate privind
toria României, Ed. Acad�miei Republicii Populare Române, 1954, parlea a II-a, p . 1198 26. Ibidem, p.

1109.
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încă în anii premergători revoluţiei, În fruntea luptei pentru· schimbări
s-au situat Ioan şi Vasile Buteanu, deputaţii Alexandru Buda şi Vasile Hosu,
care au propagat deschis ştergerea robotelor şi desfiinţarea iobăgiei cu sau
fără răscumpărare. Lor li s-au alăturat, cu unele rezerve, şi unii nobili libe
rali din Chioar, pledînd pentru legi care să aprobe dreptul la răscumpărar<!
şi introducerea sistemului de plată În locul rohotelor forţate , dar fără a se
aduce prejudicii proprietăţii alodiale27,
Izbucnirea revoluţiei În Ungaria la 15 martie 1 848 şi vestea victoriei ei
fost primită cu Însufleţire de masele populare. Ţăranii şi meseriaşii cunoş
teau din propaganda anterioară că înfăptuirea programului revoluţiei îi va
m întui de exploatare, iobăgia va fi desfiinţată. pămîntul va fi al celor ce-l
muncesc şi se va înfăptui o egalitate naţională, fără discriminări. Evenimen
tele care au urmat au scos la iveală adevărata înfăţişare a lucrurilor. La 1 8
martie, Dieta din Bratislava, sub presiunea evenimentelor revoluţionare, des
fiinţează obligaţiile iobăgeşti, urmărind printr-o concesie să îndepărteze ma
sele de la o acţiune generală care putea si ducă la lichidarea proprietăţii
nobiliare28. La numai patru zile după aceea, guvernul Batthanyi, pentru a-şi
consolida înfăţişarea revoluţionară, cere comitatelor să înfiinţeze comisii care
5ă se deplaseze la sate şi să aducă la cunoştinţa populaţiei hotărîrile de la
Bratislava În problemele ţărăneşti29. Nobilimea din Chioar şi districtul mi
nier, cunoscînd orientarea Dietei şi a guvernului, În loc să se conformeze
dispoziţiunii a înfiinţat comisii pe care la 29 martie le-a trimis În sate să
anunţe că, dimpotrivă, vechile legi rămîn În vigoare pînă la un ordin spe
cial cînd „ţara va despăgubi pe moşieri"30• In acelaşi timp, conducătorii celor
două districte au făcut cunoscut guvernului că nobilii s-au conformat le 
gilor votate31•
:i

Atitudinea nobilimii a dat naştere unor puternice frămîntări cu carac
ter antifeudal. Ţărănimea, fiind informată prin fruntaşii locali asupra con
ţinutului real al legilor, a primit cu răceală delegaţii districtelor şi anunţul -:: u
privire la menţinerea obligaţiilor feudale pînă la noi ordine32• In adună
rile din 29 martie locuitorii din Satu Nou de Sus, Satu Nou de Jos, Mo
cira, Mogoşeşti, Satulung, Iadăra, Mireş şi altele au cerut reprezentanţilor
celor două districte aplicarea imediată a legilor şi au d eclarat că sînt „liberi
şi nu vor mai presta robote " . De fapt, o anchetă imediată a oficialităţilor
face cunoscută la

19 aprilie o serie de acte de nesupunere ale ţăranilor din

Satu Nou de Sus şi Satu Nou de Jos, care, instigaţi de preotul Andrei Lupan
şi ţăranul Sarea Onuţ, refuză să presteze orice fel de robote33. Exemplul
celor

2 localităţi a fost urmat apoi şi de iobagii din alte sate chiorene, lupt.1

Împotriva robotelor generalizîndu-se.
27. Iosif Kovacs, Op. cll., p . 381 .
28. Ember
Gyozo, Magyar paraoztmozgalmak 1848-bao, Forradalom es nabacbagharc
Budapesta, 1948, pp. 200--203.
29. Victor Cheresteşiu, Adunarea Na!lonall de la Blaj, Ed. pol i ti că , 1966, p. 171.
30. Arhivele oraşului Baia Mare, A.C. Actele administrative nr. 1164/1848.
3 1 . Arhivele Statului Cluj-Napoca, fond Districtul Chionr, Comitetul reprezentativ, 74/1048,
32. Arhivele statului Baia Mare, acte sdministrative nr. 1316/1848.
33. Ibidem.
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În a doua parte a lunii aprilie lupta ţărănimii ia forme şi mai ascuţite.
Autorităţile districtului Chioar raportează la 20 aprilie că ţăranii din Mo
goşeşti au ocupat cu forţa pămînturile alodiale ale familiei Teleky pe care
le-au arat şi semănat pentru nevoile lor34• De asemenea, se semnalează ocu
parea de către ţărani a proprietăţilor baronului Huszar şi alungarea de cătr::
iobagi a administratorului moşiei contelui Teleky de la Satulung.
Constrînşi de criza forţei de muncă şi speculînd nevoile imediate ale
ţărănimii unii feudali şi oraşele miniere, pentru a cîştiga timp, cedează În
oraşul Baia Mare dă În
faţa presiunii maselor ţărăneşti. Aşa de exemplu
arendă satului Recea o păşune cu condiţia ca locuitorii de aici să presteze
cu boii 200 zile muncă la transportul materialelor necesare construirii dru
murilor de ţară. Cît de mare nevoie avea satul de această păşune rezultă din
faptul că răcenii au acceptat cererea oraşului de a efectua lucrul În cele mai
lungi zile ale verii şi cel mai tîrziu pînă la sfîrşitul lunii august35. încercă
rile oraşului de a da şi alte păşuni În aceleaşi condiţii au fost respinse. La 20
mai ţăranii din Satu Nou de Jos au refuzat să primească păşuni în schimbul
robotei oferind pentru păşunat doar 40 de florini, iar ţăranii din Mocira
au declarat În scris că nu pot accepta propunerea oraşului pentru păşunat,
cerînd delimitarea hotarelor comunei lor aşa cum erau ele cu 5 ani În
urmă36. Din pretenţia mocirenilor rezultă că înainte d e 1 848 păşunea des
pre care era vorba aparţinea satului Mocira căreia i-a fost răpită.
Lupta pentru lichidarea asupririi a scos la iveală şi în Chioar că graba
cu care guvernul revoluţionar provizoriu a anunţat la 23 martie desfiin
ţarea sarcinilor urbariale nu era decît o manevră abilă de a da ţărănimii o
satisfacţie morală care să liniştească spiritele pînă ce marii proprietari vor
putea fi apăraţi. De fapt, grija guvernului revoluţionar maghiar pentru
apărarea intereselor nobilimii nu a Întîrziat şi a caracterizat revoluţia pînă
la sfîrşitul ei. Imediat după votarea legilor VIII, IX şi XIII privind desfiin
ţarea obligaţiilor iobăgeşti, guvernul provizoriu a expediat comitatelor pre
cizări de aplicare după car� h:U orientat comisiile trimise la sate În 29
martie. De asemenea, în 22 martie, guvernul revoluţionar maghiar emite
o circulară În care cerea ca pentru păstrarea ordinii şi garantarea siguranţei
person:alei şi averii cetăţ.enilor, în toate comunele mari să fie înfiinţate
„gărzi cetăţeneşti din rîndul oamenilor bogaţi"37• Aceeaşi propunere este
oglindită şi În circulara ministrului de interne din 21 aprilie În care so
licită
din
nou înfiinţarea gărzilor cetăţeneşti din păturile avute38. Lu 
crul acesta, cît şi faptul că ulterior s-a trecut la epurarea gărzilor de oamenii
proveniţi din populaţia săracă, denotă caracterul lor de clasă, faptul că ele
au fost create pentru apărarea dezideratelor revoluţiei maghiare şi a proprie
tăţii moşiereşti de răscoalele ţărăneşti.
J4. Victor Cheresteşiu, Contrlbulll la Istoria mişelirilor lărăneşU ln Transilvania tn annl revolu\londr
1848, în Studii şi referate prlv'ind Istoria Rominlel, partea a II-a, 1954, p. 1100. Ember Gy6,o,
Jratok az 1041-1 Magyarorszăgl paraszlmozgalmak U!rtenetehez,
35. A rhi vel e ornşului Baia Mare, Actele administrative nr. 45511849.
J6. Ibidem, nr. 460, 46911049.
37. Ember Gyoz6, Op. cit., p. 205.
30. Victor Cheresteşiu, Op. cit., p. 257.
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1lncercările autorităţilor de a constitui gărzi cetăţeneşti În Chioar s-au
lovit de la început de opoziţia maselor care-şi dau seama
împotriva cui
puteau fi folosite, motiv pentru care chiar populaţia din satele maghiare
Coltău şi Cătălina s-a sustras unei astfel de obligaţii. Din această cauză
s-au format gărzi cetăţeneşti numai În Baia Mare şi Baia Sprie, aparţinătoare
districtului minier , sau În localităţi îndepărtate din Crasna
şi Sătmar de
unde au acţionat asupra populaţiei districtului Chioar, apărînd privilegiile
feudale.
Formate în exteriorul districtului, cu sprijin dinafară, gărzile cetăţeneşti
sînt conduse centralizat : pe cursul mi jlociu al Someşului de baronul Huszar
Zsigrnond, iar în pai;tea estică a comitatului Sătmar de maiorul Rozsnay
Richard. Ele sînt împuternicite oficial să înăbuşe orice manifestare naţio
nală şi socială c e contravenea intereselor revoluţiei maghiare, deteriorînd
prin acţiunea lor şi mai mult fragila stabilitate din Chioar.
Atmosfera s-a încins mai tare la 10 aprilie, dnd nobilimea şi oficiali
tăţile districtului, într-o adunare la Şomcuta Mare, fac cunoscut public apli
carea articolului VI al legiuirilor de la Bratislava, care anunţa sfîrşitul auto
nomiei Chioarului, integrarea lui În comitatul Satu Mare şi uniunea cu Unga
ria39. Călcarea drepturilor politice şi administrative ale districtului a deter
minat demisia din funcţiile deţinute a majorităţii nemeşilor români. Aceasta
a dus la frămîntări şi mai mari În rîndurile populaţiei care de · acum se n
Împotrivi deschis noilor autorităţi instalate, trecînd cu de la sine putere la
ocuparea pămînturilor nobiliare.
Intensitatea crescîndă a luptei ţărănimii pentru libertate naţională şi
socială a determinat guvernul să impună la 26 aprilie statariul În Chioar,
cu scopul de a împiedica extinderea răzvrătirilor40• Datorită însă amplorii
mişcărilor ţărăneşti , tribunalul statarial nu a putut funcţiona În Chioar
fiind nevoit să-şi fixeze reşedinţa În Baia Mare. Măsurile represive împo
triva maselor au conturat de la Început limitele programului revoluţiei ma
ghiare şi tendinţele naţionale unilaterale ale aplicării lui, limite ce determină
ruptura definitivă dintre asupriţi şi asupritori.
ln toiul luptei antifeudale şi de apărare a autonomiei administrative ;:
districtului, revin În Chioar canceliştii de la Tg. Mureş, Vasile Buteanu şi
Vasile Dragoş, liceanul Ioan Popescu, teologul Ioan Popovici şi alţii, adu
cînd cu ei manifeste, proclamaţii sau extrase din ele. Astfel, după 22 martie
este cunoscut În Chioar manifestul de la Pesta „Fraţilor români", adus la
Suciu de Sus de teologul Ioan Popovici în primele zile ale lunii aprilie41
care este copiat şi trimis la Copalnic Mănăştur de către protopopul Ioan
Dragomir. ln prima decadă a lunii aprilie pătrund În district prin liceanul
Ioan Popescu şi canceliştii Dragoş şi Buteanu ideile cuprinse În „Proiectul de
petiţie" elaborat la Cluj În 28 martie de tinerii Ioan Buteanu , Alexandru
Papiu Ilarian şi Florian Micaş, „Provocaţiunea" lui Bărnuţiu şi „Chemarea"
lui Aron Pumnul, la adunarea de la Blaj din duminica Tomei.
39.

Iosif Kovacs,

Op. cit.,

p,

382 ş i V. Cheresleşiu, Op. cil.,
p. 290.

40. Victor Chereslcşiu, Op. cil.,
41. Ibidem, p. 226.
B

-

A NUARUL MARMAŢIA, voi.

p.

169.
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Deşi autorităţile locale iau măsuri de a-i Împiedica să „pericliteze ordi
nea publică"42, tinerii intelectuali nu rămîn numai mesagerii ideilor revo
luţiei româneşti. Ei i-au legătura cu exponenţii locali ai maselor Ioan Dra
gomir, Ignat Frîncu, Ioan Chiş şi alţii, Împreună cu care, în partea a dou.1
a lunii aprilie şi în prima parte a lunii mai, organizează adunări săteşti în
dreptate Împotriva uniunii cu Ungaria şi pentru recunoaşterea naţiunii ro
mâne. Adunările din aprilie marchează Începutul
desolidarizării
maselor
populare din Chioar de revoluţia maghiară şi transformarea lor Într-un
factor activ al revoluţiei româneşti din Transilvania. Răspunzînd chemărilor
lui Simion Bărnuţiu şi Aron Pumnul, În a doua parte a lunii aprilie şi prima
parte a lunii mai, chiorenii îşi aleg delegaţii care să-i reprezinte Ia adunarea
de la Blaj convocată pentru 15 mai.
încercarea autorităţilor districtului şi a gărzilor cetăţeneşti conduse :le
Huszar .şi Rozsnay de a împiedica alegerea delegaţilor săteşti şi plecarea aces
tora la adunare a d at greş. Peste tot locuitorii şi-au apărat aleşii de arestări,
ascunzîndu-i, tăinuindu-le numele şi derutînd organele de urmărire. Aflînd
că dregătorii comitatelor au primit ordin să prindă şi să-i bage la Închisoare
pe cei ce călătoresc la Blaj, delegaţii din Chioar s-au grupat pe sate alegîn
du-şi împuterniciţii care să-i conducă la destinaţie. Comuna Copalnic Mă
năştur şi o parte a satelor fiscului au ales ca împuternicit pe preotul Ioan
Dragomir43. Un număr de 1 20 de delegaţi din partea nord-vestică a distric
tului pleacă la Blaj conduşi de dascălul Pop Florian, notarul Petru Roman
şi primarul Pop Nuţ a lui Ieremia44• în sfîrşit, reprezentanţii satelor din
centrul şi sudul Chioarului au ca împuterniciţi pe Frîncu Ignat şi ţăranul
Muste Văsălică.
Călătoria pînă la Blaj a fost grea şi plină de peripeţii, făcîndu-se pe
jos sau cu căruţele, mai mult noaptea, prin locuri neumblate, fiind evitate
comunicaţiile principale. Totuşi la Teiuş, grupul a avut o ciocnire violentă
cu soldaţii baronului Kemeny45• Chiorenii au ajuns la Blaj cu 2-3 zile Îna
intea adunării şi au întreţinut un spirit combativ pe timpul desfăşurării ei.
în seara zilei de 1 4 mai s-a ţinut o consfătuire În seminar la care au luat
parte principalii reprezentanţi ai maselor româneşti din Transilvania. Lu
crările ei au fost conduse de Bărnuţiu, Papiu şi Vasile Maiorescu, care au în
demnat pe cei de faţă să se ridice Împotriva uniunii. In încheiere, Bărnuţiu
i-a pus pe toţi să jure că nu vor susţine niciodată uniunea Transilvaniei cu
Ungaria. In cursul dezbaterilor Ioan Dragomir a fost aspru
admonestat
pentru că la
adunarea din Lăpuş s-a
pronunţat
pentru uniune'•6•
La 1 5 mai, luînd cuvîntul În faţa mulţimii, Ioan Dragomir a arătat că este
Împotriva uniunii atîta timp cît românii nu dobîndesc drepturi egale cu
celelalte naţii din Transilvania şi a cerut unirea Ardealului cu Moldova47•
Ios i f Kovacs, Op. cit., p. 382.
Silviu Dra gom ir, Studii şi documente privitoare la revolulia romAnllor din Transilvania ln
1848---all4 Y, (Istoria revoluţiei, partea întîia), Tip.
„Carted românească", 1946, voi, V, p.
4 4 . Ziarul „ C r o n ica " , anul IV, nr. 25, 21 iunie 1939, Documente Istorice, Cllll,a episoade din
cutul de martlrlsm a rom4nllor din J ude\nl Salu Mare.
4 5 . Ibidem.
46. Silviu Dragomir, Op. cit., p. 299 .
47. lbldem.
42.
43.
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Adunarea i-a ales pe Ioan Dragomir şi Vasile Buteanu în delegaţia către
Dieta din Cluj, în care îşi exercită mandatul făcînd parte din grupul dele
gaţilor intransigenţi48. La sfîrşitul adunării, conducătorii grupurilor de de
legaţi au primit adeverinţe, semnate de · episcopii Lemeni şi Şaguna, cu care
să justifice organelor de ordine comportarea lor bună pe timpul adunării.
Participarea chiorenilor la adunare, depunerea jurămîntului şi aproba
rea programului revoluţionar de către ei au avut o importanţă covîrşitoare
în clarificarea politică a maselor populare din district. De aici înainte, În
ciuda opresiunii dezlănţuite de nobilime, evenimentele din Chioar se v Jr
desfăşura pe linia obiectivelor revoluţiei româneşti din Transilvania, tran
sformîndu-se într-un punct fierbinte al acesteia, În nordul Principatului .
După Întoarcerea de l a adunare, delegaţii au trecut prin n o i greutăţi fiind
siliţi să-şi ducă lupta în condiţiile persecuţiilor dezlănţuite de aparatul re
presiv. La începutul lunii iunie este arestat Ioan Dragomir şi va fi persecu
tat pînă la sfîrşitul revoluţiei49• Au mai fost arestaţi şi persecutaţi Pop Flo
rian , Petru Roman şi Pop Nuţ din Merişorso, notarul Frîncu din Prislop,
cancelistul Vasile Butean, ţăranul Muste Văsălică şi mulţi alţii. Toată vara,
autorităţile au făcut anchete pentru identificarea celor ce au fost pe Cîm
pul Libertăţii însă, datorită măsurilor conspirative luate de populaţie, nu
mărul acestora nu a putut fi cunoscut decît parţial5 1 .
La 22 mai Î n fruntea districtului este numit de guvernul provizoriu
maghiar groful Teleky Sindor, iar Vasile Hosu ca adjunct al său52. Noua
conducere, fără să ţină seama de starea revoluţionară ce domina Chioarul
după Adunarea de la Blaj, şi-a mobilizat forţa represivă pe care În baza
statariului a îndreptat-o Împotriva satelor, urmărind curmarea răzvrătirilor,
apărarea moşiilor şi înfrîngerea voinţei antiunioniste a populaţiei.
Situaţia s-a depreciat şi mai mult odată cu punerea În aplicare a noii
legi electorale formulată şi votată de nobilime. Prin articolul V, legea se
lecţiona alegătorii pe criteriul averii şi al venitului, iar prin articolul XXHI
lega dreptul de a alege de un cens ridicat. Potrivit ei, În rîndul alegătorilor
intrau numai nobilii, persoanele cu mai mult de un sfert de sesie iobăgească,
meşteşugarii cu cel puţin o calfă , cei cu o avere mobilă de peste 300 florini,
cetăţeni al căror cîştig anual atingea 200 florini, intelectualii şi cei care
pînă atunci au mai fost alegători. Micii meseriaşi, muncitorii fără avere, oa
menii simpli de la ţară şi oraş rămîn mai departe fără drepturi electorale53•
Alegerile fiind fixate pentru 15 iunie, lupta electorală în Chioar a ex
primat pasivitatea maselor populare faţă de candidatura lui Sigismund Pop
care era socotit că nu făcea cauză comună cu revoluţia românească3". Din
această cauză majoritatea alegătorilor s-au abţinut de la vot, manifestîndu-şi
Victor Cheresleşiu, Op. cil., p . 471.
Silviu Dragomir, Op. cil., p . 299.
Ziarul , ,Cronica", idem, Documente Istorice.
Silviu Dragomir, Op. cit., pp. 171-172.
Borovszky Samu, Magyarorszâg vânnegyel t!s vârosal, Szalmiir
(Revolta românilor) .
53 . Dezso
Nemes, Forradalom t!s szabadsâgharc. A munkâssiig
Budapest, 1949, p. 278.
54. Silviu Dragomir, Op. cil., pp. 349, 373.

48.
49.
50.
51.
52.

e•
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În acelaşi timp opoz1ţ1a firească faţă de revoluţia maghiară. Obţinerea man
datului de deputat de către Sigismund Pop În condiţiile de mai sus a arătat
lipsa de corectitudine cu care s-au desfăşurat alegerile. În districtul minier
lupta electorală a fost mai dîrză şi s-a dat _pentru obţinerea dreptului de
vot. Indignaţi că lista afişată În 20 mai la Baia Mare cuprindea numai 1 4
mineri, ceilalţi fiind consideraţi „lipsiţi d e capacitatea d e a alege" - mun
citorii au înaintat ministrului de interne un memoriu în care cer lărgirea
e1.cestui drept55. Memoriul minerilor deşi a fost luat În discuţie la 6 iunie
şi aprobat, răspunsul ministrului de interne a sosit la Baia Mare numai b
26 iunie, cu 1 1 zile după data alegerilor. Guvernul folosind maşinaţiunile
ape1.ratului său birocratic a împiedicat cu subtilitate participarea mai largă
a muncitorilor Ia alegeri, acoperindu-se faţă de ei prin acordarea unei sa
tisfaqii morale56.
Şi aici alegerile au fost un simulacru, desfăşurîndu-se sub semnul vio
lenţei. Lupta s-a dat Între candidatul guvernului, Ludovic Kovacs, fost de
putat În Dieta feudală, strîns legat acum de marea proprietate, şi preotul ro
mân greco-catolic Oros Gheorghe din Seini. Deşi candidatul guvernului a
desfăşurat o intensă campanie electorală, la 1 5 iunie, majoritatea alegătorilor
din oraş şi din satele aparţinătoare, influenţaţi de muncitorimea nemulţumi
tă s-au pronunţat pentru Oros Gheorghe. îngrijorată de căderea candidatu
lui guvernamental, conducerea oraşului a adus garda cetăţenească din Baia
Sprie care a maltratat fără milă pe alegători pînă ce preotul Oros Gheorghe
$-a văzut silit să-şi retragă candidatura, după care Ludovic Kovacs a fost
declarat ales57.
Muncitorii nu s-au lăsat amăgiţi de manevra abilă a guvernului, decla
rînd că dacă nu corespund ca alegători atunci nu sînt buni nici în gărzile
cetăţeneşti. Atitudinea băieşilor a Îngrijorat conducerea oraşului şi ca ur
mare au fost îndepărtaţi din gardă printr-o ordonanţă guvernamentală sub
pretextul nevoilor de producţie. Ulterior cînd li s-a solicitat să intre din
nou în gărzi, muncitorii au refuzat58•
După alegeri, contradicţiile s-au accentuat, adîncind şi mai mult pră
pastia dintre populaţia districtului şi administraţie. Lupta Împotriva uniunii
şi pentru pămînt au luat forme atît de ascuţite încît autorităţile au pierdut
controlul situaţiei şi s-au văzut nevoite să ceară sprijin militar regimentului
II român grăniceresc de la Năsăud. Satisfăcîndu-le cererea, colonelul Iovich
a trimis În Chioar pentru a linişti satele subunităţi puse sub comanda
cîtorva ofiţeri de rezervă. Cu o asemenea sarcină a sosit În district şi loco
tenentul pensionar Atanasie Moţ Dîmbu din Zagra, personalitate cunoscută,
cu multă influenţă pe aceste meleaguri 59. Dar grănicerii în loc să pacifice
satele le-au ajutat să-şi organizeze apărarea60, motiv ce a determinat retraE. Cseteri, Op. cit., p. 1112.
Ibidem, pp. 1115, 1116.
Ziarul „Marczius Tizenot6dike", nr. 108 din 19 iulie 1848.
Ziarul „Kossulh Hirlapja", 1848, nr. 67, p. 305.
Ioan Ardeleanu-senior, Bătălia de la Rona, ziarul . , Năzuinla"
nasie Mol Dîm.bu, ziarul „Pentru socialism" din 25 iulie 1978.
60. Ibidem.

55.
56.
57.
58.
59.
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gerea lor din zonă, fiind înlocuiţi din nou cu gărzile cetăţeneşti care s-au
dedat la represalii. La Baia Mare, Mesteacăn, Buteasa, Şişeşti, Pietriş, Dealul
Dura şi la podul de la Cătălina peste rîul Lăpuş sînt ridicate spînzurători
şi furci, iar tribunalul statarial îşi intensifică activitatea. Gărzile cetăţeneşti
ale lui Huszar şi Rozsnay se năpustesc asupra satelor şi pînă la sfîrşitul lunii
septembrie ·ard 27 dintre ele. Sute de gospodării sînt prădate şi incendiate
iar locuitorii maltrataţi, omorîţi sau obligaţi să cartiruiască săptămîni Întregi
subunităţi militare pe cheltuiala lor. Nu Întîmplător autorii acestor fărăde
legi au căpătat numele de : „incendiatori " .
L a 19 august s-a votat legea serviciului militar obligatoriu. Punerea e i
În aplicare a constituit începutul rezistenţei armate a populaţiei faţă d e
gărzile cetăţeneşti. Sat după s a t refuză să d e a recruţi, s ă plătească impozitul
pentru înfiinţarea noii armate maghiare despre care se credea că va fi tri
misă apoi Împotriva celor de acasă. In toiul acestor frămîntări sute de băr
baţi au plecat voluntari În taberele lui Avram Iancu şi Ioan Buteanu În
Munţii Apuseni61.
In a doua parte a lunii august şi prima parte a lunii septembrie au
loc cîteva evenimente de mare importanţă pentru mersul revoluţiei româ
neşti În nordul Transilvaniei. Districtul Năsăud devine scena unor puternice
frămîntări populare care duc la înlăturarea de către grăniceri a colonelului
Iovich de la comanda Regimentului II românesc şi la înlocuirea lui cu
locotenet colonelul Urban, socotit un susţinător al românilor62,la ţinerea În
1 3- 1 4 septembrie a unei noi adunări grănicereşti În Năsăud. La adunare
participă un număr important de reprezentanţi ai Chioarului care aduc
cuvîntul de ordine privind : Înarmarea gloatelor, nerecunoaşterea uniunii
şi a guvernului revoluţionar maghiar, încetarea statariului, a terorismului,
jafului, execuţiilor militare etc.63, postulate În numele cărora Chioarul se
ridică cu hotărîre la luptă.

fo zilele următoare satele se răscoală şi îşi trimit la Năsăud reprezentanţii
să depună jurămînt în numele lor. Se constituie tabere ale răsculaţilor con
duse de căpeteniile locale : Ignat Frîncu, Ioan Popescu, Nuţ Pop, Ioan
Chiş şi alţii. Au loc ciocniri violente cu gărzile cetăţeneşti care Încearcă să
intensifice represaliile. La jumătatea lunii septembrie răsculaţii ocupă Co
palnic Mănăştiurul şi Şomcuta, reşedinţa districtului, luînd prizonieri pe
Gabor Mihaly, Împuternicitul guvernamental, Teleky Sandor, conducătorul
Chioarului şi Pop Ladislau, casierul districtului. Primii reuşesc să scape din
prinsoare printr-un şiretlic, În timp ce ultimul va fi dus la Năsăud64. Peste
tot sînt instalate organe proprii de conducere care vor funcţiona pînă la
7 noiembrie şi după înfrîngerea lui Katona ,pînă la intrarea în Transilvania
a generalului Bem la 20 decembrie.
In scurt timp, Chioarul se transformă Într-un punct de sprijin al răscu
laţilor din comitatele vecine, un loc de refugiu şi punte de legătură Între
61.
62.
63.
64.

Ziarul „Cronica", Documente Istorice.
A rhivele Statului Năsăud, Fond Iulian Martian. pachet XXIII, Dos.
Ibidem. filele 116, 117, 120, 131, Din Istoria Transilvaniei, voi. I I ,
Borovszky Samu, Op. cil., p. 139.
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părţile ungurene şi districtul gramceresc. Referindu-se la situaţia din Chioar,
Teleky Sandor, refugiat de la Şomcuta la Coltău, trimite la 22 septembrie
o scrisoare conducerii oraşului Baia Mare în care îşi exprimă Îngrijorarea
în legătură cu situaţia din district, menţionînd continua ei înrăutăţire65•
Acelaşi lucru îl menţionează şi subprefectul Solnocului de Mijloc, Balint
Elek, în raportul său din 8 octombrie către guvern66• Gabor Mihaly, împu
tern�citul guvernamental, şi Otvos Mihaly, comitele Sătmarului, trec la con
stituirea unei puternice grupări de forţe militare care să fie trimise împo
triva răsculaţilor. In scurt timp la Baia Mare sînt aduse trupe de l a Zeplem,
Borşod, Szablacs, Satu Mare, Carei, Ugocea, Sighet, Legiunea Vieneză, Ca
valeria Wilhelm, R egimentul Turszky care, împreună cu gărzile cetăţe
neşti din Baia Mare şi Baia Sprie, se ridică la 1 noiembrie la un efectiv de
peste 1 2.000 mii de oameni cu 16 tunuri67. Comandant al grupării este
numit maiorul Katona Miklos, comandantul armatei comitatului Satu Mare68•
Concentrarea forţelor lui Katona la Ilaia Mare a neliniştit În mare
măsură populaţia din Chioar care a trecut la Întărirea apărării districtului.
In zilele de 26, 27 septembrie satele au fost alarmate iar bărbaţii capabili să
lupte. chemaţi prin bătăi de clopote să se adune înarmaţi. Peste tot sînt
constituite subunităţi de lănceri şi puşcaşi care primesc misiuni de apărare
a trecerilor peste rîul Lăpuş şi a altor puncte importante de la limita nord
estică a Chioarului, În vederea preîntîmpinării unui atac prin surprindere.
Tot atunci ia fiinţă şi tabăra de la Săcălăşeni ale cărei efective ocupă podul
peste rîul Lăpuş şi îşi consolidează apărarea pe dealul de la Cătălina69.
Dintr-o adresă a oficialităţilor referitoare la evenimentele din acele zile,
reiese teama populaţiei Chioarului că împotriva ei va fi trimisă armata �i
garda cetăţenească. Ca urmare, locuitorii „s-au răsculat în masă, Înarmaţi c u
puşti, cu coase, cu furci, cu pari ascuţiţi, c u topoare ş i cu alte asemenea
mijloace şi acum stau de pază În împrejurimile Băii Mari cu scopul să o
prească luptînd pînă la moarte intrarea ei", a armatei În district70. Aceeaşi
relatare arată că pe dealurile Mesteacănului sînt adunaţi mii de oameni, care
n u vor să se Împrăştie de acolo pînă ce nu vor primi asigurări printr-u n
document că garda cetăţenească şi armata nu vor fi trimise împotriva lor7 1 .
După alungarea autorităţilor d i n district, masele de răsculaţi Îngrijo
rate de primejdia militară ce a meninţa Chioarul au continuat lupta pentru
consolidarea puterii lor. Dînd expresie voinţei populare, conducătorii re
voluţionari locali s-au întrunit la 4 octombrie În casa erarială din satul
Fînaţe şi au hotărît autonomia districtului cerînd În acelaşi timp, într-un
memoriu adresat grănicerilor năsăudeni, să li se dea „ca păstor norodului
anume pe domnul Dîmbu de la Zagra, carele ca on părinte va ocîrmui neamul
65. Arhivele Stalului Baia Mare, act. nr. 3367/1848.
66. Silviu Dragomir, Studii şi documente privitoare la revolulla
1114&--18'9, Tip. „Cartea românească" 1946 , voi. III, p. 56.
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67. Arhivele S tatului Baia Mare, Fond primăria oraşului Bdia Mare, acte administrative nr. 3628/1848.
Borovszky Samu,
68. George Baril, Plr\1 al ese dln Istoria Transilvaniei, 1890, voi. II, p. 366,
Op. dL, p. 519.
69. Arhivele Sialului Baia Mare, Colectla de documente Ioan Mihaly de Apşa, act. nr. 21.
70. Arhivele Statului Baia Mare, fond primăria oraşului Baia Mare, dosar 4, nr. 3588/1846.
71. Ibidem.
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nostru, sub a cărei poruncă şi cuvînt tare vom fi plecaţi şi ascultători şi
noi norodul vom fi cu îndrăznire apărători. . . pe seama noastră"72. Cu
memoriul a plecat la Zagra şi Năsăud o delegaţie condusă de notarul Ignat
Frîncu care va aduce consimţămîntul lui Dîmbu de a fi conducătorul Chioa
rului.
Hotărîrea chiorenilor a neliniştit guvernul întrucît ea putea influenţa
şi populaţia din comitatele vecine, de aceea ministrul ·de război Meszarm a
cerut punerea de urgenţă a trupelor de honvezi de la Satu Mare şi din alte
oraşe apropiate la dispoziţia comisarului Gabor Mihaly, pentru a face faţă
răscoalei din Chioar73. In acelaşi timp este intensificată urmărirea căpe
teniilor româneşti din satele Sătmarului Învecinate cu districtul Chioarului.
ln urma unei trădări la 7 octombrie sînt arestaţi la Merişor Pop Nuţ, Petru
Roman şi Pop Flore care făceau legătura între Chioar şi Avram Iancu. ln
luna august aceştia au dus În Munţii Apuseni 800 de oameni din Chioar şi
Sătmar, Înrolîndu-i În armata din munţi. La sfîrşitul lunii septembrie ei
adună în pădurile CicîrlăUlui alţi aproximativ 2 OOO de bărbaţi cu care, În
noaptea de 8 octombrie urmau să plece peste Meseş spre Apuseni. Tribuna
lul statarial din Baia Mare i-a condamnat la moarte pe cei trei şi la 1 0 oc
tombrie sînt spînzuraţi pe dealul de la Satu Nou de Jos74• Odată cu ei :i u
mai fost arestaţi din satele Chioarului şi Sătmarului alţi aproximativ 50 de
conducători locali care vor fi spînzuraţi pe Dealul Dura şi în piaţa oraşului
Baia Mare. Datorită înăspririi măsurilor statariale, la 1 1 octombrie, răscu
laţii ţin la Şomcuta o adunare stabilind căile prin care să fi� împiedicată in
viitor pătrunderea În district a subunităţilor guvernamentale de represalii7''·
După adunare, gărzile cetăţeneşti au fost respinse şi nu au mai îndrăznit s:l se
înfiltreze peste rîul Someş sau Lăpuş În Chioar.
Acceptînd propunerea de a conduce destinele Chioarului, Atanasie Moţ
Dîmbu a trimis ştafete În sate cerind să fie aşteptat cu lăncerii adunaţi În
tabere, iar la 23 octombrie, În fruntea unui detaşament de năsăudeni, intră
în Suciul de Sus unde este întimpinat de 2 OOO de oameni înarmaţi76. În
aceeaşi zi, d ă de aici o proclamaţie către popor formulată În 9 puncte, În
r ;i re condamnă cruzimile gărzilor cetăţeneşti şi cheamă populaţia la „pace,
bunăînţelegere şi ascultare spre binele ţării", îndemnîndu-i pe maghiari să
„depună armele şi să se retragă fiecare la locuinţa sa, nefiind demn de nişte
oameni cu trecut onorabil să se pîngărească cu sîngele vărsat al nevinovaţi
lor . . . "77. Tot de la Suciu de Sus, adresează o scri�oare judelui din Baia Mare
arătînd că vine În rîndul poporului din Chioar

să-l apere, să-l conducă şi

să instituie ordinea , că face acest pas fiindcă poporul i-a acordat deplină
încredere. ln scrisoare cere din nou ca „orice represalii şi lupte să înceteze
72. Arhivele Statului Năsăud, Fond Iulian Marţian, pachet XXII, Dosar
armP ale lui Atanasie Mot Dimbu).
Silviu Dragomir, Op. cit., p. 59.
74. Ziarul „Cronica", Documente Istorice.
75. Silviu Dragomir, Op. cit., p. 60.
76. Arh ivele Statului Năsăud, Fonrl Iulian Marpan, pachet XXIII, dosar

54,

fila
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(Faptele de

73.

77. Ibidem, fila 172.
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iar romanu ş1 unguru sa tra1asca m pace ca pînă atunci"78. Proclamaţia către
popor şi scrisoarea către autorităţile din Baia Mare au ·avut un puternic ecou,
românii şi maghiarii unindu-se aproape peste tot sub steagul lui Dîmbu.
La 23 octombrie, ridicîndu-şi tabăra de la Suciu de Sus, Atanasie Moţ
Dîmbu intră în Chioar alăturîndu-şi taberele .de răsculaţi de la Lăpuş, RohiJ,
Pietriş, Copalnic Mănăştiur, Cetăţele, Şişeşti şi Săcălăşeni. ln satele prin care
trece este primit de popor cu multă însufleţire şi cu urale de „Vivat, tră
iască împăratul nostru"79. In drumul său, dă porunci privind asigurarea li
niştei şi a administrării locale. Sosind b Mesteacăn În 25 octombrie este aştep
tat de o mare mulţime de oameni din Chioar, Solnocul de Mijloc, Crasn:i
şi comitatul Satu Mare. Aici În ziua următoare se ţine o mare adunare
populară în care Dîmbu va fi proclamat „locotenent general" al districtu
lui8D, şi ·stabileşte ordinea de bătaie a forţelor răsculaţilor8 1. Taberele sînt
organizate pe batalioane şi companii în fruntea cărora sînt numiţi coman
danţi dintre conducătorii locali mai de seamă care primesc sectoare de
apărare la hotarul nord-vesti·c al districtului. După cum relatează documen
tele vremii, în scurt timp efectivele răsculaţilor ce se ridicau la 1 0-15.000
luptători se puteau dubla d atorită intensei afluiri de oameni din comitatele
vecine82. Intrega organizare militară era o îmbinare a organizării grănicereşti
cu cea a moţilor din Munţii Apuseni. Pentru a-şi putea conduce armata Dîmbu
şi-a constituit un sfat militar format din cei mai reprezentativi conducători
chioreni : Ignat Frîncu, Ioan Popescu. Ioan Chiş, Ioan Bujor, Ioan Ciocan,
Ioan Ştef, Dumitru Farcaş, Alexa Lazăr, Tudor Lazăr, Vasile Paul şi Vasile
Hosu În sarcina cărora intrau trebile de apărare83. Sub conducerea acestora,
intensitatea pregătirilor militare a crescut cu atît mai mult cu cît auto
rităţile maghiare nu au dat nici un răspuns la cererea lui Dîmbu ca armata
să nu intre În d i strict. Dimpotrivă s-a aflat că gruparea de forţe de h
Baia Mare condusă de Katona este gata să pornească împotriva răsculaţilor.
Teama era îndreptăţită Întrucît În penultimele zile ale lunii octombrie pla
nul lichidării revoluţiei din Chioar era definitivat. Potrivit lui, dacă capii
răsculaţilor chioreni Întruniţi la Remetea Chioarului pentru a discuta pro
punerea de amnistie a guvernului vor refuza să se supună şi să depună ar
mele, Katona conjugîndu-şi forţele cu cele din Solnocul de Mijloc urma să
pătrundă în district la 1 n oiembrieB4.
Respingerea condiţiilor de amnistie de către răsculaţi a deschis calea con
fruntării militane. L a 26 octombrie s-a dat prima luptă. Gărzile cetăţeneşti
maghiare au atacat o adunare la Mireşu Mic apărată de unităţile lăncerilor
trimişi acolo de Dîmbu. A doua zi satul a fost atacat din nou. Ciocnirea a
fost apdgă şi sîngeroasă. Giirzile cetăţeneşti sînt respins e da·r satul a ars În
Întregime iar locuitorii s-au mutat În localitatea Mireşu Mare.
78.
79.
80.
81.

82.
83.
84.

Ibidem.
Ibidem,

lila 175.
Silviu Dragomir, Op. cit., p, 152. Arhivele
ţian, Op. cil., lila 76.
Arhivele Stalului Năsăud, Op. cit., fila 76.

rnkdem.
Ibidem.
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Rezultatul luptei de la Mireş şi greutăţile întîmpinate de forţele guver
nului pentru pacificarea satelor răsculate În Solnocul de Mijloc l-au determinat
pe Katona să angajeze tratative cu capii revoluţiei din Chioar. Aceste tratative
urmau să fie prelungite pînă cînd la Baia Mare vor sosi noi Întăriri iar
trupele din Solnocul de Mijloc îi vor putea veni În spri jin. Aşa se explică
că în 30 octombrie a sosit la Mesteacăn, în Chioar, o delegaţie din partea
conducerii oraşului Baia Mare avînd asupra ei răspunsul la scrisoarea lui
Moţ Dîmbu trimisă din Suciu de Sus. Din răspuns rezulta că şi revoluţio
narii unguri doresc pacea, dar că ea poate fi instaurată numai În eventualitatea
depunerii armelor de către români care apoi vor beneficia de amnistie85• La
cererea conducătorilor chioreni de a se negocia de pe poziţii egale, fără con
diţii prealabile, delegaţia din Baia Mare a arătat că nu este Împuternicită s.i
ducă tratative fără aprobarea guvernului decît dacă răsculaţii vor capitula.
Socotind că pretenţiile părţii maghiare sînt inacceptabile, conducătorii din
Chioar le-au respins, considerîndu-le drept o Încercare de a rupe districtul
de revoluţia româneasc ă .
Hotărîţi s ă apere cuceririle obţinute ş i Î n acelaşi timp interesaţi În
instaurarea liniştei în regiune, Moţ Dîmbu şi ceilalţi fruntaşi români au for
mulat şi Înaintat delegaţiei maghiare un plan de pace În care cer : îndepărtarea
armatei şi voluntarilor guvernamentali de la hotarele Chioarului, interzicerea
tuturor actelor de violenţă dintre români şi unguri, abolirea pedepselor cu
spînzurătoarea şi judecarea tuturor vinovaţilor după legile civile dinainte86.
în faţa poziţiei ferme a conducătorilor români delegaţia maghiară a părăsit
atitudinea ei rigidă şi acceptînd ca, pînă la studierea planului de pace de către
guvern şi formularea unui răspuns, să intre În vigoare de ambele părţi o
dezangajare a forţelor. Potrivit acordului Katona şi Dîmbu trebuiau să-şi
retragă efectivele În tabere iar luptele să înceteze. Admiţînd un astfel de com
promis delegaţia maghiară căuta să cîştige timpul necesar pregătirii de către
Katona a unui atac generalB7• Lăsîndu-se înşelaţi de jocul diplomatic al de
legaţiei, Dîmbu, fără a avea controlul asupra adversarului, şi-a retras puşcaşii,
lăncerii şi călăreţii în taberele de la Mesteacăn, Săcălăşeni şi Cetăţele aban
donînd principalele poziţii ce le ocupau pe Someş la Satu Nou de Jos şi În
apropiere de oraşul Baia Sprie.
După cum era de aşteptat, la Baia Mare nu s-a dat nici o atenţie pla
nului de pace. Aşa cum rezultă din raportul maiorului Katona Miklos către
Comitetul apărării naţionale din 31 octombrie el a fost apreciat „contrar
legilor şi inacceptabil", iar tratativele considerate ca eşuate88. Faptul s-a
trecut sub tăcere pentru a putea menţine dezangajarea sub acoperirea căreia
Katona trebuia să realizeze surprinderea. La 31 octombrie starea de dezan
gajare devine pentru Katona şi mai necesară Întrucît la această dată ba
ronul Huszar Zsigmond fără a mai aştepta armata ·din Solnocul de Mijloc,
Încercînd să pătrundă În Chioar, atacă lîngă Năpradea cu
85. Arhivele Statului Năsăud, Op. cit., fila 180.
86. Ibidem.
87. Ibidem.
88. S i lvi u Draqomir, Op. cit., pp. I77-17H.
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călări subunităţile de lăncieri ale căpitanului Ioan Bujor. A doua zi lăncierii
lui Ignat Frîncu şi Ioan Popescu, sosiţi În sprijinul căpitanului Bujor, încer
cuiesc gărzile lui Huszar şi Într-o luptă crîncenă le nimicesc. Baronul este
săvîrşite în
luat prizonier şi dus la Mesteacăn unde, pentru atrocităţile
c ursul anului va fi condamnat la moarte şi decapitat, veste ce a produs
mare Îngrijorare la Baia Mare. Apoi, în jurul datei de 1 noiembrie, deşi
trupele guvernului reuşesc În general să înăbuşe răscoala maselor din Ma
ramureş89 şi o parte a forţelor de aici sînt trimise la Baia Mare, în Solno
cul de Mijloc, comisarul guvernamental Decsei Ladislau nu poate pînă la
această dată să pacifice satele răsculate. Abia în dimineaţa zilei de 2 no
iembrie el ocupă Jibou!, apărat de căpitanii Szekery Peter şi Ioan Bujor,
care sub presiunea inamicului îşi retrag lăncierii peste Someş la Rona90.
Primind ajutoare, În aceiaşi zi unităţile de honvezi şi gardişti forţînd So
meşul angajează o puternică bătălie la Rona cu lăncierii lui Ioan Bujor �i
a căpitanului Szekery. Luptele au durat pînă noaptea soldîndu-se cu pier
deri grele de ambele părţi. In timpul luptelor satul a ars în întregime, ră
mînînd În mîinile trupelor guvernamentale91. Lăncierii români şi unguri
s-au retras pe culmile estice ce domină satul
şi primind ajutoare de la
Dîmbu resping, pînă la 8 noiembrie, toate Încercările lui Decsei Ladislau
de a pătrunde În Chioar.
Sesizînd motivele pentru care gruparea lui Katona Întîrzia sa mtrc
În luptă, Comitetul apărării naţionale cere armatei din Transilvania şi co
mitatelor vecine să Întreprindă acţiuni mai hotărîte împotriva Chioarului,
scop În care este trimis şi maiorul Karoly Ede la Baia Mare9'.!. Abia după
primirea ordinului Comitetului apărării naţionale şi a forţării Someşul u i
la Rona de către armata d i n Solnocul de Mijloc, Katona s - a hotărît �ă
treacă la aeţiune prin surprindere fără a denunţa Înţelegerea de la Mestea
căn. Luptele au început În noaptea de 2-3 noiembrie prin atacarea de
front şi de flanc a taberei româneşti aşezată pe cîmpul Săcălăşenilor. Ata
cul s-a dat prin surprindere fiind înlesnit de focurile din tabără care mar
cau În noapte poziţia ei. Confruntarea a fost deosebit de aprigă. Dup;\
momentele de panică de la început, lăncierii reuşesc să se pună în ordine
d e bătaie respingîndu-i pe atacatori peste rîul L ăpuş, dar nu mai pot ocupa
podul peste acesta. Apărătorii au :wut pierderi mari. Din rîndurile lor 6 3
şi-au pierdut viaţa, peste

1 00

a u fost răniţi iar

17

a u căzut prizonieri93,

satul Săcălăşeni luînd foc a ars În Întregime. Katona şi-a diminuat pierde
rile pentru a nu afecta moralul trupelor s:ile. Lupta pentru stăpînirea po
dului de la Cătălina şi a formelor dominante de teren din apropiere este
reluată la

4

noiembrie. Regrupîn<lu-şi forţele Dîmbu face o nouă Încercare

de a pune stăpînire pe pod, dar lăncierii săi, după ce pierd
89. lbldem, P. 180.
90. Ibidem, pp. 194---195.
91. Ziarul „N<izuinta", din 13 mai 1973.
92. Silviu Dragomir, Op. cit., pp. 18&---1 87.
93. Ibidem, p . 196, Szimik Antal, AdaMkok
Budapcst, 1906, pp. 130-131.
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şi au numeroşi răniţi se retrag de sub focul nimicitor al artileriei şi puşca
şilor lui Katona94.
După o acalmie relativă de 2 zile, luptele au reînceput În împrejuri
mile · oraşului Baia Sprie. Localitatea fiind transformată Într-un arsenal mi
litar al guvernului revoluţionar maghiar, cu o puternică garnizoană, consti
tuia un obiectiv important în planurile forţelor ce se confruntau. Sar
cina principală a lui Katona era să păstreze cu orice preţ oraşul şi să res
pingă lăncierii români de la periferia lui. De aceea, el transferă aici noi
trupe de pe frontul Băii Mari . Nereuşind să facă manevra de forţe în tim
pul stabilit, este silit să-şi amîne atacul conceput iniţial pentru ziua de 5
noiembrie pe direcţia Şişeşti, Copalnic Mănă�iur95. În timp ce Katona se
pregătea să îndepărteze pericolul ce plana asupra oraşului, Moţ Dîmbu
urmărea să-l ocupe şi printr-o manevră prin munţi să încercuiască oraşul
Baia Mare silindu-l să capituleze. In această idee concentrează aici, din alte
părţi ale Chioarului, o masă mare de lăncieri care, Împreună cu tabăra de
ia Şi�eşti şi Cetăţele la 6 noiembrie atacă oraşul încercînd să pătrundă În
el. Armata şi gărzile cetăţeneşti, bine organizate În apărare, după lupte care
au durat pînă seara resping atacul.
In zilele următoare raportul de forţe s-a schimbat deosebit de mult În
favoarea lui Katona. locă În cursul zilei de 6 noiembrie la Baia Mare au
sosit noi trupe guvern amentale96, iar armata din Solnocul de Mijloc a
primit Întăriri. Concomitent, maiorul Peteri cu aproximativ 1 OOO de sol
daţi ocupă Băiuţul, urmînd ca în cooperare cu alte unităţi din Solnocul
de Mijloc să pătrundă în valea Lăpuşului şi să izoleze Chioarul de distric
tul grăniceresc. Singurul care putea răsturna situaţia În favoarea chiorenilor
era Regimentul II românesc de graniţă, dar acesta se afla angajat În luptele
de la Reghin.
Într-o astfel de conjunctură favorabilă, a început în ziua de 7 no
iembrie ofensiva lui Katona pe Întreg frontul dintre Someş şi poalele Mo
goşei, cu intensitate mai mare pe direcţiile principale. Deşi inferiori sub
raportul organizării şi în�estrării cu armament, lăncierii reuşesc să respingă
atacurile forţelor guvernament;:ile pe Someş şi rîul Lăpuş blocînd în ace
laşi timp ieşirea din Băiuţ a m,iiorului Peteri.
O nouă încercare a lui
Dîmbu de a ocupa Baia Sprie s-a terminat fără succes. Copleşiţi de supe
rioritatea armatei, lăncierii s-au retras prin luptă pînă la Făureşti, pe v .i
lea Cavnicului. Aici regrupîndu-se pe un aliniament favorabil au atacat
coloanele inamice ce înaintau spre Copalnic Mănăştiur producînd mari
pierderi unor unităţi de honvezi şi gardişti. Abia la sfîrşitul zilei, după ce
au fost aduse de la Baia Mare alte Întăriri, lăncierii au putut fi respinşi pînă
peste satul Lăschia97.
94.
95.
96.
97.

Szimlk Antal, Op. cil„
Silviu Dragomir, Op. cit., p. 196.
Borovszky Samu, Op. cll., p. 235.
Ziilrul „Nagybanya es Videke", anul 1880, nr.

17. 18

şi 19.
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La 8 noiembrie apărarea Chioarului a cedat. Trupele guvernamentale din
Solnocul de Mijloc, rupîncl poziţiile lăncierilor de pe dealurile Ronei, au
pătruns pînă la Mesteacăn, unde au înfrînt o nouă rezistenţă a răsculaţi
lor. Concomitent, Katona cu forţe proaspete a reluat ofensiva pe direc
ţiile Şomcuta-Mesteacăn, Cătălina, Tg. Lăpuş şi Lăschia-Mănăştur. ln
lupta pentru cucerirea Chioarului el a fost silit să înfrîngă încă o rezistenţă
a lăncierilor pe dealul Pietri�ului, într-un punct
obligatoriu de trecere.
Avangarda coloanei lui Katona, condusă de căpitanul Maloş, este prinsă În
ambuscadă şi nimicită În cea mai mare parte. Căpitanul este luat prizonier
şi executat98• Răzbunîndu-5e pentru înfrîngerea suferită, unităţile lui Ka
tona au ars satul Cufoaia99. Manevrat prin flancuri, Dîmbu este silit \ă
părăsească poziţiile de la Pietriş. R etregîndu-se din Chioar, el continuă să
se apere pe alte aliniamente pînă ce face joncţiunea cu Regimentul II gră
niceresc şi formaţiile de lăncieri ale fraţilor Mihăilaş. Prevăzînd că În te
ritoriul părăsit de el se vor ordona represalii, Dîmbu În retragere îndrumă
populaţia să se refugieze În codrii, şi lasă În sprijinul ei nuclee de apărare
conduse de fruntaşi locali. lucrurile s-au petrecut întocmai. lntrînd În
Chioar şi găsind cele mai multe sate şi gospodării pustii, unităţile lui Ka
tona le-au jefuit şi incendiat. In vederea pacificării districtului sînt desti
nate pe o durată mai lungă numeroase subunităţi de represalii care impu11
Întreţinerea lor de către satele de unde populaţia nu s-a refugiat. Ele ur
măresc, spînzură sau Împuşcă participanţii la revoluţia românească, adună
abuziv bărbaţii apţi serviciului militar şi îi trimit sub escortă la Baia Mare
pentru a fi Încorporaţi, supun bătrînii, femeile şi copiii la felurite cazne,
umilinţe şi batjocuri, strîng clopotele de la bisericile româneşti şi le trimit
la Baia Mare, unde sînt transformate În tunuri100.
La 1 6 noiembrie, maiorul Katona Miklos raporta Comitetului apara
rii naţionale că a restabilit ordinea În Chioar, a dezarmat locuitorii sate
lor răsculate, de la care a ridicat 800 puşti de vfoătoare, a adunat clopo
tele bisericilor şi a executat 1 7 instigatori mai principali 1D1•
Peste 3 zile Teleky Sandor într-un raport al său confirmă acelaşi lu
cru, făcînd precizarea că cei 1 7 instigatori erau Învinuiţi „de Înaltă tră
dare" şi că 16 dintre ei au fost spînzuraţi iar unul Împuşcat1D2• ln rapoar
tele lor Katona şi Teleky vorbesc numai despre lichidarea instigatorilor,
dar nu spun nimic În legătură cu amploarea luptelor, j aful la care Chioa
rul a fost supus, satele arse şi sutele de răsculaţi sau civili fără apărare
ucişi. Realitatea va fi Înregistrată de George Bariţiu, care potrivit datebr
culese consemnează : „Peste tot pe unde au trecut acele hoarde au de
vastat şi au dat foc, iar Alexandru Teleky a pus să spînzure anume pc
primar În fiecare comună " 1 03 .
98. Arhivele Statulu i Năsi>ud, Op. cil., fila 184.
99. lozsef K âda r , Szolnok Doboka Varmegye monografia, 1902, voi. V. p . 396.
100. Ibidem, p . 257, ziarul „Nanybânya es Videke " . 1880, nr. 17-20, Vas i l e Luca r i u ,
mente, procese, 1940, p . 8.
101. Silviu Dragomir, Op. ci!., P. � 13.
102. Ibidem, p. 215.
103. Georne Baril, Op. cil., p . 365.
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La 24 noiembrie, forţele unite ale Regimentului II de graniţă şi ale
lăncierilor conduşi de Ciuruleanu, Moţ Dîmbu, fraţii Mihăilaş, nimicesc
la Dej armata lui Katona urmărindu-i rămăşiţele pînă lîngă Baia Mare 104•
Chioarul avea o înfăţişare zguduitoare : 77 sate arse şi distruse, populaţia
rămasă fără adăpost În prag de iarnă, 32 corpuri spînzurate la care se mai
adaugă alte sute de victime 105 .
Cuprins de panică, la 29 noiembrie, Katona, urmat de o parte a au
torităţilor, evacuează Baia Mare, refugiindu-se cu ce a mai rămas din ar
mata sa la Satu Mare. In aceeaşi zi, populaţia s-a Întrunit Într-o adunare
hotărînd predarea oraşului în mîinile grănicerilor năsăudeni şi ale lăncie
rilor, acceptînd toate condiţiile puse de comandantul Regimentului Il ro
mânesc şi comandanţii unităţilor de lăncieri106. Oraşul rămîne însă neocu
pat întrucît regimentul de grăniceri este retras din Chioar şi trimis spre
Ciucea.
După alungarea lui Katona populaţia Chioarului, revenind la vetrele
arse, îşi instituie din nou organe proprii de conducere locală. Conducătorii
ei, pI'eocupaţi de înlăturarea greutăţilor mari care o apăsau în urma osti
lităţilor militaire şi a scurtei ocupaţii a lui Katona, promovează armonia
între naţionalităţi, iau măsuri de instaurare a ordinei, interzic abuzurile,
organizează activitatea economică, mobilizează popufaţia satelor la con
strucţia gospodăriilor distruse. Treptat viaţa începe să capete un curs nor
mal În condiţii deosebit de vitrege, încadrîndu-se în mersul ascendent al
luării puterii de către prefecturi.
Dar cînd românii, „guvernul" lor de la Sibiu, prefecţii şi tribunii �e
apropiau de ţelul libertăţii, după secole de asupri1re, cursul evenimentelor
este Întrerupt de intervenţia militară maghiară condusă de generalul Bem.
Guvernul lui Kossuth, în loc să unească cuceririle celor două revoluţii,
pune capăt rînduielilor din Chioar şi din toată Transilvania. La 19 de
cembrie, printr-o ofensivă de proporţii, vestitul general zdruncină întregul
echilibru Între Ciucea şi Munţii Gutîi 107• A doua zi numeroase forţe m.1ghiare pătrund în district dinspre Baia Mare şi Jibou. Revoluţionarii din
Chioar primesc lupta la Mesteacăn, dar sînt copleşiţi de puterea adversa
rului şi se retrag pe tot frontul spre districtul grăniceresc. La 22 decem
brie este consemnată o nouă victorie a trupelor maghiare la Căpîlna pe
Someş108.
Ofensiva lui Bem spulberă În 10 zile Începutul de lume nouă al aspi
raţiilor chiorenilor, al răsculaţilor din comitatele Satu Mare şi Solnocul de
Mijloc, lichidînd spre sfîrşitul lunii decembrie şi districtul grăniceresc, en
clava de bază a revoluţiei româneşti din nordul Transilvaniei. Românii îşi
pierd din nou libertatea. Bătuţi dar nu învinşi, continuă lupta pentru re
dobîndirea ei.
104. Al . Papiu llarian, Istoria românilor din Dacia Superioară, schiţa tomului III, publicată <le Şlefan Pilscu, 1943, p. 91.
105. Idem, Ibidem.
106. Arhivele Statului Cluj, Fond primăria oraşului Baia Sprie, Acte preziden\iale - juridice, nr. 140.
107. Georue Bariţ, Op. cil., p. 394.
108. Idem, Ibidem.
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THE COUNTY OF CHIOAR AS A PARTICIPANT IN THE
ROMANIAN REVOLUTION FROM TRANSYLVANIA IN 1 848

- Abstract After presenting the historical background, the paper deals with
the fight of the popular masses against opression, and shows the
reasons which de termined them to separate !rom the J-lungarian revo
Jution, after 15 March 1 848, and to transform the county into a center
of the Romanian revolution in the north of Transylvania.
The author mentions the mos t important revolutionary events in
which the county's people, took part facing the resis tance of tize
lfungarian au thorities, during the spring and sumar of 1848, for gai
ning the national and social rights they were enti tled to.
The Jast part of the paper presents the events which took place
trom September to the end of the year, among which can be mentio
ned : the occupying of the county by the rebel people, the driving
away of the authorities, the election of local Jeaders, the proclamation
of Chioar's independence, the organizing of a revolutionary army and
i ts fight with the governmental troops in order to defend these achie
vements.
These events in Chioar, considered in close connection with what
·
happened in the s1 1rrounding areas, prove tha t the Romanian revolu
tion in Transylvania was noi restricted to a certain Jimited area, and
tha t it spread from the Carpathians to the north-westerm counties.
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ClRTURARI Al BRAŞO VULUI DE ORIGINE
MARAMUREŞEANA, LUPTlTORI PENTRU
UNITATEA NAŢIONALA
IOAN PRAHOVEANU
Dintre figurile proeminente ale Braşovului din secolul al XIX-iea şi
începutul veacului următor, a căror contribuţie În lupta pentru eliberarea
naţională a românilor transilvăneni şi înfăptuirea statului naţional unitar
român este unanim recunoscută, generaţiile de cărturari făcînd parte din
familiile Puşcariu şi Mureşanu, ambele de origine maramureşeană, au jucat
un rol deosebit de important pe arena istorică a timpului.
Ca vechime de . statornicire pe meleagurile Braşovului familia Puşcarilor
datează din prima jumătate a secolului al XVIII-iea, iar cea a Mureşenilor
din prima jumătate a veacului următor. în cele ce urmează, bazîndu-ne pe
studii publicate şi unele documente inedite, vom ilustra activitatea politico
socială şi culturală a descendenţilor familiei Puşcariu, aflată cu familia
Mureşenilor în permanentă interferenţă pe coordonatele aceluiaşi ideal
naţional.
„Familia Puşcăreştilor - după cum notează Ioan Puşcariu, unul din
cei mai de seamă descendenţi, În lucrarea sa memorialistică «Notiţe despre
întîmplările contemporane», scrisă În ultimii ani din viaţă, În liniştea de la
Bran - se trage din familia Iuga din Marmaţia trecută În Moldova", pro
babil la sfîrşitul secolului al XVII-iea. Pe cei trei fii ai lui Iuga : Iuga II
junior, Voicu şi Radu îi întîlnim făcînd parte din o astea lui D. Cantemir
În lupta de la Stănileşti, după care au trecut munţii, aşezîndu-se pentru
scurt timp la Casson în ţinutul Trei Scaune. De aici, cei trei fraţi au
https://biblioteca-digitala.ro
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coborît În ţara Bîrsei şi s-au aşezat În Sohodolul Branului, unde „fiind e1
înarmaţi cu puşti şi vînători vestiţi au căpătat numele de Puşcaşi" 1 •
Descendenţii lui Iuga II junior a u constituit pleiada unor vestiţi căr
turari a cărei bază o pune la mi jlocul sec. XVIII fiul acestuia Bucur II,
remarcabil caligraf de manuscrise. dintre care unul miscelaneu se află În
arhiva muzeului „Primei şcoli româneşti" din Scheii Braşovului. Fiii lui
Bucur I, Leonte şi Bucur II Puşcaşu, care şi-au adăugat şi numele de Po
povici (adică fii de preot), formaţi În climatul cultural de la şcoala din
Schei, au continuat preocupările cărturăreşti moştenite de la tatăl lor, lă
sîndu-ne un codice miscelaneu cu litere chirilice şi latine, transcrierea unor
lucrări din literatura universală precum şi un glosar greco-român.
Fiul cel mai mare al lui Leonte I Puşcariu, Ioan, ajuns dascăl şi preot
În Sohodol, s-a remarcat ca folclorist şi poet2, luînd În acelaşi timp parte
la evenimentele revoluţionare de la Bran din anul 1 848, cînd, În urma
alungării autorităţilor feudale, a fost propus, de către obştea locală, în
funcţia de castelan .
„Dintre cei cinci fii ai preotului Ioan Puşcariu, trei (Ioan, Iosif �i
Bucur, care şi-a luat, prin traducere, prenumele de Ilarion) - după cum
consemnează Sextil Puşcariu, în lucrarea „Spiţa unui neam"
rămasă în
manuscris - au avut parte de o viaţă mai îndelungată trecînd Întîiul, al
doilea sau chiar al treilea deceniu al .secolului XX. Cei doi mai tineri (Iosif
şi Bucur-Ilarion) au apucat şi România Mare, pe care au visat-o şi dorit-o
cu atita ardoare şi pe care au pregătit-o o viaţă îndelungată "3. Aceştia
aveau să continue tradiţia cărturărească a Puşcarilor, coborîţi din Mara
mureşul descălecătorilor de ţară şi, În acelaşi timp, să se afirme prin con
tribuţia adusă În cadrul luptei pentru libertate şi unitate naţională.
Născut la 28 septembrie 1 824, În Sohodolul Branului, Ioan Puşcariu
a intrat, după absolvirea Academiei de drept din Sibiu, în primăvara anului
1 848, în rîndul revoluţionarilor paşoptişti, participînd activ, alături de
ceilalţi corifei ardeleni, la pregătirea şi desfăşurarea evenimentelor.
Inceputurile activităţii sale revoluţionare sînt consemnate astfel în lu
crarea sa memoralistică despre care am amintit : „In seara zilei de 24 martie
1 848 convenind ·cu colegul de studii Simion Bărnuţiu, după o conversaţie
scurtă îmi dictează o proclamaţie către români, care culmina într-acolo ca
românii să se adune În conferinţe naţionale"4.
Proclamaţia respectivă a
fost copiată de către I. Puşcariu În mai multe exemplare şi trimisă la Blaj,
Tg. Mureş, Braşov şi Sibiu, de unde s-a răspîndit în Întreaga Transilvanie
În vederea mobilizării maselor populare. Este vorba de pregătirea celor două
mari adunări de la Blaj din aprilie şi mai 1 848.
In ajunul adunării de la Blaj din J/15 mai 1 848, aflîndu-se la Sibiu În
faţa revoluţionarilor, printre care şi cei din Moldova : V. Alecsandri, C.
1 . Ioan Puşcariu, Notiţe despre lntimpl.ărl le conlemporane, Sibiu, 1913, p. 5 .
2. ln anul 1973 în satul Simon a fos t descoperit manuscrisul, scris d e Ioan Puşcariu şi
„Carlea versurilor făcută prin mine Ioan Popovici - 1824".
3. Sextil Puşcariu, Spiţa unul neam, în mss.
4. I. Puşcariu, Op. c it., pp. 15-16
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Negruzzi, Gh. Sion, vemţ1 să part1c1pe la marea adunare naţională, Ioan
Puşcariu a citit poezia sa „ Ce e patria română" în cuprinsul căreia defi
neşte astfel conturul ţării româneşti întregite : „Pînă unde mai răsună /
Limba duke şi străbună I Limba care să trăiască I Limba românească I
Pîn-acolo-i frăţioare I Patria română care I O numesc eu mare"S.
La adunarea de la Blaj, unde poezia „ Ce e patria română" s-a răspîn
dit Împreună cu poezia „ Către români" a lui V. Alecsandri, Ioan Puşcuiu
a purtat steagul naţional, lăsîndu-ne una dintre cele mai interesante Jes
crieri ale acestui eveniment. Mai tîrziu, un biograf al lui avea să remarce
că : „tînărul stegar al impunătoarei adunări de la Cîmpul Libertăţii a
purtat toată viaţa un steag pe care l-a păstrat totdeauna fără pată"6. Iar
B.P. Hasdeu avea să-l numească, cu prilejul primirii cărturarului braşovean
în Academia Română, „stegar naţional".
După izbucnirea revoluţiei În Ţara Românească, alături de alţi tran
silvăneni ca : Iosif Hodoş şi Aron Pumnul, Ioan Puşcariu a trecut Car
paţii şi, În calitate de comisar de propagandă În Argeş, a răspîndit şi ex
plicat proclamaţia de la Islaz. Reîntors în Transilvania, după înăbuşirea
revoluţiei din Ţara Românească, participă În continuare la evenimentele
revoluţionare înrolîndu-se în garda naţională şi totodată, în calitate de
tribun major, supraveghează mişcările din secuime.
De la 1 3 noiembrie 1 848, Ioan Puşcariu şi-a început cariera de func
ţionar administrativ ca asesor în ţinutul Făgăraşului. Cu acest prilej, în
decretul de numire, funcţionarii revoluţionari Treboniu Laurian şi Ioan
Bran de Lemeny i-au schimbat numele din Puşcaşiu În cel de Puşcariu,
nume romanizat pe care l-au adoptat şi ceilalţi Puşcaşi, lăsîndu-1 ca moş
tenire urmaşilor.
La sfîrşitul anului 1 84 8, fiind urmărit de către autorităţi, împreună cu
alţi tineri revoluţionari, printre care Papiu-Ilarian şi Iosif Hodoş, s-a refu
giat în Ţara Românească.
Reîntors În Transilvania, la Făgăraş, a fost numit subprefect, iar din
1 850 comisar pentru administrarea cercului Perşani şi apoi în anul 1 862
administrator al comitatului Cetatea de Baltă, funcţie care i-a conferit rangul de cavaler păstrat în semnăturile sale.
Intre anii 1 865-1 867 a îndeplinit funcţia de căpitan suprem al Făgă
raşului, iar În 1 867 a ocupat la Budapesta funcţia de consilier de secţie În
Ministerul cultelor şi al învăţămîntului public. La 13 mai 1 869 a fost numit
membru al curţii de casaţie, funcţie pe care a îndep'linit-o pînă la pensionarea
sa la 1 mai 1 890.
Referindu-se la diferitele sale funcţii, în lucrarea sa memorialistică Ioan
Puşcariu mărturiseşte : „In tot decursul serviciului meu cel îndelungat, a
proape 42 de ani, am înaintat fără de altă protecţiune decît prin protecţiu
nea propriei mele activităţi Împreunată cu zel şi diligenţă, cu tact şi hărnicie,
cu prevedere .şi potrivită cumpănire a împrejurărilor"7•
5, Cf. Emil Micu, Stegarul naţional de pe Ctmpul Ubert.lţU:
6. Sextil Puşcariu, Splla unul neam, in mss.
7. Ioan Puşcariu, Op. clL, p. 10.
9

-
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în lupta de afirmare şi emancipare pe plan politic, social şi cultural a
românilor transilvăneni, Ioan Puşcariu, alături de Andre:i Şaguna, a fost
adeptul politicii activiste susţinînd că românii, pentru cucerirea drepturilor
lor, trebuie să fie prezenţi, folosind orice con junctură, la toate evenimentele
unde se decide soarta lor.
Astfel, pe plan politic, „stegarul naţional" de la 1 848 participă activ la
conferinţele naţionale şi la diete, susţinînd, cu argumente juridice şi dovezi
istorice de necontestat, cauza dreaptă a românilor transilvăneni.
La conferinţa naţională de la Sibiu din ianuarie 1 8 6 1 , Ioan Puşcariu
a fost ales secretar8, împreună cu George Bariţiu, Ilie Măcelariu, Dimitrie
Moga, Iosif Hodoş şi Dr. Ioan Raţiu, şi În acelaşi timp a fost numit În
comisia ce urma să dezbată atît poziţia faţă de viitoarea conferinţă de la
Alba Iulia cît şi atitudinea faţă de diploma din 20 octombrie 1 860, prin
care, potrivit principiului „individualităţilor istorico-politice" din monarhie,
Transilvaniei i se acorda autonomia avută pînă la 1 848. De asemenea, Ioan
Puşcariu a fost ales membru al comisiei permanente care avea rolul de a
urmări rezolvarea hotărîrilor luate la conferinţa naţională, prin care �e
cerea, printre altele, egalitate în drepturi a naţiunii şi a limbii române şi o
nouă lege electorală, potrivit căreia se impune acordarea dreptului de vot
pentru toţi cetăţenii care aveau casă proprie sau pămînt.
La conferinţa naţională din 8-12 aprilie 1 863, desfăşurată la Sibiu, Ioan
Puşcariu a fost ales membru al comisiei pentru redactarea adresei prin care
se cerea Împăratului Înscrierea În noua constituţie a libertăţilor individuale
şi naţionale9 ale românilor din ţinuturile stăpînite de habsburgi. Adunarea
a acceptat proiectul de adresă al comisiei şi a hotărît să ia în considerare
„gravaninele şi postulatele" naţionale redactate de Ioan Puşcariu şi prezentate
la şedinţa din 1 1 aprilie 1 863, prin care autorul, exprimînd voinţa unanimă
a românilor, cerea : egalitatea În drepturi, asigurată prin diploma din 20 oc
tombrie 1 860, prin patenta din 26 februarie 1 86 1 şi prin autograful îm
părătesc din 20 octombrie 1 860, folosite „de fostele naţiuni privilegiate
pentru a se Întări În poziţiunea lor", inarticularea n aţiunii şi a confesiunilor
româneşti, precum şi ştergerea tuturor legilor şi instituţiilor care stau în
contrazicere cu egalitatea În drepturi ; Întroducerea limbii române în toate
afacerile publice şi În institutele de Învăţărnînt, independenţa Ardealului de
la orice „provinţă" a statului austriac şi reîncorporarea părţilor luate fără
Învoirea Ardealului, reprezentarea naţiunii române în dietă proporţional
cu „purtarea greutăţilor publice " , respectarea mai dreaptă a românilor la
„înlocuirea diregătoriilor c ardinale", „Împărtăşirea" românilor din venitu
rile averilor unde locuiesc împreună cu saşii, dotarea bisericilor şi şcolilor
româneşti din moşii comunale, din case alodiale şi la caz de trebuinţă din
mijloacele statului, înfiinţarea unei „şcoli paritetice din mijloacele statului
pentru Întreaga ţa.ră " 10• De asemenea, Ioan Puşcariu a făcut parte din
8 . Idem, p. 52.
9. V. Netea, lupta românilor clin
Rucu.reşti, 1974, p. 207.

Transilvania

pentru

libertatea

naiionaUI

10. T . V. Păcăţean, Cartea de aur, voi. II. Sibiu, 1906, p . 776.

https://biblioteca-digitala.ro

(1848-1881) ,

Ed.

tliinţilică,

CĂRTURARI Al BRAŞOVULUI

DE ORIGINE MARAMUREŞEANĂ

131

delegaţia condusă de Şaguna, care, la 19 aprilie 1 863, a pornit spre Viena,
spre a susţine hotărîrile conferinţei n aţionale.
A urmat convocarea la Sibiu a dietei din toamna anului 1 863, unde urma
să se hotărască egala îndreptăţire a naţiunii române. aşa cum era cerută
în programul naţional, statornicit pe Cîmpia Libertăţii de la Blaj din
anul 1 848. La această dietă a Transilvaniei, Ioan Puşcariu, în calitate de
deputat, a încercat o apropiere de maghiari, propunîndu-le intrarea În
dietă, dar tratativele sale purtate cu episcopul Haynald n-au dus la nici
un rezultat1 1. In cursul lucrărilor dietei, privind inarticularea în consti
tuţia Transilvaniei a diplomei din 20 octombrie 1 860 şi a patentei din
26 februarie 1 86 1 , favorabile drepturilor românilor, precum şi la discu
tarea proiectului de lege . privind trimiterea reprezentanţilor Transilvaniei
În senatu� de la Viena, Ioan Puşcariu participă activ, fiind ales la 1 2
octombrie 1 863 ca reprezentant al dietei Transilvaniei În senatul imperial
alături de : Vasile L. Pop, G. Bariţiu, Timotei Cipariu, Ion Ardeleanu,
Iacob Bologa, Al. Bohăţiel, Ioan Bran Lemeny, Paul Dunca, Nicolae Popea
şi alţii 1 2 .
Lupta românilor pentru egală îndreptăţire cu celelalte naţionalităţi
conlocuitoare şi autonomia Transilvaniei, care prin legile votate la dieta
de la Sibiu din 1 863-1 864 obţinuse unde succese, a primit o grea lovi
tură odată cu Încheierea pactului dualist În anul 1 8 67, Împotriva căruia
românii au protestat de la început. Astfel, în timpul dietei de încoronare
de la Budapesta, deputaţii români, printre care şi Puşcariu, deputat al cer
cului inferior al districtului Făgăraş, au militat pentru autonomia Transil
vaniei cît şi pentru reunirea cu ea a ţinuturilor ardelene anexate Ungariei
În anii 1 860- 1 8 6 1 . Cu acest prilej, Ioan Puşcariu a fost însărcinat să
elaboreze un proiect de lege privind autonomia Transilvaniei atunci cînd
dieta va lua în dezbatere chestiunea unirii Transilvaniei cu Ungaria 1 3.
Totodată el a făcut parte din delegaţia deputaţilor români prezentă pentrn
a lua legătura cu fruntaşul politic maghiar Francisc Deak, unul din autorii
dualismului, în vederea lămuririi acestuia asupra statutului juridic al autono
miei Transilvaniei şi al drepturilor de egalitate politică, social-economică
şi culturală a românilor transilvăneni. Dar discuţiile n-au dus la nici un
rezultat pozitiv, mărginindu-se la unele aluzii vagi privind drepturile ro
mânilor transilvăneni.
Nici . proiectul de lege antiunionist, formulat de Ioan Puşcariu în nu
mele tuturor românilor transilvăneni, nu s-a bucurat de o soartă mai bună.
Dualismul a fost votat inaugurîndu-se astfel o nouă eră a luptei naţionale
pentru redobîndirea autonomiei Transilvaniei şi recunoaşterea deplinei ega
lităţi În drepturi cu celelalte naţionalităţi conlocuitoare. In cadrul acestei
lupte, de un dramatism emoţionant, care de multe ori a atras atenţia opiniei
publice europene, îl găsim prezent şi pe Ioan Puşcariu, pînă la sfîrşitul vieţii
sale.
1 1 . I . Puşcariu, Op. dl., p. 75.
12. V . Netea, Op. cit., p. 228.
13. I. Puşcariu, Op. dl., p . 111.
g•
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Un moment impresionant îl constituie intervenţia s a hotărîtă În diet.i
de la Budapesta din anul 1 868, cu ocazia dezbaterii legii naţionalităţilor, pe
care autorii ei o prezentau ca pe cea mai liberală lege a timpului, dar care
în fapt era o lege a neîndreptăţirii naţionalităţilor nemaghiare, în special
a românilor, care formau marea majoritate a populaţiei din Transilvania,
deoarece declara naţiunea maghiară ca naţiune individuală, încorporînd în
cuprinsul ei pe toţi locuitorii, indiferent de origine, urmărindu-se prin
aceasta maghiarizarea forţată. Protestînd împotriva votării acestei legi în
şedinţa din 27 noiembrie 1 868, Ioan Puşcariu afirmă În mod categoric că
proiectul acestei legi, care ulterior a fost votată, păgubeşte nu numai liber
tăţile religioase, dar şi existenţa naţională, cerînd alături de deputatul Bohă
ţiel o lege cu adevărat a egalei îndreptăţiri a �aţionalităţilor 14
Pe plan social, ca jurist, îndeplinind diferite funqii administrative, Ioan
Puşcariu a căutat să lupte pentru redobîndirea şi apărarea drepturilor ţă
ranilor români. Astfel, după cum el Însuşi mărturiseşte, „Încă de la anul
1 85 8 am eclat în limba română prima parte · a comentariului la legile
urbariale şi în 1 859 am finit şi a doua parte ca să deschid poporului vede
rile în apărarea posesiunilor sale" 15. Este vorba de „Comentariul la patenta
uribarială din anul 1854", a cărei publicare a provocat Îngrijorarea În cer
curile oficiale austriece fiind socotită „periculoasă pentru liniştea publică,
a;ptă a duce poporul În rătăcire (de) a nu se mai supune domnilor de
pămînt" 16•
Animat de aceeaşi cauză dreaptă a românilor, Ioan Puşcariu a susţinut,
în şedinţa dietei din 7 august 1 868, memorandul comunelor Sălişte şi Tăl
maciu, prin care se cerea „reglementarea raporturilor lor de drept public".
afirmînd că „o poporaţiune de peste 30.000 de suflete stau şi astăzi în afară
de cadrele constituţiei şi sînt despuiaţi de avere şi de drepturi comunale'' .
Autorul susţine că : „chiar şi foştii iobagi nu pot fi eschişi de la exercitarea
drepturilor constituţionale" 17. In continuare, Ioan Puşcariu, evidenţiind că
„chestia comunelor Sălişte şi Tălmaciu este o parte din chestia românilor
din Ardeal", cere rezolvarea ei În baza unor raporturi juste dintre populaţia
românească şi cea maghiară din Transilvania, subliniind că : „după poziţia
geografică şi etnografică, elementul maghiar şi cel român are acelaşi viitor
şi aceeaşi soartă de aşteptat şi astfel sînt avizate să se sprijinească reciproc,
iar cel ce desconsideră acest fapt lucrează în contra interesului propriu,
în contra poporului propriu"18 .
Cu orice prilej, folosind poziţia s::i oficială de funeţionar administra
tiv-judecătoresc, luptătorul pentru cauza naţiunii române a susţinut pro
movarea elementului românesc În funeţii şi a limbii române, limba popub
ţiei majoritare din Transilvania, ca limbă oficială. Astfel, Puşcariu a luat
T. V, Pădl\ean, Op. cit„
1 5 . I . Puşcariu, Op. cit„ p p .
16. Ibidem.
17. T. V. Păcătean, Op. cil.,
18. T. V. Păcă�ean, Op. cil.,

14.

voi. IV, pp. 68C>--681 .

48--49 .
pp 397-398.
voi. IV, pp. 397-398.
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parte l a conferinţa ministerială d e la Sibiu pentru introducerea ortografiei
române în „afacerile oficioase" şi în acelaşi timp a luat iniţiativa trimiterii
unei delegaţii la Viena, În scopul obţinerii numirii unui căpitan suprem
român În districtul Făgăraşului.
Cu prilejul alegerilor care au avut loc ca urmare a punerii În aplicare
a patentei din 26 februarie 1 861, la adunarea din 1 6 aprilie a aceluiaşi an
din districtul Făgăraşului, În prezenţa a peste 6.000 de, participanţi, la
propunerea lui Ioan Puşcariu, limba română a fost proclamată ca limbă
oficială a districtului19.
Pe plan cultural, urmărind acelaşi ţel politic al unităţii românilor tran
silvăneni ca premisă a înfăptuirii unităţii noastre naţionale, Ioan Puşcariu
este principalul fondator al Astrei - „organizaţia cea mai cuprinzătoare a
vieţii cultural-politice româneşti din monarhia austro-ungară "20.
Ioan Puşcariu este printre primii cărturari români transilvăneni care,
sesizînd realităţile �ocial-politioe din Transilvania din a doua jumătate a
secolului al XIX-lea, îşi dă seama că în condiţiile unor împrejurări politice
vitrege calea de luptă cea mai eficientă pentru afirmarea drepturilor româ
nilor e_ste calea culturală, sub oblăduirea căreia se poate activa şi pe cele
lalte tărîmuri de activitate politică. 1n acest context al concepţiei sale, Ioan
Puşcarit.; - după cum se va exprima G. B ariţiu - va juca un rol de
„urzitor al societăţii" , adică al Astrei, căreia i-a dat şi denumirea, fiind în
acelaşi timp şi principalul autor al statutelor acestei asociaţii culturale. In
această privinţă sînt semnificative cele două articole ale sale - adevărate
apeluri către cele 3 milioane de români din monarhie - publicate În „Tele
graful român" la 20 martie şi 1 mai 1 860 intitU'late „Din Ţara Oltului " .
1n primul articol, d e o vibrantă chemare, Ioan Puşcariu fixează coor
donatele necesităţii unei asociaţii culturale spunînd : „Ştiţi voi fraţilor ro
mâni cum ar putea ajunge neamul nostru mai sigur la lumină? lnsoţin
du-ne cu toţii aceia care purtăm la inimă dorul de a vedea smuls din în
tuneric şi din sărăcie un popor vrednic de o soartă mai bună şi înfiinţînd
o mare tovărăşie închinată literaturii române şi culturii poporului românesc.
Să jertfim cu toţii obolul nostru, ca astfel cît mai curînd să Întemeiem
Panteonul român unde tinerii să audă pe bătrîni vorbind româneşte, unde
fiecare dintr-înşii să-şi aducă pîrga silinţelor sale pe terenul mănos al ştiinţei şi al literaturii şi unde �ă se îndrepte unii pe alţii lucrînd împreună " 21 •
„Ne-am aduna - spune el mai departe - sub forma asta legală În tot
anul. odată la Braşov apoi la Săcele, la Zărneşti, la Făgăraş, la Sibiu, 1a
I:Hşinari, la Sălişte, la Blaj, la Haţeg şi aşa mai Încolo . . . apoi am trece la
Lugo j şi prin Lipova cea arsă la Arad şi mai pe urmă am trece şi la Sucea
va" 22.
19.
20.

V. Netea, Op. cit„ p. 171.
V. Curticăpeanu, Mi,carea cullurală
reşti, 1968, p . 71.
Cf. V . Curticăpeanu, Op. cit-, p . 63.

romiinească
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unirea

21.
22. lhldem.

https://biblioteca-digitala.ro

din

1918,

Editura şliin\ifică,

Bucu

1 34

IOAN

PRAHOVEANU

In acelaşi articol Puşcariu susţine necesitatea înfiinţării unei biblioteci
şi a unui muzeu din fondul ce se va realiza prin contribuţii, precum şi rolul
asociaţiei de îndrumător al tinerilor scriitori.
în al doilea articol el arată posibilitatea juridică a întemeierii acestei
asociaţii, sugerînd şi denumirea : „Noi formăm o societate transilvană
pe care o putem numi de exemplu pentru literatura română şi pentru cultura
poporului român"23, În continuare Puşcariu schiţează programul organiza�
toric al asociaţiei care „va lua fiinţă pe bază de statute, va avea un loc
stabil, un fond realizat din contribuţia membrilor, o administraţie proprie,
se va întruni anual la un loc hotărît de adunarea precedentă". 1n această
asociaţie - spune Ioan Puşcariu - poate intra orice cetăţean „fără deose
bire de .naţionalitate"24.
Apelurile lui Ioan Puşcariu şi�au găsit ecoul dorit, astfel că la 23 oc
tombrie (stil vechi) 1 86 1 „Astra" şi-a deschis porţile cu sediul la Sibiu,
avînd ca preşedinte pe Andrei Şaguna, ca vicepreşedinte pe Timotei Cipariu,
iar ca secretar pe George Bariţiu, Ioan Paşcariu făcînd parte din conducere
ca membru fondator.
întreaga sa viaţă pe plan cultural se va lega de activitatea Astrei. �.l
participă la adunările anuale ale asociaţiei, stimulîndu-i activitatea şi pro
punînd noi puncte cardinale de orientare. Astfel, cu prilejul adunării de la
Braşov din iulie 1 862, Puşcariu relevă necesitatea unei lucrări istorice des
pre familiile nobile româneşti din Transilvania ca argument al vechimii şi
structurii sociale a românilor din monarhia austro-ungară. Iar la adunarea
de la Blaj din anul 1 863, el prezintă dizertaţia istorică : „Conscrierea fami
liilor nobile de naţionalitate română din monarhia austro-ungară", În care
arată necesitatea scrierii istoriei pe baza cronicilor, inscripţiilor, monumente
lor şi descrierii obiceiurilor private. „Cu o hărnicie vrednică de admirat şi
care nu l-a părăsit pînă În zilele din urmă ale frumoasei sale vieţi, adun:l
fără preget date istorice privitoare la familiile nobile române din patrie,
voind să dovedească că neamul nostru nu e venetic În această ţară ci are
rădăcini adînci în acest pămînt strămoşesc"25 . Sînt cuvintele lui Andrei
Bîrseanu, membru al Academiei Române, rostite în anul 1 9 1 2, la moart�a
patriotului Puşcariu, la Bran.
1n 1 868 apare la Braşov, avînd ca secretar pe George Bariţiu, revista
Astrei - „Transilvania". Iniţiativa apariţiei acestei reviste aparţine tot lui
Ioan Pu�cariu.
Pe lîngă activitatea sa din cadrul Astrei, Ioan Puşcariu se remarcă în
publicistică, fiind autor al numeroase studii istorice şi lingvistice şi al
unei bogate colecţii de articole. 1n anul 1 877 a fost ales membru al Acade
miei Române, la şedinţele căreia a participat an de an aducînd preţioase
contribuţii.
23 . Idem, p. 64.
24. Ibidem.
25. Apud I. Puşcariu, Op. cit„ p.

205.
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Alături de Ioan Puşcariu, pe plan cultural a activat fratele său Ilarion
(1 842-1 922), membru În comitetul central al Astrei şi, timp de 12 ani,
director al despărţămîntului din Sibiu. A scris numeroase lucrări istorice,
pedagogice, filologice, precum şi manuale şcolare. Ca filolog s-a remarcat
prin lucrarea sa în două volume : „Documente pentru limbă şi istorieH, în
cuprinsul căreia unitatea poporului român este prezentată în întreaga ei
amploare. Ilarion Puşcariu a fost membru onorific al Academiei Române.
Un alt cărturar din a.cee a.şi generaţie a Puşcarilor a fost juristul Iosif
Puşcariu, fratele lui Ioan şi Ilarion, tatăl savantului lingvist Sextil Pu�cariu.
Pe plan politic şi cultural, Iosif Puşcariu a militat pentru cauza românilor
redactînd la Braşov, între anii 1 875- 1 8 77, foaia umoristică „Cocoşul roşu",
În paginile căreia atacă dualismul şi politica şovină a auvorităţilor austro-un
gare. A fost şi el publicist şi autor de lucrări ştiinţifice, printre care amin
tim : „Povestiri de-ale lui Moş Barbă Albă", avînd conţinut original În
ceea ce priveşte domeniul etnografic şi folcloric.
Descendenţii din familia Puşcariu sînt prezenţi şi În marele act al în
făptuirii unităţii naţionale. Astfel, Valeriu Puşcariu (1 868-1 932), nepotul
lui Ioan, Ilarion şi Iosif Puşcariu, inginer, cercetător ştiinţific şi inventator,
in timpul primului război mondial a dirijat, în Moldova refugiului din
Valea Prahovei, peste 1 2.000 de vagoane de petrol În vederea ajutorării
armatei şi populaţiei, contribuind astfel la victoria armatelor noastre, fapt
pentru care a fost decorat cu ordinul „Steaua României" cu spadă În grad
de ofiţer.
Generaţiile de cărturari din familia Puşcariu sînt prezente În arena
vieţii noastre culturale şi după anul 1 9 1 8 . Ca figură ilustră amintim pe
marele filolog de renume mondial Sextil Puşcariu, a cărui activitate începe
să fie din ce În ce mai bine cunoscută prin lucrări monografice şi reeditări
de opere precum şi prin publicarea postumă a unor lucrări, încît conside
răm că nu mai este nevoie să insistăm asupra lui.
Prin dăruirea cu care au luptat pe diferite căi, pentru cauza dreaptă
a poporului, cărturarii din familia Puşcariu, coborîţi de pe meleagurile
lVbramureşului, În inima şi centrul cultural al teritoriului românesc
Braşovul, vor străluci Întotdeauna În constelaţia oamenilor de seamă ai
neamului, alături de marii ziditori ai edificiului nostru naţional.
-
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VON

BRASOV

MARAMURESCHER

HERKUNFT, KĂMPFER FOR DIE NATIONALE EINHEIT

- Zussammenfassung Den aus der Maramuresch stammenden Gelehrten der Familie Puş
cariu, die aus der brodelnden kulturellen Atmosphiire der ersten ru
miinischen Schule von Scheii-Braşovului hervorgegangen waren, fiel
im Kampf um die nationale Einheit der Rumiinen eine besondere Rolle
•
zu.
Innerhalb dieses Kampfes wiihrend der zweiten Halite des XIX.
Jh. bewăhrte sich einer der bedeutendsten Nachkommen dieser Ge
lehrten-familie und zwar der Ritter Ioan de Puşcariu, die „Landeslahne "
von 1 848 und einer der Begriinder der „Astr a " . Als aktiver Teilnehmer
an den politischen Zeitereignissen, ergriff Ioan Puşcariu einige Mass
nahmen zur Erlangung der Gleichberech tigung der Rumiinen init den
mitwohnenden Nationalitiiten.
\, ertreter der Gelehrtenfamilie Puşcariu finden wir auch innerhalb
des kulturellen Lebens der Rumiinen wăhrend der ersten Hiilfte des
X.X. Jh., deren bedeutendster wohl der hervorragende Philologe Sextil
Puşcariu war.
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ASPECTE PRI VIND PĂTRUNDEREA
CAPITALULUI STRĂIN /N INDUSTRIA MINIERĂ
DIN MARAMUREŞ INTRE ANII

1860-f.918

(I)

ADAI.BERT BALOGH
In condiţiile dezvoltării şi extinderii relaţiilor de producţie capitaliste
din cea de a doua jumătate şi îndeosebi din ultimul deceniu al secolului .:<l
XIX-iea, aşa cum se subliniază şi în Programul Partidului Comunist Ro
mân, „în economia românească are loc o pătrundere rapidă a capitalului
străin, a monopolului internaţional" 1•
Pătrunderea capitalului străin, conjugată de înfăptuirea revoluţiei in
dustriale şi cu diminuarea rolului micilor asociaţii miniere, a fost principala
caracteristică a dezvoltării industriei miniere maramureşene2 din cea de a
doua jumătate a secolului al XIX-iea şi la începutul secolului următor . Din
acest motiv studierea şi elucidarea problemelor care sînt legate de acest
proces fac parte integrantă din preocupările legate de Întocmirea istoricului dezvoltării mineritului din epoca modernă de pe aceste meleaguri.
Problema pătrunderii capitalului străin În industria minieră şi meu
lurgică a Transilvaniei pînă la sfîrşitul secolului al XIX-iea a făcut obiectul
a două comunicări ale lui Ludovic Vajda3• Pe baza unor cercetări temeinice
Întreprinse În special În arhivele din judeţul Hunedoara, coroborate cu o
1. Programul Parlldulul Comunist Român de lăurlre a soclelălll socialiste multllalcral dezvoltate �i
lna.lnlarea României spre comunism, în Congresul al XI-iea al Partidului Comunist Roman 25-28
noiembrie 1974, Editura Po litică , Bucureşti, 1975, p. 623.

notiun e a de Maramur eş în cuprinsul lucrării vom înţelege inlregul teritoriu al aclualului
Maramureş.
3. Ludovic Vajda, Cu privire la pătrunderea capitalului austriac ln Industria minieră şi siderurgică
a Transilvaniei Intre 1848 şi 1867, în „S tudia Universitatls Babeş-Bolyai", sories histodd,
lase.
2. 1965, pp. 63-77 şi L. Vajda, Capitalul străin în 1ndustrla minieră şi metalurgică a Transilvaniei
(1867-1900) , ln „Acta Musei Napociensis " , anul IX, 1972, pp. 229--2 53.
2..
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vastă bibliografie tipărită, autorul înfăţişează în mod exigent etapele pă
trunderii capitalului străin în industria minieră şi metalurgică din Transil
vania istorică. Dar din cauza necunoaşterii documentelor arhivistice băimă
rene, exceptînd unele afirmaţii generale, Maramureşul rămîne înafara pru
blematicii abordate.
în paginile ce vor urma vom încerca suplinirea acestui gol şi de ,,
aduce problematica pînă la sfîrşitul primului război mondial. Ne vom
preocupa îndeosebi de unele aspecte concrete ale pătrunderii
capitalulm
străin particular, iar la sfîrşit, pe baza analizei unor tabele statistice, vom
puncta cîteva concluzii privind rolul acestuia în dezvoltarea industriei mi
niere a Maramureşului În perioada dată. Unele probleme cum ar fi acti
vitatea exploatărilor miniere erariale care, În perioada de referinţă, prezintă
şi ea o formă specifică a capitalului străin şi care au Îngrădit pătrunderea
celui particular, precum şi urmărirea schimbărilor intervenite pe plan so
cial, datorită complexităţii lor, intenţionăm să facă obiectul unei comuni
cări distincte.
·

*

Tinînd cont de aportul cu care capitalul stram particular a fost prezent
În mineritul maramureşean, pentru perioada de care ne preocupăm, putem
distinge două etape mai mari. Prima durează pînă la sfîrşitul secolului al
XIX-iea şi este caracterizată printr-o penetraţie lentă, dar continuă.
Ca
urmare, la mijlocul ultimului deceniu al secolului al XIX-iea, după cum vom
vedea, capitalul străin particular a deţinut deja În mîinile sale însemnate
suprafeţe miniere, dar pînă la această dată nu a adus nici o noutate În ceea
ce priveşte organizarea şi desfăşurarea producţiei, aportul firmelor cu ca
pital autohton, În opoziţie cu situaţia generală a ţării, în sectorul particu
lar, rămîne încă predominant atît În privinţa dimensiunii terenurilor deţi
nute dar mai ales În ceea ce priveşte cantitatea şi valoarea produselor rea
lizate.
Datorită marilor cheltuieli făcute după anul 1 8 97 pentru cumpărarea
unor mine vechi sau pentru deschiderea altora noi şi pentru reutilarea ex
ploatărilor vechi cu maşini şi utilaje moderne, În ajunul izbucnirii primului
război mondial, capitalul străin particular În această zonă va deţine primul
loc În ceea ce priveşte suprafaţa terenurilor ocupate cît şi la unele sorti
mente de metale neferoase extrase (zinc, antimoniu şi parţial la plumb).
Dacă ţinem cont de zona geografică şi naţională a capitalului străin
investit, pentru perioada În cauză putem distinge trei etape.
În prima parte a procesului, care durează pînă la sfîrşitul deceniului al
optălea al secolului XIX, primul loc revenea capitalului austriac. Anul 1 8 8 2
marchează Începutul perioadei a doua, Î n care alături sau Î n locul capita
lului austriac, un rol tot mai important îl vor juca firmele cu capital fran
cez, englez şi german. In perioada a treia, care a însumat un deceniu, capi
talul englez, cu excepţia cercetărilor făcute În zona Săcelului pentru petrol
şi a unor investiţii mai mărunte, s-a retras. Locul acestuia este preluat de
https://biblioteca-digitala.ro
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două firme cu sediul la Budapesta., în componenţa cărora elementul pru � ci
pal l-a constituit capitalul b ancar maghiar cu o largă cointeresare a capita
lului austriac şi în parte a celui german. Capitalul francez, prin două firme
distincte, va încerca să-şi menţină poziţiile. Dar izbucnirea primului război
mondial, după care în curînd exploatările ambelor firme vor trece sub con
trol militar, va determina slăbirea vremelnică
a intereselor
capitalului
francez.
*

.
lnceputurile pătrunderii capitalului austriac particular, din perioada
care face obiectul temei enunţate, au fost legate de minele situate În jurul
localităţilor Budeşti şi Borşa, ambele în fostul comitat Maramureş.
In zona Borşei, după o îndelungată Întrerupere, activitatea de exploa
tare a fost redeschisă de către erariu în anul 1 790, după care aici a fost
construită şi o topitorie de cupru. In anul 1 859, minele În cauză, Împreună
cu topitoria aparţinătoare, au fost vîndute cavalerului Vicenţiu Manz Ritter
von Mariansse, proprietarul topitoriei de fier de la Iacobeni, cu domiciliul
În Viena. După moartea sa, acestea au trecut în proprietatea văduvei sale.
Lovită şi de consecinţele crizei economice din anii premergători încheierii
pactului dualist austro-ungar, activitatea minieră de la Borşa Încetează, iar
ulterior, În 1 8 80, toată averea În cauză trece asupra lui Hubert Petru Fas
bender, directorul fabricii de produse chimice din Bocicoiu Mare, ca În anul
1 893 să intre în posesia firmei „Klotild" prima societate maghiară pe ac
ţiuni pentru industria chimică din Bocicoiu Mare, cu sediul la Budapesta, cu
ca pi tal eleveţian şi maghiar.
Încă din perioada În care minele e�u pe numele lui Fasbender, galeriile
acestora au fost lărgite. Ulterior În mma Guraboi s-a montat un plan în
clinat cu transport. Pentru extragerea apelor subterane, au fost instalate
două elevatoare, iar şteampul aferent a fost dotat cu o instalaţie de sortare,
pusă În aqiune de o turbină hidraulică de 10 HP. Minele În cauză lucrau
numai În lunile de vară. La ele, potrivit datelor existente, lucrau 26 mun
citori în anul 1 8 77, 32 în 1 8 8 1 , 1 1 1 În 1 8 8 8 , 1 62 În 1 892 şi 8 1 În 1 895.
Produsele obţinute, în special pirita, erau transportate şi prelucrate la Bo
cicoiu Mare. Sulful şi cuprul s-au folosit pentru fabricarea acidului sulfuric
şi sulfatului de cupru, iar concentratele de plumb cu un conţinut de cca
2 D/o argint au fost valorificate la Hamburg.
Ultimu:l an În care minele de la Borşa mai erau încă În exploatare a
fost 1 895. Incepînd cu anul următor şi pînă În anul 1 900, invocînd marile
cheltuieli de transport, societatea „Klotild" an de an a cerut şi a obţinut
permis pentru Întreruperea vremelnică a lucrărilor de exploatare, iar În anul
1 90 1 a renunţat definitiv la toate perimetrele sale deţinute pînă atunci. Pe
un interval mai mult de un deceniu la Baia Borşa activităţile miniere se vor
rezuma la unele lucrări sporadice de cercetări, după care întreaga zonă, prin
intermediul
Societăţii miniere şi de topitorie din
Ungaria Superioad
.
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(„Oberungarische Berg-und Hiittenwerks Actiengesellschaft") va reintra În
atenţia capitalului străin4.
Tot din zona Baia Borşa semnalăm prezenţa firmei Societatea austriacă
maghiară pentru industria minieră („Osterreichische-Ungarische Bergbau. In
dustrie Gesellschaft") în proprietatea lui Alfred Cohn din Hamburg care
în anul 1 8 8 8 a deschis mina Solomon şi Reghina. In anul următor dreptul
asupra acestui teren minier acordat pentru argint şi plumb va trece asupra
lui Emil Holf tot din Hamburg, care îl va menţine pînă în anul 1901 cîn d,
după o existenţă mai mult nominală şi fără nici o activitate demnă de a f i
remarcată, renunţă l a el5.
.
In zona Budeştiului În 1 8 64, anul reorganizării activităţii Asociaţi� i mi
niere „Sf. Nicolae" din Totoş şi Jereapăn, din cele 128 de cuxe miniere, un
număr de 94 erau deja deţinute de industriaşul vienez X. F . Spanraft. Peste
două decenii, În urma unei licitaţii, întreaga avere a asociaţiei intră În po
sesia familiei Spanraft, dar Încă În 1 88 5 aceasta trece pe numele lui Iuliana
Achatzy de lingă Viena. Pînă în anul 1 892 minele În cauză vor fi exploatate
în regia familiei, după care ele urmează a fi arendate pentru scurt timp fa
bricii de produse chimice din Bocicoiu Mare. In 1 894 sîntem martorii unei
noi schimbări, minele fiind preluate de vienezul Aloisiu Miiller. In scurt
timp acestea vor cunoaşte o mai intensă exploatare. Pentru transport se
construieşte o linie Îngustă de 0,520 km. Şteampul este reutilat : pe lîngă
cele 12 săgeţi de şteamp, este pusă În funcţiune o moară cu valţuri tip Ka
ckelmann, acţionată de o turbină hidraulică, precum şi două decantoare. Se
lucrează cu cca 30 de muncitori, prin urmare minele de la Totoş şi Jereapăn
vor rămîne şi în continuare o exploa-tare mică. Dar curînd, prin intermediul
firmei „The Budfalu Gold and General Miningproperties Company Limited"
cu sediul la Paris, ele vor trece În proprietatea capitalului francez care, pînă
la această dată, şi-a consolidat deja poziţiile sale În zona Băii Mari6•
*

Prima încercare de pătrundere a capitalului francez În industria m1meră
din Maramureş este legată de numele Băncii Demachy et Seillier din Paris
care, în 1 8 82, ia în arendă de la erariu instalaţiile de amalgamare din Valea
.
Ravas (situată între Baia Mare şi Femeziu), la care face şi unele investiţii,
încercînd aplicarea unui nou procedeu pentru extragerea argintului prin
metode de amalgamare şi de akalinizare, folosind minereul de argint cu o
concentraţie mai slabă. Experimentările Însă nu au dus la rezultate aşteptate
�.

Filia l a Arhivelor Statului judeiul Maramureş, fond Inspectoratul geologic -minier Bala Mare (în
continuat e : Inspectoratul minicu Daia Mare). registre operative, nr. 4 , pp. 31, 34.-37, 40---4 2, 50,
5�1, 81, 87---& ; n r . 6, p, 70 ; act nr. 1330/1877, 191011877, 3304/1895 �i 13992/1907 ; Magyar bănya
kalanz (lndreptar minier maghiar), redactor Guttmann Oszkilr, anul I, 1881, Viena , pp. 9, !3 : Idem ,
redact or Dery Kăroly, a nu l li, lllll 8 , p. 4 4 , a nul I I I , 1892, p. 50 şi anul IV, 1896, p. .5 4 ;
Schmidt Laszlo, A mil rama ro s l bilnyăszat ie)liidesenek t6rtenete (Dezvoltarea mineritului din
Maramureş). în „Banyilszati es Kohoszali Ldpok", an ul XXXIV, 1901, p . 333.

5. lnspecloralul minier Bala Mare,

6.

registre op.>rative, nr. 6, p. 86.
51, 81 ; nr. 6, p,
1892, p . 44, anul

Thldem, registre operalive, nr. 4 , pp. 4l--47,
bilnyakalauz, redactor Dery Karoly, anul III,
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şi cu d�lta de 1 0 martie 1 8 87 staţia de amalgamare reintră În folosinţă er;i
rială7.
Peste doi ani această staţie de amalgamare este arendată din nou, de
această dată englezului Sidney Trivick, stabilit la Baia Mare, şi care, la rîn
dul său, va încerca aplicarea altei tehnologii de alcalinizare, denumită ·
„Newberi vautin Goldextractions Proces", d ar nici această Încercare nu a
reuşit8.
Revenind la urmărirea încercărilor capitalului francez, constatăm că În
anul 1 8 8 8 numitul Paul Manthes din Paris cumpără pentru suma de 7 200
florini de la o fondaţie din Satu Mare un număr de 80 cuxe ale Asociaţiei
miniere „Thyrza Sf. Mihai" din hotarul Băiţa. Este prima investiţie făcută
de capitalul francez pentru cumpărarea de mine În zona Băii Mari, urmată
În curînd de altele. Intre anii 1 892 şi 1 897 capitalul francez va acapara încă
alte trei mine din jurul localităţilor Băiţa şi Nistru. („Doamne ajută" , „Ca
rolina" şi „Mina Galbenă"). Printre foştii proprietari ai acestora figurează
şi contele Ernest Ludovic Szenden, cu domiciliul În apropierea oraşului pru
>a<: Hayu:i.a.u, precum şi familia conţilor Karolyi. Dar şi proprietarii francezi
ai acestor patru mine se schimbă între ei destul de frecvent : astfel În 1 892
în locul lui Manthes va figura numitul Maurice Lan din Paris ; peste 4 ani
ca proprietar al perimetrelor şi concesiunilor de cercetare vom găsi „So
cietate:'\ anonimă de Mihai" cu sediul la Paris, În- fruntea căreia se va afla
din nou P. Manthes. In anul 1 906 cele patru mine vor intra În proprieta
tea unui consorţiu, format din Filip Tardent şi Georges Martin (ambii fran
cezi) şi Albert Frommer (englez). In anul următor consorţiul este lărgit cu
intrarea cu drepturi egale a lui Charles Frontie din Portrieux, iar m:ii
tîrziu locul lui Frommer este preluat de Augustin Asselin din Paris. In
anul 1 908 intră în consorţiu şi soţia lui Filip N adebusch din Bruxelles
care pr·e ia 1 / 4 din interesele reprezentate de Tardent. Cu toate aceste schim
bări, consorţiul, În lipsa de capital rulant, Încă În anul 1 908 este oblig-it
să ceară permis pentru Încetarea lucrărilor. Potrivit declaraţiilor În cauză,
instalaţiile de preparare existente nu mai fac faţă cerinţelor. Pentru ieşirea
din · impas se înfiinţează Societatea franceză a minelor de aur din Băiţa,
(„Societe Francaise des Mine d'Or de Laposbanya", cu sediul la Paris, no
tînd un capital de 1 600 OOO franci, care pentru suma de 1 45 440 de coroane
în ariul 1 909 a intrat În posesia deplină a celor patru mine din Băiţa şi
Nistru, precum şi a celor 20 de concesiuni miniere existente pînă la această
dată pe numele „Societăţii de Mihai" , pe care noul proprietar le va deţine
pînă în anul 1 9369.
·

7.

Filiala Arhivelor Statului judeţul Maramureş, fond Direcţia minelor şi minelor melalurgke Bala
Mare (in continuare: Directia minelor Baia Mare), registru nr. 17/1882, poz. 3661 şi 4120; re
!J i s l ru
nr. 5/1883, poz. 264, 715, 1366 şi 1607 ;
act. nr. 868/1887 ;
\Voditska J6zsef, Vt!lemt!ny a
ravaszpatall.I foncsoroz6mtlr61
(Păreri despre lnstala\iile de amalgamare din Valea Ravas), în
„B.:i.nyaszati es Kohăszatl Lapok", anul XXI , 1888, p. 69.

8. Dkeclia ml.nelor Bala Mare, act nr. 4681/1889.
9. Inspecloralul m.ln1er Bala Mare, registre operotive nr. 5, p. 395; nr. 7, pp. 16-23 şi 25; nr. 8,
. p. l ; ' act. nr. 1465 �I 2249/1888, 108/1892, 2608/1896, 16883/1097, 2329, 2367, 8444/1908 3767, 3793,
398().--J984/1909.
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La sfîrşitul secolului al XIX-lea, În perioada În care minele de mai
sus au intrat În proprietate franceză, dispuneau În total de 5 şteampuri, ac
ţionate de roţi hidraulice. In această perioadă erau exploatate mina Thyrz;i
şi mina Galbenă, la fiecare lucrează în jur de 45-50 muncitori. Cu capit.1 1
francez, în anii 1 895-1 896 s-a construit o cale ferată îngustă cu o lungime
de 4 km, cu traeţiune animală, o pompă h idraulică şi un şteamp californian,
cu 10 săgeţi (ulterior extins la 20 de săgeţi), aeţionate de o maşină cu aburi
de 24 HP şi de un locomobil cu 50 HP. In anul 1 9 1 0 s-a mai construit o
instalaţie de transport În verticală (de 32 m), aeţionată de 2 cai. Noul
şteamp modern, despre necesitatea căruia s-a vorbit încă din anul 1 908, pînă
la izbucnirea primului război mondial, nu s-a realizat. Cu toate că Într-o � u
crare tipărită În 1 896 Mina Thyrza „Sf. Mihai" figurează cu 1 36 de . mun
citori, rapoartele celora care din Însărcinarea Căpitănatului minier Baia Mare
au vizitat minele respective pînă În anul 1 9 1 4 nu vorbesc niciodată · de mai
mult de 80 de muncitori, dar În cazuri frecvente la ele au lucrat doar CÎţiva
muncitori la Întreţinere. Deşi dintr-un raport din 1 9 1 4 rezultă că societa
tea franceză a făcut În aceste mine investiţii ce se ridică la cca 1 OOO OOO de
coroane, această sumă mare şi cu includerea preţului de cumpărare a mi
nelor, nu ni se pare a fi justificată. Şi În acest caz umflarea cifrelor privind
numărul muncitorilor angajaţi sau valoarea capitalului investit face parte
din arsenalul capitalului străin făcută cu scopul de a-şi mări importanţa în
treprinderii şi prin urmare de a ridica la bursă cota aeţiunilor deţinute.
Cu data de 1 4 ianuarie 1 9 1 6 minele societăţii în cauză, Împreună cu in
stalaţiile aferente, sînt trecute În administraţia Ministerului de Război şi
încă În acest an se va realiza o producţie record, În special la plumb. Dar
filoanele explorate se termină în curînd, iar pînă la redresarea economică
de după 1 92 1 , activitatea se va reduce la întreţinerea minelor 10
Paralel cu aeţiunile Întreprinse de capitalul francez la Băiţa şi Nistru,
se încearcă şi acapararea unei zone vecine În spre Est. In anul 1 895 au fost
cumpărate de către Henry Groves, Împuternicitul lui Manthes la Băiţa, un
număr de 62 de cuxe ale Asociaţiei Miniere „Francisca" din Firiza, proprie
tara minei cu acelaşi nume, vestită pentru bogăţiile sale În aur şi argint
încă din evul mediu. In urma unor achiziţii de cuxe, făcute În 1 898 şi
1 900 pe numele lui Manthes şi Henry Groves, majoritatea de 78,66 cuxe ale
asociaţiei erau deja în proprietate franceză. Dar În lipsa capitalului dispo
nibil, pînă În anul 1 909 se părea că mina În cauză a fost dată uitării. În
acest an ea a fost arendată pe termen de 50 de ani antreprenorului Leon
Lusurier din Paris, pe baza căruia În anul următor acesta va Încerca să ob
ţină un sprijin financiar din partea Ministerului de Finanţe, invocînd o În
treprindere cu aproximativ 500 de muncitori. I' ir În realitate nu s-a
făcut aproape nimic : după ce În prealabil Lusurier În 1 9 1 1 şi-a cumpărat
toate cuxele asociaţiei şi a anunţat ocuparea unui număr de 20 de conce
siuni de cercetare, cu cîţiva muncitori a trecut la curăţirea vechei galerii,
•

10.

.

Ibidem, a c t nr. 6960/1891, 2627/1895, 2870/1896, 2626/1897, 844411908, 346, 581 şi 804/19L<I, 1947/1914,
1594/1915, 634 şi 244811917 şi 1149/1918; Magyar Unyakalaaz, anul II, 1888 , p . 37, anul III, 1892,
p . 42, anul IV, 1896, p. 52, anul V, 1900, p. 56 şi anul VIII, 1914, p. 103.
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în care cu cheltuieli de 1 95 3 coroane şi 94 fileri a ajuns la adîncime de

1 80 m . Dar cu acest efort posibilităţile lui s-au epuizat şi În preajma iz
bucnirii primului război mondial Lusurier se vede deja nevoit de a cere per
mis pentru sistarea lucrărilor, şi· care pînă la sfîrşitul primului război mon
dial nu se vor mai relua 1 1 .
Numele l ui Lusurier este Însă legat şi de o altă încercare mai amplă a
capitalului francez, pentru urmărirea căruia trebuie să revenim În zona
Budeştiului.
La începutul anului 1 897 Întreaga avere deţinută anterior de către
vienezul Aloisiu Muller este preluată de către societatea franceză „The Bud
falu Gold and General Miningproperties Company Limited", al cărei di
rector general la Paris era Leon Lusurier, reprezentat prin Henry Groves.
(Valoarea acestei tranzacţii pînă În prezent nu am putut-o afla). Pentru
întregirea proprietăţii, cu data de 1 2 .noiembrie 1 897, societatea În cauză
cumpără, de la Emeric Tomasovszky din Baia Sprie, toate cele 128 de cuxe
ale Asociaţiei miniere „Ştefan-Ana-Maria" din Jereapăn. Pentru cele două
perimetre miniere duble, se plătesc 20 OOO de florini În numerar şi alte
30 OOO de florini În acţiunile societăţii. Printr-o altă tranzacţie, Încheiată
cu o zi mai de vreme societatea a preluat ,şi de la Ştefan Zacharias, cu do
miciliul În Dej, mina „Regele Ştefan" din Jereapăn pentru care vechiul său
proprietar primeşte 1 0 OOO de florini În numerar şi tot atîta În acţiunile
societăţii.
Societatea franceză, posesor al unui teritoriu minier care cuprindea
1 4 perimetre miniere pe o suprafaţă de 767 936 mp. şi de 1 4 1 concesiuni
miniere, intenţionează reorganizarea activităţii miniere din această zonă.
In acest scop, după indicaţiile unor specialişti străini, lucrînd cu 70-8C
d e muncitori, lărgeşte galeriile, reconstruieşte aproape Î n Întregime cele
4 6 1 8 m de cale ferată industrială, cu 3 8 de vagoneţi. După unele aprecieri,
numai pentru noul şteamp de tip californian (care a mai fost prevăzut şi cu
6 instalaţii de sortare, o moară cu valţuri, o instalaţie de decantare etc.,
puse În funcţiune de 4 turbine hidraulice cu 100 HP, de o maşină cu
aburi de 75 HP şi cu un dinam electric), cu o capacitate de a prelucra zilnic
1 00 tone de minereu, societatea a cheltuit În jur de un sfert de milion de
coroane. La proiectarea instalaţiei Însă nu s-a ţinut cont de specificul com
poziţiilor minereurilor din Budeşti, iar pe de altă parte ele au fost proiectate peste capacitatea minelor. Din aceste motive era necesară modificarea
instalaţiilor. Societatea însă nu mai dispunea de fonduri iar creditorii săi
- printre care numai Mauritiu Weisenberg din Silezia pretindea 348 840
mărci germane - au cerut declararea de faliment şi licitarea tuturor mine
lor şi instalaţiilor pendinte de societatea franceză, care sînt evaluate la
974 8 9 1 coroane. Tribunalul minier din Satu Mare stabileşte ca dată a lici
taţiilor zilele de 1 1 martie şi 15 aprilie 1901 ., cu care prilej locul societăţii
U.

lupecloralul minier Bala Mare, regl1tre operative nr. l , p. 201 : nr.
545111909, 2205 şi 2243 1910, 932 şi 970/191 1 , 25911912, 47U1913 ş i 1909/1914.
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franceze este preluat de către Asociaţia minelor metalifere din Maramureş
(„Maramarosi fembfoyatarsulat"), cu c apital prusac12.
Capitalul francez din această zonă părăseşte terenul şi, pe lingă minele
deţinute la Băiţa, Nistru şi Firiza, începînd cu anul 1 907, va fi interesat În
minele Herja, situate între Chiuzbaia şi Ferneziu.
*

În ultimii ani ai secolului al XIX-iea şi începutul secolului XX, capitalul german a fost reprezentat prin două grupări principale : prima, cea
prusacă, grupată În special În jurul Societăţii pe acţiuni pentru exploatarea
minieră şi de topitorie de zinc din Silezia („Schlesische Actiengesellschaft
fiir Bergbau und Zinkhiittenbetrieb"), cu sediul În oraşul Lipine, iar pe de
altă parte prin gruparea din Diisseldorf, formată În jurul Uzinelor de anti
moniu cu răspundere limitată din Diisseldorf.
Dintre ele mai puternică şi cu o activitate m ai îndelungată era cea din
Silezia Superioară. Cu data de 25 august 1 891 a fost acordată În hotarul
Budeşti ului mina „Irma ", pentru argint, plumb şi zinc, proprietarii fiind
doi asociaţi : Rudolf Weber din Lipine şi Mauritiu Weisenberg din Beuthen.
După ce În prealabil partea deţiPJută la această mină de Weisenberg În anul
1 900 a fost întabulată cu o datorie În valoare de 62 500 mărci germane în
favoarea societăţii „Schlesische Actiengesellschaft fiir Bergbau und Zink
hiittenbetrieb" , încă În acelaşi an Weber se retrage, şi mina intră deplin
În proprietatea lui Weisenberg. Acesta din urmă, la sfîrşitul anului 1 900,
pentru 4 OOO de coroane, cumpără de la comerciantul Sigismund Fejer din
Sighetu Marmaţiei minele „Gheorghe, Sigismund şi Ana" pe care Împreună
cu mina „Irma" le va deţine pînă la sfîrşitul primului război mondial, dar
fără a fi avut vreo producţie demnă de a fi menţionată13.
Acebşi Weisenberg a avut un rol important şi În calitate de reprezen
tant al societăţii „Schlesische Actiengesellschaft fiir Bergbau und Zinkhiit
tenbetrieb" În acapararea prin licitaţie a tuturor drepturilor reprezentate
pînă În J 901 de societatea „The Budfalu Gold und General Miningproperties
Company Limited" la Budeşti, care au fost preluate de către Asociaţia mi
nelor metalifere din Maramureş, din patrimoniul căreia un număr de 1 27
cuxe au fost deţinute de societatea sileziană susamintită, iar un singur cux
figura pe numele lui Teodor Blume, director de mină la Lipine.
Această situaţie va suferi o modificare doar cu data de 14 iulie 1 9 1 8,
. cînd minele în cauză vor trece În proprietatea firmei vieneze „Metal-et
E rzgesellschaft« . Dar şi pînă la această dată, activitatea minelor şi instala
ţiilor de preparare va cunoaşte o oscilaţie permanentă : astfel în anul 1903
vor lucra cu 160, în 1 905 cu 76, în 1 909 cu 96, iar în preajma izbucnirii
războiului cu 63 muncitori. Cu toate acestea societatea sileziană în cauză,
12. Ibidem, registre operative, nr. 6, p. 43, 48 şi 70; e.et nr. 3825/1893, 5524, 5848 şi 5940/1897, 1418
şi 326611900, 1048, 3728 şi 3771/1901 ; Magyar bi.nyakalanz, anul. V, 1900, p. 52; Bi.nyi.uall 6s
KohiiszaU Lapok, anul XXXIII, 1900, p. 391 şi anul XXXIV, 1901, p. 151,
13. laspecloratnl mlnler Ball a Mare, registre operative, nr. 5, p. 90, şi 941 ael nr. 740011900, 5209/1909,
260/1912, 159/1913, 210/1914, 160 şi 207/1915, 227/1916, 405/1917 şi 198/1918.
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în decursul . celor 1 7 ani În care a deţinut aceste mine, s-a dovedit a fi una
din cele mai perseverente şi tenace dintre firmele străine care s-au îndreptat
spre bogăţiile naturale ale acestui colţ de ţară. Aurul, argintul, cuprul, plum
bul şi zincul pe care le ştia în subsolul Împrejurimii Budeştiului, le-a făcut
să aştepte declanşarea conjuncturei prielnice pentru valorificarea acestora
cu dştig. Din acest motiv Asociaţia minelor metalifere din Maramureş,
dintre firmele cu capital străin, Între anii 1 905-1914 a obţinut cea mai
mare producţie de zinc şi de cupru şi parţial şi cea de plumb 14.
Dar pe lîngă minele la care ne-am referit pînă în prezent, societatea
„Schlesische Actiengesellschaft fiir Bergbau und Zinkhi.ittenbetrieb" , În spe
cial la începutul secolului al XX-iea, a mai fost interesată şi În alte afaceri.
Cu data de 1 3 decembrie 1 898 Căpitănatul minier Baia Mare acordă
un perimetru minier sub numele de „Adolf" În hotarul satului Nistru pentru
zinc, plumb, aur şi argint. Mina va figura pe numele lui Adolf Kaiser din
Beuthen (Silezia Superioară), reprezentat prin Rudolf Kaiser, cu domiciliul
provizoriu în Baia Mare. Acest perimetru minier va forma baza activităţii
firmei Asociaţia maghiară pentru topitoria de zinc şi de mine metalifere
(„Ungarische Zinkhiiten und Erzbergbau Gewerkschaft" - „Magyar hor
ganymi.i es ercbinya tarsulat"), În proprietatea căreia va intra perimetrul În
cauză Începînd cu 4 mai 1 900, data înfiinţării asociaţiei. La această dată din
cele 128 de cuxe ale asociaţiei un număr de 1 26 sînt deţinute de Rudolf
Weber (fostul asociat a lui Weisenberg de la Budeşti) iar restul de 2 sînt
pe numele lui Adolf Kaiser, directorul firmei, care la această dată şi el fi
gurează deja cu domiciliul În Baia Mare. încă de la data înfiinţării asocia
ţiei, a fost lipit ca parte componentă şi perimetrul denumit „Sofia", acordat
pentru aur, argint, zinc şi plumb În imediata apropiere a minei „Adolf" . Au
mai fost cumpărate şi alte mine : 2 perimetre miniere, sub nume ·de „Walter"
şi „Rudolf" din hotarul satului Botiza, acordate anterior pentru zinc pe
numele comerciantului Mauritiu Rochlitz din Sighetu Marmaţiei, care le-·a
cedat pentru suma de 3 OOO de florini, precum şi mina de zinc „Ioan Eva n 
ghelistul ş i Sf. Paul Apostol" din Nistru, exploatată încă d i n 1 895 În formă
de asociere. La începutul anului 1 899 au fost date În folosinţă lîngă Baia
Mare şi instalaţiile pentru prepararea minereurilor „Rudolf", destinate în
special pentru concentrarea minereurilor de zinc. Pentru aprovizionarea
acestora cu materie primă, se arendează mina Asociaţiei miniere „Herj:t
Bona Spei" (1900- 1 9 1 3), precum şi galeriile superioare ale minei „Hcrja
Salan şi Nepomuc". Pe data de 6 mai 1 899 se încheia un contract cu Di
recţia minelor şi uzinelor metalice Baia Mare pentru cumpărarea de către
Weber a minereurilor de zinc ce sînt extrase În minele erariale. Se . fac in
tense cercetări pentru identificarea unor noi rezerve de zinc. Investiţi ile
lui Weber erau Însă făcute pe credite. încă În anul 1 900, cînd transcrierea
minelor sus-arătate era În curs de rezolvare, creditorii lui Weber şi-au pre14. Ibidem, registre operative nr. 4, p . 211; act nr. 4417/1903, 296111905, 6395 şi 6472/1905, 5296/1909,
220, 784 şi 1728/1911, 331 şi 3088/1912, 193, 1105 şi 159611913, 131, 262, 504, 594, 966, 1633, 1965,
2167 şi 226411914, 243, 786 şi 917/1915, 396 şi 1670/1916, 381 şi 2448/1917, 326, 1110, 1710 şi 1993/1918;
Magyar banyakalanz, anul VI, 1905, p. 73, anul Vll , 1910, · p. 86, anul VIII, 1914, p. 107.
10
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zentat pretenţiuni de ipotecă asupra minelor şi instalaţiilor asociaţiei. Prin
tre principalii creditori figura Uniunea bancară s.p.a. din Budapesta cu o
pretenţiune de peste 430 OOO de coroane capital cu dobînzile aferente �i
Herman Gutter din localitatea germană Teschen, cu 1 20 OOO de coroane. În
curînd judecătoria din Beuthen împotriva lui Weber declară faliment. Pen
tru scurt timp toate minele şi instalaţiile Asociaţiei maghiare pentru topire
de zinc şi minele metalifere cu sediul în Baia Mare sînt zălogite societăţii
„Schlesische Actiengesells.chaft fiir Bergbau un d Zinkhiittenbetrieb"
din
Lipine, iar În curînd, pe la mijlocul anului 1 901, toate cele 1 28 cuxe ale
asociaţiei sînt vîndute pentru 1 28 OOO coroane austriece fraţilor Hugo, Lazy
şi Artur Henckel, conţi de Donnersmarck din Silezia Superioară.
Ca împuternicit al acestora, vremelnic este menţinut Adolf Kaiser, dar
locul lui În curînd va fi luat de Victor Hanisch sub conducerea căruia noii
proprietari ai asociaţiei continuă acapararea unor mine, de această dată în
6pecial În zona Valea Borcutului de lîngă oraşul Baia Mare. Astfel între anii
1 902-1 904 prin cumpărări succesive pentru suma totală de 69 950 coroane,
asociaţia intră în posesia a două perimetre miniere („Andrei" şi „Sofia"), pen
tru suma totală de 44 800 de coroane, s-au cumpărat acţiunile Asociaţiei
miniere „Stanislav" (denumitJ: uneori şi „Szaniszl6"), proprietara perime
trului simplu cu acelaşi nume situată În Valea Borcutului. Ambele posesiuni
vor fi trecute ca părţi componente ale minei Adolf. Pe lîngă acestea în anul
1 9 0 1 s-a cumpărat În valoare d e 3 840 coroane şi mina „Sf. Francisc" din
Nistru, acordată cu ani în urmă pentru aur şi argint, care Însă va rămîne
şi În continuare ca mină de sine stătătoare, fiind administrată şi exploatată
ca atare. ln anu:l 1 906 asociaţia mai cumpără de la mai mulţi proprie
tari, pentru totalul de 28 OOO de coroane, 28 din cele 1 28 de· cuxe ale
renumitei mine Maximilian din Valea Borcutului. În anul 1 909 s-a profilat
o afacere de proporţii mari : fraţilor Henchkel li s-au propus spre cumpă
rare restul acţiunilor de la mina Maximilian, cerîndu-le 3 OOO de coroane
pentru fiecare, toate acţiunile minelor Borzaş-Romlaş şi Leopold, ambele
de asemenea în Valea Borcutului, cerînd pentru fiecare cuxă cîte 1 500
respectiv 4 OOO de coroane. Speciali,ştii firmei au invadat cele trei mine,
au făcut ample cercetări, după care grupul silezian, cu excepţia celor 28
de acţiuni p e care le deţinea deja la mina Maximilian, s-a retras din această
afacere15.
Din cele sus-arătate rezultă că între anii 1 898- 1906 Asociaţia ma
ghiară pentru topitorie de zinc şi minele matalifere a acaparat un imens
teritoriu minier, care se extindea din hotarul localităţii Nistru pînă la Botiza. Dacă la începutul anului 1 900 firma În cauză deţinea abia un terito
riu de 1 80 465 mp şi un număr de 1 04 concesiuni de cercetare, peste 5 ani
aceasta se va ridica la 902 328 mp şi un număr de 143 concesiuni miniere.
15. lnspedoralul minier B"'a Mare, registre operative, nr. I, pp. 369 ş i 885; nr. 2, pp. 5, 20, 2.4, 25
şi 47; nr. 5, p. 491 şi 507 ; nr. 6, p. 101-102 ; nr. 9, p. 28, 32, 40 ş i 41 ; acte nr. 262611897,
501911899, 1373 şi 3761/1900, 3366/1901. 40/1902, 2619, 3880, 4029, 4168, 4811, 5302, 5420 şi 5421/1903,
949, 1392, 1393, 2247, 2464, 2496, 2514 şi 358411904, 4793 şi 5810/1905, 1440, 3123, 3441 , 7924, 792.i
ş i I lJ28/1906, 10033-1003511908, 1579/1909, şi 466/1910.
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La începutul activităţii sale, În atenţia principală a asociaţm era expen
mentarea prin intermediul instalaţiilor de preparare „Rudolf" a unor me
tode străine pentru separarea şi concentrarea minereurilor de zinc. In acest
scop au fost lucrate în special minele din Nistru precum şi cele din ho
tarul Botizii. Numai în minele de la Nistru în această perioadă au lucr,1t
pesta 50 de muncitori. In apropierea acestora s-a construit şi un mic
şteamp cu 5 săgeţi californiene, cu mese vibratoare şi instalaţii de decan
tare. Dar În curînd patronii firmei vor fi nevoiţi să constate d, deşi în
anul 1 901 la instalaţiile „Rudolf" s-au efectuat o serie de modificări, cu
toate acestea, ele nu ajungeau la rezultatul scontat. Şi aceasta datorită spe
cificului local, unde minereul cu conţinut de zinc, sfaleritul, este amestec;�t
cu pirită. Ambele avînd o greutate specifică foarte apropiată din care
motiv acestea prin procedeul tehnologic a•plicat nu puteau fi separate în
mod rentabil. Exploatarea minelor zincoase este oprită, atenţia principală
fiind orientată spre minele de aur şi de argint din Valea Borcutului, aca
parate mai recent. In <l'Ceastă zonă, îndemnaţi şi de succesele cu care erau
exploatate minele vecine Leopold şi Maximilian, Între anii 1905 - 1 909 'i C
fac investiţii apreciabile, se construieşte un nou puţ, cu o adîncime de 100
m, se fac intens cercetări şi lucrări de prospecţiuni, pentru atingerea fi
lonului bogat Leopold. In apropierea acestor mine, cu destinaţia de cerce
tări, se construieşte un şteamp cu 10 săgeţi californiene şi un număr co
respunzător de mese vibratoare. Se pare Însă că posibilităţile financiare ale
conţilor Henckel se epuizaseră deoarece În cursul anului 1 909 ei reduc in
tensitatea lucrărilor : din cei 95 de muncitori preocupaţi la începutul anu
lui, peste 6 luni nu vom mai afla decît În jur de 35 . Numărul lor, împre
ună cu activitatea asociaţiei se reduce treptat la executarea lucrărilor de
Întreţinere şi la cercetarea terenurilor concesionate. Şi această situaţie se
va menţine pînă la sfîrşitul perioadei care face obiectul prezentei comu
nicări16.
De origină tot din Silezia Superioară era şi numitul Vilhelm Heinrich,
care În anul 1 902, În zona Valea Borcutului, deţinea 4 perimetre miniere
simple acordate pentru aur şi argint şi un număr de 1 1 concesiuni miniere
precum şi un şteamp dotat cu 10 săgeţi de lemn şi cu 9 săgeţi californiene
şi mese vibratoare. Mina În cauză a fost exploatată printr-o galerie în
lungime de cca 1 70 m. In perioada activităţii de vîrf a acesteia, numărul
personalului se ridică la cca 40. Prin urmare era o firmă mică, ce aproape
mereu ducea lipsa capitalului rulant. Din acest motiv Încă la data de 1 8
septembrie 1 906 mina Vilhelm a fost arendată lui Emil Schreiber, c u do
miciliul provizoriu în Valea Borcutului şi Heinrich Rompf din Arenberg,
16. Ibidem, act nr. 2672/19� . 669411901, 4760 ş i 5723/1902, 3475/1904, 5941, 6498, 6664, 8914 şi 9804/1905,
5765/1906, 4908/1909, 54611911, 400, 1081 , 1 465 şi 1955/1912, I67, 1371, 1443 şi 1661/1913, 377 si
1763/1914, 94, 1085 şi 1086/1915, 196 şi 284/1916 307/191 7 : Magyu bilnyakalauz, anul V, 1900, p. 63.
anul VI, 1905, P. 80, anul VII, 1910, p. 94 şi anul VIII, 1914, p. 1 09 : Altneder Ferenc, Jelenles
a nagybanyal m. kir. banya1gazgat6sag
kerilleteben lermelt ercek clnklarlalmanak dusltasara
lranyul6 klserlelekrol (Raport asupra cercetărilor efectuate pentru concentrarea conlinutului de
zinc al minereurilor exploatate in d i strictul Direcţiei miniere regale maghiare Baia Mare). în
„8.lnyăszati es kohăszati Lapolr." , anul XLII, 1909, p. 658.'
10•
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care au exploatat-o timp de doi ani. După un an de inactivitate, în 1 9 1 1
a fost din nou arendată, de această dată unui grup d e arendaşi din Copalnic
Mănăştur. Între timp mina este Întabulată în favoarea lui Alfred Viirzner
din Antonienhiiten pentru suma de 1 00 OOO de coroane. Se proiectează un
nou faliment şi o licitaţie de care Heinrich este · scăpat doar din cauza iz
bucnirii războiului mondial, pe timpul căruia toate acţiunile financiare
forţate au fost sistate 11.
Din cele relevate pînă în prezent privitor la activitatea firmelor sile
ziene, cu mici excepţii, se poate constata că ele s-au îndreptat spre rezerve
de zinc. Grupul de interese din Diisseldorf a ţintuit cu precădere acapara
rea minelor de antimoniu şi de plumb. Primul pas în această direqie s-a
făcut la sfîrşitul anului 1 898 cînd un număr de 6 mine - „Aloisiu", „Cle
mentina", „Sfînta Treime", „Iosif" şi „Toţi sfinţii" în exclusivitate şi mina
„Salan şi Nepomuc" parţial, sînt arendate de către Hubert Merzenic, de
origină: din Wiesbaden, pentru exploatarea rezervelor de antimoniu. ln
c1cest scop În apropierea satului Chiuzbaia se construieşte o topitorie de
antimoniu şi totodată se iau unele măsuri pentru deschiderea sau redes
chiderea galeriilor ce duc spre acest minereu. Contractul de arendare, ore
a fost încheiat pe termen de 20 de ani, în 1 900 se va extinde şi asupra
minei „Terezia". Dar acestea erau numai primii paşi. lncepînd cu anul
1 90 1 Merzenich trece la cumpărarea succesivă a minelor arendate. Prima
acaparare a reprezentat mina „Iosif" ; la data adunării generale a asociaţiei
în cauză, care a avut loc la 20 decembrie 1901, Merzenich deţinea deja 80
3 /2 cuxe ale acesteia şi se declară gata de a plăti pentru fiecare cuxă În
treagă 30 de coroane. La data de 1 8 ianuarie 1 905 el dispunea deja a5upra
unui număr de 1 1 8 1 12 cuxe, pe care la această dată le transferă pe numele
lui Merzenich Nany, încasînd cîte 8 00 de coroane pentru fiecare cuxă
în parte. De la preţul de cumpărare cca 30 de coaroane pînă la 800 de co
roane ca preţ de vînzare diferenţa e foarte mare !
Mina „Iosif" a fost prima dar nu şi ultima care a devenit proprietatea
lui Hubert Merzenich sau asupra cărora el singur sau În colaborare cu alţi
antreprenori germani a reuşit să-şi asigure dreptul de control. Această cale
au urmat pe rînd, începînd cu 1 902, minele „Aloisiu", „Clementina", „C�
rol de Borome", „Macave" (care este lipită ca parte componentă a minei
„Iosif"), „Toţi sfinţii", precum şi mina „Ioachim-Ana". Majoritatea dintre
ele au fost cumpărate de la mici posesori de cuxe, domiciliaţi în Baia Sprie,
Baia Mare şi împrejurime, achitînd între 5 şi 20 de coroane pentru fiecare
cuxă minieră.
O parte dintre minele sus-arătate, la mijlocul anului 1 904 sînt trans
ferate pe numele firmei „Uzinele de antimoniu cu răspundere limitată din
Diisseldorf" („Korlatolt felelosegii antimonmîivek" - „Antimonwerke
Gesellschaft mit beschrănkter Haftung„), devenind principalul acţionar al
·

17. Ibidem, regislre
344 şi 242011911,

operative,
389,

1178

nr. 9, p. 49: act nr. 6613/1904, 797 şi 829411906, 3224/1908, 232711909,
şi 1 45911913, 298 şi 79211915 1 Magyu b6nyakalauz, anul VI, 1905, ·p. 79.
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acestor mine, iar pe altele („Iosif" şi „Toţi sfinţii") şi le va menţine şi în
continuare în posesia familiei sale.
Potrivit unui act notarial, din 3 1 octombrie 1 906, societatea din Diis
seld�rf hotărăşte vînzarea Întregului său patrimoniu. Averea ei este evaluată
la 571 500 mărci germane. Dintre aqionarii săi se remarcă Hubert Mer
zenich, proprietar de mine din Baia Sprie cu 240 OOO de mărci. El este ur
mat de comerciantul Hubert Kirscher din Diisseldorf cu 1 70 OOO de mărci,
de Teodor Miihlmeyer, director de fabrică din Diisseldorf, cu 54 OOO mărci,
de inginerul Heinrich Smits din Oberkassel cu 35 OOO de mărci etc. Con
form hotărîrii de mai sus, cei doi principali aqionari pe data de 10 decem
brie 1 906 semnează contractul d e vînzare-cumpărare, prin care societatea
„The Kisbfoya Mining Company Limited", cu sediul la Paris, a preluat de
la firma din Diisseldorf În Întregime minele „Ioachim", „Ana", „Clemen
tina", „Carol de Borome" şi „Terezia"� un număr de 98 de cuxe de la mina
„Aloisiu", 6 concesiuni miniere, o topitorie de antimoniu, precum şi drep
tul de arendare moştenit de societatea vînzătoare asupra minelor „Sfînta
Treime" şi „Salan şi Nepomuc " . Pentru acestea vînzătorii recunosc primi
rea sumei de 5 OOO de coroane, care este atît de mică, încît se pare ireală.
Totodată se cedează şi cele două mine deţinute de Merzenich pe numele
său sau pe numele membrilor de familie.
Făcînd bilanţul succint al grupării din Di.isseldorf, remarcăm faptul d
relativ în · scurt timp aceasta a reuşit să acapareze majoritatea minelor din
zona Herjei, a construit o mică topitorie de antimoniu şi a săpat o gale
rie nouă cu o lungime de cîţiva zeci de metri18•
Exploatarea sistematică a acestor mine capitalul german nici nu a în
cercat-o. Aceasta o va face începînd cu anul 1 908 succesorul său, care în
anul 1 907, uneori prin intermediul lui Merzenich cumpără toate acţiunii�
celor două mine pe care la sfîrşitul anului 1 906 le-a obţinut doar �mb formă
de arendă, plătind cîte 1 CO de coroane pentru fiecare cuxă a minei „Salan
şi Nepomuc" şi între 1 0C şi 20C de coroane pentru cele ale minei „Sfînta
Treime" . Totodată :se recurge la fel şi fel de manevre pentru excluderea
tuturor micilor proprietari care mai deţineau cîteva cuxe la minele „Aloisiu ,
„Teresia" şi „Iosif". Pentrn a scăpa cel mai uşor de cei care se împotriveau
acestei tranzaqii, societatea procedează după metoda clasică marelui ca
pital : în calitate de aqionar principal convoacă cîte o adunare generală
pentru fiecare asociaţie minieră şi declară că pentru exploatarea rentabilă
a minelor sînt necesare eiectuarea unor mari investiţii ; micii aqionari,
neavînd capitalul necesar, se opun ; În această situaţie pentru societatea
franceză „nu rămîne altă cale decît vînzarea minei" . Dar Întrucît alt pre
tendent la această afacere nu se prezintă, societatea îşi vinde sieşi, cu un
preţ derizoriu stabilit de ea, toate cuxele de care dispune, urmînd ca dup;\
"

18.

lnspecloralul minier Bala Mare, registre operative, nr. 1. P. 33, 6 1 , 73, 109, 125 şi 137 ; nr. 2 ,
p. 4 , 6 , 7 , 1 0 l i şi 1 3 ; nr. 5 , p . 1 1 1 , 363 şi 381 ; n r . 8, p . 2 3 , 24 şi 127; a c t nr. 427/1899, 3430/1900,
6921/1901, 94, 95,
152, 153, 2 1 2 , 213, 277, 280, 3 1 8 , 417, 478, 1119, 1120, 1157,
1487,
1596,
şi
173411902, 103, 1 53 ş i 5419 '1903, 4099, 6649, 6651 şi 666211904, 358, 1108, 1461, 5059, 6335, 6783 şi
e59"-<159811905, 7799, 10518 şi U870/1906.
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aceea contravaloarea cdorla:lte cuxe ai căror proprietari se impotrivesc
de a le vin<le, să fie depusă la un institut de credit din Baia Mare. Această
procedură a fost absolut „legală" şi pe lîngă societatea de mai sus au apli
cat-o şi alte firme străine.
Scăpate de coproprietari, asociaţiile miniere existente sînt declarate
dizolvate : toate minele cu instalaţii şi concesiunile aferente trec asupra
Asociaţiei miniere „Mina Herja", În proprietatea exclusivă a firmei „The
Kisbanya Mining Company Limited", cu sediul la Paris19.
In posesia unui teritoriu minier însemnat (585 940 mp şi un număr
variabil între 7- 1 8 concesiuni de cercetare), societatea franceză a între
prins în zona Herjei o vastă activitate de explorare, orientîndu-se În spe
cial spre pregătirea exploatării şi preparării minereului de plumb, cu un
bogat conţinut de argint, dar ne neglijînd însă nici zăcămintele de anti
moniu şi de zinc. In acest scop, de-a lungul celor 4 filoane principale, pe
mai multe orizonturi, au fost explorate bogate zăcăminte pe o lungime de
cca 1 500 m . La aceste lucrări, pînă În anul 1 9 1 1 , au fost întrebuinţaţi în
tre 1 00- 1 1 0 muncitori, folosind În acelaşi timp şi cele mai moderne
utilaje ale vremii, printre care şi un număr de 7 perforatoare electrice şi
pneumatice de diferite tipuri. La începutul anului 1 909 a fost dată În fo"
losinţă o instalaţie de preparare a minereurilor, aeţionată de un motor
Diesel de 80 HP. Capacitatea instalaţiei a fost proiectată pentru prelucrarea
a 40 de tone de minereu În timp de 1 0 ore. Potrivit datelor Înaintate că
pitănatului minier, faţă de un venit de 122 200,71 coroane,
Între anii
1 907-1 9 1 1 societatea a cheltuit la minele Herja 79 1 830,70 coroane. ln
schimb, cu toate că după această dată marile investiţii s-au terminat, în
tr-un raport de la începutul anului 1 9 1 6, conducătorul tehnic al firmei
apreciază că „Minele Împreună cu anexele sale valorează cel puţin 4 mi
lioane. Proprietarul actual a făcut investiţii de cca 2 3/2 milioane de co
roane", În care după toate probabilităţile le-a inclus şi preţul de cumpărare
a minelor. Oricum sînt cele mai mari investiţii făcute de capitalul străin
la minele tratate pînă În preunt şi cu care pot fi comparate doar cele fă
cute de capitalul englez la mina „Rota" din Cavnic şi de gruparea mixtă
maghiară-austriacă de la Ilba.
La sfîrşitul anului 191 1 , direcţiunea societăţii din Paris are dificultăţi
financiare, din care motiv, vremelnic, activitatea minelor de la Herja se
reduce brusc. 79 de muncitori sînt concediaţi, dintre care un mecanic trage
cu pistol În superiorul său. Cînd situaţia pare să revină la normal şi mina
lucrează deja din nou cu 56 de muncitori, izbucneşte primul război mon
dial. Majoritatea muncitorilor sînt concentraţi şi spre finele anului 1 9 1 5
abia vor mai lucra 5 mineri. Situaţia însă În curînd s e v a schimba : cu
data de 14 ianuarie 1 9 1 6 mina Herja trece sub conducerea militară şi în
curînd aceasta va trăi cea mai intensă activitate de exploatare, pe care a
cunoscut-o pînă atunci. Astfel În luna august a aceluiaşi an, sub suprave19.

Ibidem, registre operative nr. 2, p . 10, 1 1 şi 13 ; nr. 5 ,
3648-3650, 6321 ş i 12606/ 1907, 997, 5180, 5875 şi 7965/1908.

p,

721 ;
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11941

şi

12044/1906,

1484,

PĂTRUNDEREA CAPITALULUI

STRĂIN IN

INDUSTRIA MINIERA

gherea a 1 1 persoane, vor lucra 227 de muncitori bărbaţi şi 1 9 femei,
acestea din urmă la şteampuri. Perforatoarele fixe şi mai greoaie de care
societatea a dispus au fost înlocuite cu cele de tip Flottmann. La instala
ţiile de preparare se introduce schimbul de noapte, capacitatea de prelu
crare a acestora se ridica la 60 tone minereu pe zi.
Dar toată această activitate intensă, care dealtfel se va menţine pînă
la sfîrşitul războiului, va găsi minele Herja faptic În proprietatea altei so
cietăţi., cu denumirea de „Compagnie Metallurgique et :Miniere Franco
Hongroise" - „Francia-Magyar Bfoya Reszvenytarsasag") cu sediul la
Paris, care a preluat toată averea societăţii anterioare încă la data de 25
mai 1 9 1 4. Cererea de transcriere a minelor a fost prezentată doar la înce
putul anului 1 9 1 6, iar căpitănatul minier arnînă soluţionarea acesteia pînă
după sfîrşitul războiului. Dacă cererea În cauză a fost întemeiată sau a
fost doar o manevră pentru scoaterea minelor de sub conducerea Ministe
rului de Război, rămîne de văzut. Un lucru este cert : minele Herja au ră
mas şi În continuare cu toate anexele sale în interesul capitalului francez20.

(Va

20.

urma )

act nr. 8117/1907, 1966, 2367 şi 12606/1908, 3574, 3832 şi 4103/1909, 828/191 1 , 329, 939 şi
1590.'1912, llil. 181 46'6, 1 103 şi 2199/1913 145, 1603 şi 2143/1914. 59, 1 401 şi 1598/1915 168,
173, 179, 220, 549, 615, 1553, 1670, 1993 şi 219211916, 333, 425, 517, 1876 şi 2448/1917, 248 şi 484/1918;
Magyar banyakalanz, anul VII, 1910, p. U7, anul Vlll, 1914. p . 108.
Ibidem,
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Dr. VASll:.E LUCACIU ÎN DOCUMENTE DIN
ARHI VA MURESENILOR DIN BRAŞO V
LUANA POPA
In 1 937, la Cluj, vedea lumina tiparului o modestă broşură semnată
de Ilie Dăianu şi purtînd ca titlu metafora „Leul de la Şiş�ti " , Era dedi
cată cărturarului şi omului p olitic patriot care fusese dr. Vasile Lucaciu,
de la a cărui moarte se împlineau atunci 1 5 ani. Ca unul care-l ounoscuse
penonal, Ilie Dăianu îl definea pe maramureşeanul Vasile Lucaciu ca un
„neînfricat luptător în chestia naţională" . Prin „chestia naţională", for
mulă consacrată În epocă, se exprima lupta necurmată a românilor din
interiorul arcului carpatic pentru libertate şi unitate naţională, ideal care
acum 60 de ani, În acel neuitat 1 decembrie 1 9 1 8, avea să-şi afle obiectiva
şi n ecesara Împlinire. Şi cum dr. Vasile Lucaciu îi revin incontestabile me
rite în înfăptuirea istoricului deziderat naţional, în cercetările noastre
asupra documentelor aflate în bogata şi valoroasa arhivă a Mureşenilor 1
din cadrul Muzeului judeţean din Braşov ne-am oprit şi asupra cîtorva
mărturii inedite relevînd pe de-o parte legăturile lui Vasile Lucaciu cu
Mureşenii, ei înşişi la origine maramureşeni2, şi, pe de altă parte, puternica
unitate de idei şi acţiune a cărturarilor progresişti din Transilvania, de
numele cărora se leagă, fără îndoială, amplificarea luptei naţionale a ro
mânilor transilvăneni, în a doua jumătate a veacului al XIX-lea şi pri
mele decenii ale secolului al XX-lea.
făc u te în u l l i mii
uni asup r a mărturiilor documentare din A rh i va f\.tureşenilor evi
denţiază importanta cercetării atil a documen lrdor oficiale refcriloare l a lupta na ţi o n a lii a românilor
tran • i lvăneni d i n a doua jumătate a secolului al X I X- ie a şi î n cepu tul veacului următor cit şi a
ac tel or particulare , a corespondenţei din tre fruntaşii revoluţionari români de pe ambele versante
ale Carpaţilor. Lipsiţi deseori de pos ib i l i t atea unei i n fo rm ă ri exacle şi cor�cte asupra siluatiei
politice din Imperiul austro-ungar, din Româ n i a şi din Europa, cărturarii români folosesc calea co
respondenţei private pentru a se ţine rec ip roc la curent cu ultimele evenimente şi mai ales cu
·a C" cl e a care au implicaţii asupra activitdţii lor patriotice. Totodată aceste sc r i so r i au oferit posi
b i l i t a tea de zb a teri i largi a pr o ble mel o r d e tac l ică şi �trategie a lup t ei D d ( ionale pe rare periodiccJc
româneş ti sau documentele oficiale nu le pute a u aborda î n p agi n i l e lor.
2. Mu c e a Gherman, Mnreşenil, Magazin i > tori c , nr. 4 din 1%6, p. 3.

1. I:i.vestiga�iile
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Primul din documentele la care ne referim datează din aprilie 1 874.
Este vorba de o scrisoare pe care, la cîteva zile după sosirea sa h Br:işov,
Vasile Lucaciu, care timp de 6 ani făcuse studii de teologie şi filozofie la
Roma, o adresa tînărului Aurel Mureşianu aflat la studii la Viena. Rîndu
ri le lui Vasile Lucaciu sînt scrise sub imperiul emoţiei provocate de auto
ritatea lui Iacob Mureşianu, pe care-l vizitează chiar în ziua sosirii În
oraşul de la poalele Tîmpei. Impresionat de personalitatea marelui luptă
tor braşovean, Vasile Lucaciu notează : „Primul meu cuget a fost a vizita
pe bătrînul erou al Românismului, pe domnul Iacob Mureşianu. Ştii cîtă
venera,ţ iune port către acei Români, care prin activitatea lor neobosită
contribuiră la reînvierea naţiunii noastre, de unde vei pricepe ce am sim
ţit în c onversaţiunile avute cu părintele d-tale . . Natural, vorbeam mai ales
despre naţiunea noastră. Tot eram ureche şi inimă, spre a asculta şi a
primi cuvintele lui, expresii şi doctrine cîştigate în anii îndelungaţi ele
activitate. Mă simt fortunat pentru că avui ocaziunea aceasta pentru in
strucţiunea mea"•3.
Rîndurile de mai sus sînt grăitoare dovezi ale consideraţiei pe care o
arăta V. Lucaciu faţă de cel care a fost „părinte al ziaristicei şi luminător
al scumpei naţnmi"4, bătrînul Iacob Mureşianu. Totodată, în n umele „re
laţiilor amicale ce fui ferice a avea cu d-ta, În timpul petrececii mele Ll
Viena", Vasile Lucaciu, neliniştit, mărturiseşte tînărului Mureşianu : „Mă
crede sînt întrucîtva descurajat de prevederea adversităţilor ce-mi stJ.u îna
inte, care de nu le Înving cu frumosul, ca tocmai acuma, cînd sînt aproape
de deciziune ce poate fi fatală sau cel puţin neaşteptată. La timpul său te
voi înştiinţa despre starea mea ce va să-mi creeze conversaţia cu episcopul
meu"5• Acest pasaj, referitor la conflictul apărut în urma înflăcăratului
discurs ţinut de Lucaciu cu ocazia sfinţirii bisericii din Şişeşti, ilustrează
în mod sugestiv profilul sufletesc al acestuia, neobosita lui dragoste p.entrn
cauza naţională.
În biografia spirituală a dr. Vasile Lucaciu, rîndurile scrisorii citate au
semnificaţia unei profesiuni de credinţă, ele ilustrînd recunoştinţa arătată
deschis Înaintaşilor, cît şi conştiinţa necesităţii de a se pune În slujba cau
zei naţionale, de a prelua şi duce mai departe forţa luptei pentru demni
tate naţională, pentru înfăptuirea visului niciodată uitat : unitatea na
ţională.
Tot semnătura dr. Vasile Lucaciu o mai poartă două documente care,
deşi sînt doar telegrame, prin conţinutul lor evidenţiază atît identitatea as
piraţiilor naţionale ale lui Vasile Lucaciu cu cele ale Mureşenilor, cît �i
rolul şi importanţa „Gazetei Transilvaniei" În cadrul luptei de emancipare
na ţională a românilor transilvăneni, În primul rînd, a tuturor românilor,
în al doilea rînd. în octombrie 1 8 87, profund îndurerat de mo;irtea lui
Iacob Mureşianu „luptătorul de la Şişeşti" trimite familiei o telegramă6 111
3. Muzeul jude�ean Braşov, Arhiva Mureşenilor, dosar 27, nr. 13563; dosar

500,

nr.

4. Cdracterizarea aparţine profesorilor blăjeni Ioan Micu :tvto1dovan şi A. lluncu şi
din documentele din Arhiva Mureşenilor, nr. 840.
5. Muzeul judetean Braşov, Arhiva Mureşen'1or, dosar 560, nr. 14476.
6. Muzeul judetean Braşov, Arhiva Mureşenilor, dosar 27, nr. 852.
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care, subliniind nemăsurata pierdere, îşi exprimă speranţa că numele căr
turarului braşovean va fi un îndemn la continuarea luptei eroice a tutu
ror românilor.
Rolul deosebit de importan t jucat de „Gazeta Transilvaniei " , „şcoaLt
politică şi literară a toată Dacia " 7, în lupta pentru realizarea dezideratului
de libertate este reliefat de telegrama adresată de Vasile Lucaciu doctorului
Aurel Mureşianu cu prilejul jubileului de 50 de ani ai gazetei braşovene.
Caracterizînd-o ca „mama culturii noastre naţionale, chiar din fîntîna exis
tenţei noastre române", patriotul maramureşean îşi exprimă speranţa „ca
centenarul gazetei să afle uniţi pe români, triumfînd asupra tuturor ina
micilor, să nu fie numai serbarea aspiraţiilor juste, ci împlinirea acelora În
unitatea credinţei, În congratularea entuziastă a omenirii pentru virtus
romana rediviva"B.
în ultimul deceniu al secolului al XIX-iea, cînd mai mult ca oricînd
privirile românilor din provinciile aflate sub stăpînire străină se îndreptau
spre România, dr. Vasile Lucaciu devine un adevărat ambasador al româ
nilor transilvăneni la Bucureşti. Acţiunile sale îşi găsesc ecou în corespon
denţa adresată de o serie de fruntaşi politici români din Transilvania şi Ro
mânia, ziaristului braşovean Aurel Mureşianu. Astfel în mai 1 892 patriotul
Francisc Hossu-Longin îl înştiiţează pe acesta despre plecarea lui Lucaciu
la Bucureşti „ca să capaciteze pe rege pentru memorandişti şi special, ca el
să opereze la Impăratul nostru primirea deputaţiunii cu Memorandul"9.
Alături de aceste documente aceeaşi arhivă braşoveană cuprin.de şi
scrisori ale altor patrioţi transilvăneni care îl informează pe Aurel Mure
şianu despre activitatea luptătorului de la Şişeşti. Existenţa acestor ştiri,
în corespondenţa adresată publicistului din Braşov, nu este Întîmplătoare,
dr. Aurel Mureşianu, director şi redactor responsabil al „Gazetei Transil
vaniei", impunîndu-se atîta ca unul dintre cei mai competenţi ziarişti şi
reprezentanţi ai culturii naţionale, cît şi ca un militant p olitic de seamă
pentru cauza unirii. De asemenea, datorită aşezării sale la Întîlnirea dru
muriJor d.intre cele trei ţării româneşti!, dar mai aJes datorită activitătii
patriotice desfăşurate de cărturarii braşoveni, oraşul de la poalele Tîmpei se
impune ca un important centru de revoluţionari, nucleu al constituirii
unor societăţi secrete şi importantă verigă de legătură Între revoluţionarii
români de pe ambele versante ale Carpaţilor. Iată de ce, în anul 1 8 89 co
respondentul „Gazetei Transilvaniei" din Satu Mare informează redacţia,
prin d ouă telegrame 10, despre desfăşurarea procesului intentat lui Vasile
Lucaciu, pe atunci profesor la liceul din localitate, pentru curajul de a fi
susţinut public cauza românilor transilvăneni. Procesul la care se referă te
legramele ilustrează o dată În plus că cel care fusese condamnat la 5 ani
Închisoare pentru participarea la mişcarea memorandistă a fost permanent
şi atent urmărit de autorităţi.
7. 130 de ani de la aparltla Gazelei de Transilvania, Braşov. ]969, p . 5.
r.. Muzeul judeţean Braşov. Arhiva Mureşenilor, dosar 560, nr. 14476 ; dosnr 524 , nr. 5827.
9, Muzeu] iudetean Braşov, Arhiva Mureşenilor. dosar 340, nr. 3280.
10. Muzeul j ude\ean Drnşov, Arhiva Mureşenilor, dosar 596, nr. 5556 ; dosar 517, nr. 5661.
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Acelaşi Hossu-Longin, în corespondenţa sa din 1906 1 1 vorbeşte
despre stnnsa colaborare dintre Vasile Lucaciu şi Gh. Pop de Băseşti în
cadrul acţiunilor desfăşurate de Partidul Naţional Român. Alţi doi cola
boratori şi foşti redactori ai gazetei braşovene, Traian H. Pop 12 şi Teofil
Frîncu 13, în bogata lor co.respondenţă cu Aurel Mureşianu înştiinţează în
repetate rînduri despre activitatea lui Lucaciu la Bucureşti sau În Transil
vania, în cadrul mişcării memorandiste şi al Ligii Culturale.
ln contextul frămîntărilor politice, al existenţei unor minore diver
genţe de opinii În rîndul patrioţilor transilvăneni cu privire la strategia şi
tactica luptei naţionale, temperamentul înflăcărat al lui Vasile Lucaciu, pus
cu atîta dăruire În slujba idealului naţional, a determinat apariţia În scri
sorile unor colaboratori ai „Gazetei Transilvaniei" - adepţi ai unor ac
ţiuni mai ponderate - a unor note critice la adresa sa. Semnificativ îmă
este faptul că numeroase documente din Arhiva Mureşenilor cuprind re
feriri, mai mult sau mai puţin detaliate, despre el� ca fiind unul din acei
români care s-au avîntat cu tot elanul în lupta pentru realizarea dezidera
telor de libertate şi unitate naţională.
Despre ultima şi cea mai bogată parte a activităţii patriotice desfăşu
rate de Vasile Lucaciu, documentele din Arhiva Mureşenilor nu mai vor
besc. De altfel În anul 1 909, după 32 de ani de luptă În slujba idealului na
ţional, dr. Aurel Mureşianu moare, „Gazeta Transilvaniei", principal organ
de presă al cercurilor politice patriotice şi progresiste româneşti din Tran
silvania trecînd sub altă conducere.
Există Însă o serie de alte documente care vin să completeze tabloul
luptei politice a românilor transilvăneni de la începutul secolului al XX-iea,
izvoare n oi care dau posibilitatea unor interesante in.vestigaţii. Semnalăm,
În acest sens, rapoartele Întocmite de ministrul plenipotenţiar al Austriei
la Bucureşti, Czernin, adresate ministrului de externe al acestei ţări, baro
nul Burian, În care este prezentată intensa activitate desfăşurată de românii
transilvăneni în România În scopul unirii naţionale şi, mai ales, acţiunile
Ligii Culturale, sub conducerea n oului preşedinte Vasile Lucaciu.
Iată de ce putem spune, fără teamă de a greşi cîtuşi de puţin, că din
cronica evenimentelor care au condus spre acel memorabil 1 Decembrie
1 9 1 8 mun ele patriotului maramureşean, ca ţinut de obîrşie şi român ca di
mensiune a trăirii prin acţiune, Vasile Lucaciu nu poate lipsi.
„Există - spunea poetul Lucian Blaga, două realităţi a căror imensă,
zdrobitoare greutate, nu o simţim, dar fără de care nu putem trăi : aerul
şi istoria" 14• Raportînd acest mare adevăr la personalitatea lui Vasile Lu
caciu, vom încheia spunînd : a fost pe deplin conştient de valoarea istone1
ca element vital În viaţa unui popor şi n-a pregetat să se dedice, cît i-a
fost cu putinţă, progresului acesteia.
11.
12.
13.
14.

Muzeul judetean Braşov, Arhiva Mureşenilor, dosar 340, nr. 3362, nr. 3719.
!Vluzeul jude\ean Braşov, Arhiva Mureşenilor, dosar 583, nr. 442.
Muzeul jude\ean Braşov, Arhi/va Mureşenilor, dosar 590, nr. 3712, nr. 3719.
Lucian Dlaga, Elanul lasulel, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1977, p. 63.
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DR. VASILE LUCACIU IN THE RECORDS OF THE MUREŞAN
FAMIL Y'S ARCHIVES IN BRAŞOV

- Abstract The paper presents some letters (1 874, 1 887, 1 892, 1906 etc.) written
either by dr. V. Lucaciu to Aurel Mureşan, the editor in chief of the
„Transylvanian Paper " , sent to Vienna and Braşov, or by other inte
Jieclr ials from Transylvania addresed to the staff of the „Transylvanian
Paper", from which we can see Lucaciu's great interest in the national
fight of the Romanians from Transylvania at the end of the 19 th and
the beginning of the 20th century� and the close connections he had
1vith the cultural society of Braşov and the Mureşan family.
The paper also mentions the reports of the plenipo tentiary minister
of Austria in Bucharest, Czernin, addressed to the foreign secretary of
this coun try, baron Burian, and presents the activity of the Romanians
who emigrated from Transylvania to Romania in order to fight for na
tional unity; i t also shows the ac tivities of the
„Cultural
League"
headed by its new president, dr. V. Lucaciu.
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MIŞCĂRI SOCIALE ŞI POLITICE DIN BAZINUL
BĂIMĂREAN ÎN PRIMUL DECENIU
AL SECOLULUI AL XX.L EA
COLOMAN OSZOCZKI

lnceputul secolului al XX-lea a marcat pe tot cuprinsul Transilvaniei o
nouă perioadă În istoria mişcării muncitoreşti, o perioadă de luptă Împo
triva exploatării, o activitate susţinută pentru organizarea şi maturizarea
ideologică a clasei muncitoare, de afirmare a acesteia În viaţa social-politică
a vremii1•
ln primul deceniu al secolului al XX-lea În Transilvania s-au creat con
diţii favorabile pentru intensificarea luptelor sociale. În noua fază de dezvol
tare a capitalismului situaţia maselor populare s-a agravat şi mai mult c1
urmare a intensificării exploatării şi a asupririi. Lupta muncitorilor minieri,
a topitorilor şi a celorlalte categorii de muncitori din bazinul băimărean, din
acest deceniu, se alătură luptei proletariatului de pe întregul cuprins al
Transilv aniei, împotriva claselor exploatatoare, pentru realizarea revendică
rilor lor sociale şi politice.
Se poate afirma că se cunoaşte încă puţin din lupta dusă de muncitorii
minieri din bazinul Băii Mari În acest deceniu deoarece istoriografia contem
porană încă nu a studiat-o În mod amănunţit.
Prezentul studiu îşi propune a aborda şi a prezenta, pe baza unor docu
mente (!epistate În ultimul timp, condiţiile social-politice şi economice care
au cauzat un adevărat val al mişcării muncitoreşti din bazinul băimărean.
Exploatarea şi prelucrarea minereurilor preţioase şi a celor neferoa5e
a cunoscut o dezvoltare rapidă spre sfîrşitul secolului al XIX-lea şi în pri1 . I.
1

Cicdltl,

976, P.

MIŞ"area

muncitorească

şi

soclallstă

din

Transilvania,

66.
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mul deceniu al secolului al XX-iea. ln această perioadă oficiile miniere era
riale* din Baia Mare, Baia Sprie, Băiuţ, Cavnic şi Rodna Veche, aparţină
toare Direcţiei minelor din Baia Mare, precum şi asociaţiile miniere particu
lare din Herja-Ferneziu, Nistru, Valea Borcutului, precum şi topitoriile de
la Cavnic, Ferneziu şi Strîmbu Băiuţ au fost dotate cu o serie de maşini ş1
unelte corespunzătoare epocii.
Se fac investiţii În vederea construirii de şteampuri noi sau modern i
zarea celor vechi de la Baia Sprie, Rodna şi la Strîmbu Băiuţ, de cuptoare
de prăjire sistem „Bode" şi instalaţii pentru dezargintarea plumbului la
Cavnic, unde sînt deja folosite şi perforatoarele electrice la lucrările de ex
ploatare şi adîncire a galeriilor. Tot În aceasta perioadă se pune În funcţi
une Afinăria electrolitică de cupru din Baia Mare. Pentru modernizare;i
transportului de minereu se construiesc funiculare la mina Valea Roşie din
J3aia Mare şi Rodna Veche, se fac investiţii în vederea instalării unor maşini
cu aburi pentru transpcirtul minereurilor În subteran, precum şi pentru
montarea unor turbine electrice pentru extragerea apei din mină. La multe
mine din jurul Băii Mari se rezolvă electrificarea transportului de minereu
În această perioadă şi se construiesc căi ferate industriale în lungime de
1 7,860 km2• La mina Valea Roşie - Baia Mare în anul 1904 au fost cum
părat.� primele locomotiYe cu benzină de 8 CP., iar În anul 1909 locomotive
„Ruhrthaler" cu 12 CP.3.
Aceste mine erariale şi particulare au concentrat pe un teritoriu relativ
redus ca Întindere sute de muncitori, numărul lor în primul deceniu al se
colului al XX-iea variind între 4 480 În anul 1 905, respectiv 3 900 În anul
19084.
Ca urmare a introducerii tehnicii noi în extragerea şi prelucrar ea mi
nereurilor şi a intensificării exploatării muncii lucrătorilor minieri, se ob
serva o creştere generală a producţiei finite. Astfel, producţia finită de aur
oscila În anii 1 900- 1 909 Între 625 la 8 2 1 de kg anual, valorînd În medie
2 369 307 coroane ; cea de argint între 4 802 la 6 336 kg, valorînd 529 050
coroane ; cea de cupru între 16 085 la 46 276 kg, valorînd 54 365 coroane
şi În fine cea de plumb 1 1 96 250 kg, valorînd În medie 4 1 8 1 3 2 cor-0ane5.
Cu toate că În perioada sus-menţionată într-eprinderile miniere fac
eforturi În vederea redresării producţiei, criza economică din anii 1 9001903 a atins şi extracţia minereurilor din bazinul băimărean fapt ce se ob
servă şi din producţia de aur şi argint finit din perioada respectivă.
Este de asemenea de subliniat faptul că la răscruce de secol capitalul
străin german, francez şi englez acapar,ează multe din asociaţiile miniere par* Minele Statului.

Arh. Stat. Baia Mare, fond Direcţia minelor şi uztlpelor metalurgice Bala Mare, act. nr. 8J4/189J.
ln continuare : Direcţia minelor.
3. Arh. Stat. Baia M are , Exploatarea minieră Valea Roşie, dos. nr. 11411913.
4 . Arh. Stat Baia Mare, Inspectoratul geologic minier Bala Mare, acte nr. 2944/1904. nr. 5199/1905 :
nr. 61 08/1 906; nr. 8603/1907 : nr. 5758!1908 ; nr. 4391/1909 şi nr, 1371/1910. l n continuare : Inspectora
tul geologic, Rapoarte de producţie.
2.

5. Idem.
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ticulare din acest bazin minier Încercînd să scoată profitul prevăzut, în urma
micilor investiţii făcute, într-un timp scurt şi de multe ori pe spinarea lu
crătorilor din mină.
Intensificarea şi extinderea producţiei capitaliste din industria minieră
a avut consecinţe şi asupra creşterii gradului de exploatare a muncitorilor
minieri. Condiţiile de muncă la aceste Întreprinderi erau cît se poate de
grele. Unele categorii de muncitori lucrau În apă şi la o temperatură foarte
scăz-ută, alţii sufereau de căldură şi de insuficientă aerisire din cauza adînci
milor mari. îmbrăcămintea de protecţie, de multe ori, lipsea complet.
Elocvente ni se par a fi În această privinţă rapoartele înaintate Direc
ţiei minelor din Baia Mare, de către oficiile miniere şi de topitorie din Cav
nic şi Strîmbu Băiuţ şi ale minelor Valea Roşie şi Dealul Crucii din Baia
Mare, despre faptul că . . . „minerii În timpul de lucru se încalţă cu opmc1,
iar cizmele şi bocancii se folosesc numai În cazuri festive"6.
Locuinţele muncitorilor, din punct de vedere higienic, lasă mult de do
rit. Subalimentaţia şi traiul În astfel de condiţii aducea d upă sine tot felul
de boli care mistuiau viaţa minerilor mai ales că ei duceau şi lipsă de medi
camente. Astfel epidemiile de vărsat, scarlatină, variolă, difterie, precum şi
de tifoidă sînt extrem de frecvente În rîndurile muncitorilor minieri şi ale
familiilor acestora7.
Muncitorii şi familiile lor trăiau Într-o mizerie greu de descris. Sem
nificativ În această privinţă este apelul corpului Învăţătorilor din Baia Mare
către conducerea oficiilor miniere erariale prin care cere ajutorul acestor.i
pentru Întreţinerea copiilor săraci . . . „fără haine În timpul iernii şi cu ali
mentaţia foartă slabă din cauza sărăciei. . . dintre care sînt copii care au po
sibilitatea de a mînca zilnic doar o dată sau de două ori din cauza condi
ţiilor vitrege de trai ale părinţilor lor"8.
Muncitorii minieri În cele mai multe cazuri erau lipsiţi de mijloacele de
protecţie şi securitatea muncii. Aceasta a dus la foarte multe accidente În
care mulţi mineri îşi pierdeau viaţa, sau nemaifiind capabili de muncă erau
concediaţi. Din rapoartele anuale, Întocmite de Căpitanatul minier Bai.t
Mare şi trimise Ministerului de Finanţe, rezultă că în cadrul minelor din
raza de activitate a Căpitănatului", între anii 1903-1 909, au avut loc 3N
accidente de muncă dintre care 1 90 au fost grave, iar 30 au fost mortale9•
Din istoriografia contemporană rezultă că la majoritatea Întreprinderilor
din Transilvania muncitorii erau obligaţi să lucreze cîte 1 2 ore pe zi. Mun
citorii subterani din bazinul băimărean, precum şi din cîteva locuri specifice
de la topitorii lucrau de două ori pe săptămînă 12 ore, iar În celelalte zile
opt ore şi jumătate.
Salarizarea muncitorilor din acest bazin minier era la nivelul cel mai
scăzut faţă de întreprinderile miniere din :Yransilvania. După cum �ezultă
6. Direcţia minelor. Reg'5lru nr. 4/1900, pozi\ia 359, 365, 395,
7 . Ibidem, poz . 178, 221, 268, 1078, 1471, 1758 şi 2058.
8. Exploatarea m.JnJerl Valea Ro,le, Dos. nr. 82/190&--1909.

424 şi 510.

•) Esle de mentionat faptul că de raza de activitate a

9.

Capitanatului minier din Baia Mare apar\i
neau judeţele Arad (partlal ) , Bihor, Maramureş, Satu Marc şi Sălaj.
Inspectoratul geologic, Rapoarte de produc\ie.
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din rapoartele Căpitanatului mm1er din Baia Mare salariile medii ale băr
baţilor pe o zi de muncă, Între anii 1 903- 1 909, oscilau Între 1 ,39-2,45 co
roane. Salariile reale ale muncitorilor Însă din cauza reţinerilor nejustificate,
precum şi din cauza urcării continue a preţurilor, au fost mult mai mici.
Este cunoscut faptul că în perioada anilor 1 900- 1 9 1 4 preţurile produ
selor de consum au crescut Între 30 şi 400/o, iar ale produ.selor industriale
între 35-400/0 10.
In perioada abordată, în industria minieră se extinde folosirea pe scară
tot mai largă a muncii femeilor şi copiilor. Numărul femeilor folosite h
întreprinderile miniere din acest bazin minier, În perioada anilor 1 9031909, oscila anual între 60-98, iar al copiilor între 562-782 1 1 . Este în
acelaşi timp bine cunoscut faptul că salarizarea acestora era sub nivelul băr
baţilor, ea fiind în medie de 0,87 coroane pentru femei şi 0,70 coroane pen
tru copii.
Creşterea şomajului a înrăutăţit şi mai mult situaţia muncitorilor. Aso
ciaţiile miniere particulare care au concentrat un număr destul de mare de
muncitori 12, din lipsa de fonduri, au concediat de la o zi la alta pe mi
neri, fără de nici o obligaţie din partea asociaţiilor. în acest sens amintim
concedierea muncitorilor mineri de la Asociaţia minieră „Rota Ana" din
Cavnic În anul 1 903, iar pe urmă În aprilie 1 908 un număr de 1 47 de mi
neri au rămas fără lucru1l. Asociaţia minieră „Pokol Amalia" din Baia Sprie
în anul 1 903, În timpul crizei economice, închide lucrările miniere pe timp
de 6 luni 14 concediind majoritatea minerilor. In primăvara anului 1905 So
cietatea minieră m etalică maramureşeană, pentru lichidarea pierderilor în
registrate hotărăşte să reducă activitatea minelor şi a şteampurilor din că
tunul Totoş, satul Budeşti, şi concediază o bună parte dintre muncitori15.
Lipsa locurilor de muncă agravează traiul şi mizeria muncitorilor din
acest bazin. Din raportul Întocmit de inginerul oraşului Baia Mare, Matok�i
Ludovic şi trimis vicecomitelui judeţului Satu Mare rezultă că muncitorii
din localităţile Blidar, Valea Neagră şi Ulmoasa, aparţinătoare oraşului . . .
„care cîndva lucrau la exploatarea pădurilor astăzi sînt şomeri. Situaţia lor
se agravează cu atît mai mult cu cît şi preţurile alimentelor s-au ridicat ver
tiginos, iar familiile acestor muncitori sînt expuse la cea mai cruntă mi
zerie". După cum este menţionat În acest raport . . . „într-o astfel de situaţie
se află de fapt toţi muncitorii din acest bazin minier din cauza lipsei de
muncă, de bani şi a scumpetei" 16.
10. I. Cic a lă , Op. cit., p. 45.
11. Inspectoratul geologic, Rapoarte de p rod uctie .
12. De pe raza j udetului aciuai Maramureş semnalăm următoa1ele asociatii m 1 n1 erc mari: Asocialia
minieră „Rota Ana" din Cavnic cu 192 muncitori; Asociaţia minieră „Ioan Evanghelistul" - · Va
lea Roşie - Baia Mare cu 91 muncitori ; Asocia tia minieră „Sf. Iosif Calasantius• Valea Roşie
cu 394 muncltori ; Asociaţia minieră „ Tirza Sf. Mihai" din Blllţa cu 78 muncitori ; Asociaţia minieră
metalică din M aramureş , cătunul Tolos - satul Budeşti, cu 78 muncitori şi Asociatlile miniere
din Daia Sprie cu 158 m unci tori , vezi Inspecloratul geologic, Act . n r. 170511902.
13. Ibidem, Ac•. nr. 562011903 şi 3853/1908.
14. Dlreclla minel or, Registru cu nr. 4-5/1903, poz. 771, 915, 1156, 1408, 1525, 2256 şi 2867.
J5. Inspectoratul geologic, act. nr. 2961/1905.
16. Arh. Sta l . Baia Mare, fond Prlmlrla oraşului Bala Mare, Act nr. 3308/1897, tn continuare : Prim.ii -·
rla oraşului.
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ln asemenea situaţie muncitorii sînt nevoiţi să Împrumute sume de bani
pentru întreţinerea familiilor lor datorînd ani de zile caselor de economii
sau Întreprinderii unde lucrau. Documentele vremii ne relatează multe din
astfel de situaţii precare. Spre exemplificare arătăm doar datoria celor 9
muncitori de la Asociaţia minieră „Ioan Evanghelistul" Valea Roşie - Baia
Mare care În anul 1 907 din cauza mai multor concedieri. datorează casei
de economii pe acţiuni din Baia Mare cu 5 783,60 17 coroane, atunci cînd
salariile lor lunare au fost de cel mult 57 de coroane.
Pentru ajutorarea cît de puţin a muncitorilor mineri bolnavi, acciden
taţi sau concediaţi, au luat fiinţă noi case de ajutorare frăţeşti (denumite
În sec. al XVIII-iea Bruderlade), care sînt considerate ca primele organizaţii
ale· minerilor. Astfel de case de ajutoare erau constituite în cadrul fiecărei
Întreprinderi miniere. Pe raza de activitate a Căpitanatului minier din Baia
Mare, În primul deceniu al secolului al XX-iea, cunoaştem un număr de
1 8-20 de astfel de case cu un fond de depuneri din partea minerilor care
se ridica la o sumă de 550 954 coroane 1s.
Tot pentru ajutorarea familiilor de mineri accidentaţi a luat fiinţă
fundaţia „Szakmary Samuil" cu un fond rulant de 1 202,60 florini. O bună
parte din suma respectivă a fost adunată de Ia muncitorii din minele şi to
pitoriile erariale Baia Mare, Baia Sprie, Băiuţ, Cavnic, Ferneziu, Păduroi
şi Rodn a Veche 19.
*

Aceste condiţii de viaţa a muncitorilor din bazinul mm1er băimărean
au influenţat în mod direct dezvoltarea mişcărilor greviste, fapt ce s-a con
cretizat prin accelerarea procesului de maturizare, din punct de vedere or
ganizatoric, politic şi ideologic a minerilor şi celorlalte categorii de mun
citori.
Spre sfîrşitul secolului al XIX-lea deşi muncitorii de pe aceste terito
rii nu erau încă organizaţi Într-un partid de clasă, prin intermediul presei ei
au luat cunoştinţă despre hotărîrile primului Congres al Internaţionalei a
II-a cu privire la sărbătorirea zilei de 1 Mai ca şi de lupta proletariatului.
Astfel şi muncitorimea din Baia Mare a sărbătorit primul 1 Mai în anul
1 89020.
In anul următor la 1 7 martie minerii de pe domeniile erariale din Baia
Mare s-au adunat în faţa Direcţiei minelor cerînd hotărît respectarea tutu
ror prevederilor contractului de muncă încheiat. Administraţia Direcţiei a
fost nevoită să satisfacă cererile muncitorilor2 1.
Se pare că muncitorii mineri de aici au luat contact vremelnic cu ideile
socialiste şi prin intermediul muncitorilor specialişti străini care au lucrat
la aceste întreprinderi miniere. Numai astfel se poate Înţelege faptul că în
1 895 În regiunea minieră 600 de muncitori de la minele erariale au fost
17.
18.
19.
20.
21.

11

Inspectoratul geologic, act nr. 1519/1907.
Ibidem, R apo ar te de producţie.
Prlmllrla oraşului, acte prezidenliale, nr. 59/1881.
Ziarul „Nagybânya t!s Vldt!keu, An 1894 mal 4.
A. Deac, Mişcarea moncltorească din Transilvania, 1890-1895, Buc. 1962,
-

ANUARUL MARMAŢIA,

voi. IV

https://biblioteca-digitala.ro

p.

166.

COLOMAN OSZOCZKI

1 62

deosebit de neliniştiţi. Marea majoritate vorbea despre grevă şi despre ac
ţiuni revoluţionare22.
Autorităţile locale şi judeţene În pragul secolului al XX-lea erau preo
cupate şi neliniştite din cauza apariţiei unor „tipărituri instigatoare" care îi
aţÎţau pe muncitori împotriva rînduielilor capitaliste şi Împotriva situaţiei
politice a vremii. După cum menţiona prefectul judeţului Satu Mare, Ujfa
lussy, În aceste tipărituri apar şi astfel de lozinci „J os cu societatea de cla
să"23.
Ca urmare şi în bazinul minier băimărean Încă din primii ani ai seco
lului al XX-lea se trece la organizarea lucrătorilor În secţii ale P.S.D. Pri
mele atestări le avem din anul 1903, cînd cunoaştem deja existenţa P.S.D. la
Şomcuta Mare şi Seini24. !n anul următor mişcarea social-democraţilor s-a
răspîndit şi la Baia Mare, fapt rezultat dintr-un ordin a prefectului judeţu
lui Satu Mare din 4 martie 1 90425.
În acelaşi timp muncitorii de aici ca şi din alte părţi au luat contact
cu revendicirifo şi mişcările greviste din Transilvania şi prin ziarde : „Ade
vărul", „Muncitornl Român", „Erdelyi-Munkas" (Muncitorul Transil
vănean), „Kolozsvari Munkas" (Muncitorul Clujean), „Votul poporului" (or
gan pentru poporul român, cu principii social democrate), precum şi din
ziarele locale „Nagybfoya es Videke" (Baia Mare şi Jur), „Nagybanya" (Baia
Mare), „Szamos" (Someş), „Szatmarmegyei Kozlony" (Buletinul judeţului Satu
Mare). Desigur că prin articolele apărută în aceste ziare muncitorii au fost
informaţi despre mersul evenimentelor politice, devenindu-le mai clar ţelul
şi formele luptei lor pentru dezrobire economică şi socială.
Este de subliniat şi influenţa pe care a avut-o ASTRA nu numai m
stimularea dezvoltării culturii române, în aceste părţi ale ţării, ci şi a ideilor
naţionale puternic înrădăcinate În conştiinţa maselor populare româneşti din
această parte a ţării, dovadă fiind manifestările cu caracter naţional din ul
timul deceniu al secolului trecut ce au culminat cu mişcarea memorandistă
avîndu-1 printre fruntaşii ei şi pe Vasile Lucaciu, apoi înfiinţarea de bănci
populare de credit la Seini, Baia Mare, Chiuzbaia ş.a. iar în 1 903
organizarea serbărilor „Astrei" În Baia Mare, la care au participat peste
300 de delegaţi din toate colţurile Transilvaniei, inclusiv invitaţi şi repre
zentanţi ai unor ziare din România. Cu acel prilej Partenie Cosma, reprezen
tantul comitetului Astrei afirma : „De multe ori am auzit şi chiar am ştiut
cu plăcere că simţămîntul naţional pe aceste locuri arde într-un foc sacru
şi că e poate mai curat decît în multe alte locuri unde se laudă cu el " .
Din cele trei numere din „Foaie volantă ASTRA", editată l a Baia Mare,
cu această ocazie, rezultă că lucrările adunării s-au desfăşurat cu mult suc
ces, fiind bine primite atît de autorităţile cît şi de intelectualii maghiari din
localitate. In foaia volantă se arată că . . . „Preocupaţiunile nu numai că au
-

22. Idem, Op.

dl.,

p.

ora.şuiul,

286.

Pri.măria
acte administrative, nr. 348/1895.
A. Socolan. Mişcări munclloreştl-ţlrlneştl pini la 1918 ln Judeţul Maramureş, în
Lupta
maselor
populare maramureşene împotriva ei:ploallril, pentru edificarea, sub conducerea P.C.R., a socie
tăţii soclallsle, Baia Mare, 1972, p. 37.
25. Idem.

23.
24.
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rămas fără obiect, ci din contră atît în cercurile oficiale cît şi În cele sociale
au găsit loialitate deplină, prevenire şi ospitalitate. . . Onoare şi recunoştinţă
acestor nobili compatrioţi. Aceasta e expresiunea sinceră a frăţietăţii ce tre
buie să fie între fiii patriei"26,
Din primul deceniu al secolului al XX-lea se înmulţesc nemulţumirile,
plîngerile şi petiţiile minerilor. Ei îşi ridică glasul împotriva oficialităţilor,
cerînd cu hotărîre majorarea salariilor, reducerea timpului de lucru, sau
încep chiar ţinerea unor şedinţe unde se discutau cele mai importante re
vendicări ale lor. Despre astfel de ştiri avem cunoştinţă din anul 1 902 de
cembrie 2 de la Oficiul minier şi topitoriei din Rodna Veche27, unde mun
citorii au avut curaj să ţină o şedinţă. Direqia minelor dispune prompt
pentru luarea celor mai severe măsuri împotriva ţinerii şedinţelor de către
muncitori, precum şi pentru excluderea din oficiu a conducătorilor lor.
lncă spre sfîrşitul anului 1 90 1 ne parvin informaţii despre atentatul săvîrşit
de muncitori Împotriva căpitanului de poliţie28.
In 5 martie 1904 minerii de la Oficiul minier şi topitoriei din Strîmbu
Băiuţ cer ca Direcţia minelor să intervină pentru majorarea salariilor lor
deoarece . . . „salariile actuale sînt insuficiente pentru a trăi"29•
În curînd muncitorii din acest bazin minier nu se mai mulţumesc cu
promisiunile făcute de conducerile întreprinderilor şi oficialităţile din lo
calităţile respective, şi vor intra în luptă pentru cîştigarea revendicărilor
cerute.
In anul 1 904 aprilie, muncitorii feroviari din oraşul Baia Mare se ală
tură grevei generale a feroviarilor din Transilvania. Amploarea grevei fero
viare a îngrijorat şi autorităţifo oraşului, fapt ce se constată din textul
telegramei trimise prefectului judeţului Satu Mare, prin care se solicită ur
gent trimiterea de jandarmi şi soldaţi pentru înăbuşirea grevei. Greva con
tinuă în ciuda represaliilor şi măsurilor luate de autorităţi. In rîndurile per
sonalului căilor ferate domnea mai departe agitaţia şi dorinţa de organizare.
Dispoziţiile prefectului cer ca feroviarii care ţin adunări secrete să fie ur
mări ţi cu atenţie, iar greva să fie înăbuşită cu forţa armatei30.
Însufleţiţi de greva muncitorilor feroviari, angajaţii minelor erariale din
circumscripţia minieră Baia Mare trimit În 25 septembrie 1904 o petiţie
comună Direcţiei minelor cerînd cu hotărîre majorarea salariilor şi schim
barea regimului de stabilire a pensiilor lor31 . Nemulţumirile şi mişcările gre
viste din acest an prind rădăcini şi În rîndurile ţărănimii de la sate. Mulţi
dintre ţărani lucrează ca muncitori angajaţi temporar la Întreprinderile mi
niere, avînd astfel o legătură directă cu muncitorii mineri. In acest an cînd
În toată Transilvania ţărănimea se ridică la luptă împotriva moşierilor �i
aparatului de stat, austro-ungar, intrînd În aşa numitele greve de seceriş,
26. Primăria oraşului,

27.
28.
29.
30,
31.

acle prezid. nr. 64/1903.

Dlreclla n6nelor, Regislru nr. 4/1902, poz. 4559.
Ibidem, Registru nr. 5/1901, poz. 3897.
Ibidem, Registru nr. 7/1904, poz. 822 şi 1231 .
Primlrla oraşului, acte prezid„ nr. 39/1904.
Inspectoratul geologic, act. nr. 6440/1904.

11•
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oficialităţile judeţului dau ordine severe pentru urmărirea ţăranilor ne
mulţwniţi.
In 1 8 martie 1 904 prefectul judeţului Satu Mare .dă ordin primarului
oraşului Baia Mare ca acesta ,să pună sub supraveghere pe socialiştii şi prole
tarii agricoli deoarece social-democraţii vor să organizeze o grevă a sece
rişului32.
în această perioadă se ascuţesc şi mai mult contradicţiile sociale şi po
litice pe tot cuprinsul Transilvaniei. Cea mai elocventă expresie a acestor
perioada
anilor
contradicţii o constituie luptele revoluţionare care În
1 905-1 907 cuprind Întreaga Transilvanie. Aceste lupte ilustrează totodată
r�ultatele activităţii socialiştilor pentru organizarea
rezistenţei maselor
muncitoare împotriva exploatării şi asupririi tot mai accentuate. Incepînd
din primăvara anului 1 905 şi pînă în octombrie 1 907 în Transilvania au
loc peste 420 de greve, la care au participat cca 750/o din numărul total al
muncitorilorll.
In contextul acestor mişcări se înscrie şi adunarea ţăranilor români din
Valea Chioarului în 31 decembrie 1 905 sub conducerea notarului suspendat
Indre Dumitru34. Notarul localităţii Vărai, Szekely Erneszt, aflînd despre
această adunare a cerut 4 jandarmi din Şomcuta Mare spre a Împrăştia pe
ţărani. O parte dintre participanţi au fost arestaţi. Populaţia a atacat pri
măria comunei şi a doborît cu sape doi dintre jandarmi. Ţăranii au vrut
să-l spînzure pe notar, dar jandarmii au tras în popor. în urma acestor miş
cări ale ţăranilor 20 de persoane au fost arestate.
Nu întîrzie mult nici mişcarea muncitorilor mineri. La începutul anului
următor la 25 ianuarie 1 906 lucrătorii de la Asociaţia minieră „Rota Ana"
din Cavnic, sub conducerea muncitorilor Iacob Alexa, Oszva:ld Ioan şi
Francisc, Rednic Ştefan şi Weisz Ştefan prezintă căpitanatului minier o peti
ţie În care au fost formulate revendicările celor 335 muncitori. Prin reven
dicările lor ei cer : majorarea salariilor, reducerea timpului de lucru la 8
ore, să li se permită muncitorilor să folosească băile de la Dăneşti, majora
rea pensiilor şi a ajutoarelor primite de la casa de ajutor frăţesc ; în acelaşi
timp pretind ca proprietarul minei să le plătească şi orele în care muncitorii
nu au de lucru35.
Din raportul comisarului miner Weisz Ludovic trimis pentru elucida
rea neînţelegerilor, rezultă şi faptul că muncitorii l-au avertizat pe proprietarul minei că . . .„va fi omorît dacă rămîn fără pîine". Comisarul minier
subliniază că . . . „la această mină nu de mult au lucrat şi specialişti din Italia, iar în prezent muncitorii specialişti În mînuirea maşinilor sînt socialişti
veniţi din capitală"36.
Prlmiirla oraşului, acte prezid., nr. 33/1904.
Egyed, L. V;Jjda şi I. C lc al ă, Munkiis �. paraszlmozgal.mak Erd4lyben, 190�1901, Ed.
lică, Buc., 1962, p. 310.
34. Ziarul „Szatmlirmegyeli K6zUlny•, An. 1306 nr. 1, p. 3 şi A. Socolan, Op. cit., p. 38.
35. Inspectoralul geologic, act. nr. 849/1906.
36. Dlrec\la minelor, Registru nr. 3/1906, poz. 61.

32.

33.

A.
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Este de subliniat faptul că ş1 m acest bazin m1mer muncitorii luptă
umăr la umăr, indiferent de naţionalitate, împotriva asupririi şi exploatării,
fapt semnalat în mai multe documente ale vremii.
Răscoala ţărănească În primăvara anului 1 907, care a cunoscut un am
plu ecou peste Carpaţi, a avut asupra majorităţii populaţiei din Transilvania
o influenţă covîrşitoare. Ea a prilejuit o agitaţie în toate straturile poporu
lui, care În bună parte a manifestat o simpatie sinceră pentru ţăranii răs
culaţi37.
În acest an de luptă revoluţionară a ţărănimii şi a muncitorilor împo
triva terorii şi asupririi, oficialităţile judeţului, înspăimîntate de evenimen
tele petrecute în România, dau ordine în vederea depistării mişcărilor sau
a simpatiei populaţiei române faţă de cei răsculaţi.
Printr-o circulară specială prefectul judeţului Satu Mare atrage atenţia
primarului oraşului Baia Sprie asupra izbucnirii răscoalei ţăranilor din Ro
mânia şi ordonă să se facă investigaţii În rîndurile populaţiei române pentru
a depista . . . „dacă românii din localitate aprobă sau dezaprobă această răs
coală sau dacă se observă vreo mişcare În rîndurile populaţiei"38.
În această atmosferă izbucneşte marea grevă a minerilor din bazinul
băimărean din 1 907. Primii care ridică steagul luptei revoluţionare În primă
vara anului 1 907 sînt muncitorii mineri de la Valea Roşie - Baia Mare ;
ei sînt urmaţi de minerii de la Dealul Crucii - Baia Mare, precum şi de cei
de la Oficiul minier Baia Sprie.
După cum rezultă dintr-un raport Întocmit de căpitanul minier din
Baia Mare, trimis Ministerului de Finanţe, muncitorii erariali de la mina V::i
lea R�ie din localitate au declarat grevă în 2 aprilie 1 90739.
Pretextul grevei era desfiinţarea Cooperativei de consum a minerilor,
al cărei capital de 10 OOO coroane nu s-a atribuit acţionarilor săi mineri.
Directorul minelor susţinea că va decide repartizarea banilor după bunul
său plac. Pentru muncitorii de la celelalte Întreprinderi miniere a fost de
ajuns aceasta „scînteie" ca În zilele următoare să intre şi ei În grevă. Astfel,
în data de 3 aprilie au refuzat să intre În lucru minerii de la mina Dealul
Crucii - Baia Mare, În ziua următoare minerii erariali din Baia Sprie, iar pe
urmă cei de la Cavnic.
Mişcarea grevistă a muncitorilor erariali a atras după ea şi pe minerii
de la :\.sociaţia minieră „Rota Ana" din Cavnic şi pe cei de la Asociaţia
minieră „Sf. Iosif Calasantius" din Valea Roşie Baia Mare40.
Revendicările acestor muncitori În mare parte erau asemănătoare. Cei
de la mina Valea Roşie şi Baia Sprie În 1 3 aprilie 1 90741, au trimis o dele
gaţie formată din 8 muncitori la Ministerul de Finanţe prin care au mo
tivat organizarea grevei şi au cerut analizarea şi rezolvarea revendicărilor
lor. Aceşti muncitori au solicitat şi ajutorul secretariatului Partidului Social37. !. Clcală, Op. dl., p . 114.
Stat . Baia Mare, fond Prl,mărta oraşului Bala Sprie, acte prezidenţiale, nr. 14 /1907.
39. Inspectoratul geologic, act nr. 2367/1908.
40. ld<!m.
41. Exploatarea minieră Valea Roşie, dos. nr. 22<111907.

38. Arh.
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Democrat. Delegaţii P.S.D. trimişi, Tarczali Ladislau şi Varga Paul, au or
ganizat o adunare populară şi împreună cu muncitorii au formulat urmă
toarele revendicări42,
a, - să fie desfiinţate cele două zile În care se prestează 1 2 ore muncă
b. - să se desfiinţeze deosebirile de plată după locul de muncă şi ca
tegoria muncii ca să se poată cîştiga cel puţin 4 coroane pe zi.
c. - toţi muncitorii să fie angajaţi definitiv,
d. - să se reducă numărul anilor munciţi pentru a obţine pensia la
30 .de ani muncă În loc de 40.
ln cererea lor muncitorii motivau că îmbunătăţirea salariilor lor este
necesară din cauza scumpetei alimentelor şi îmbrăcămintei, precum şi din
cauza condiţiilor grele şi nesănătoase de muncă. Ei declară că nu vor intra
în mine pînă cînd revendicările lor nu vor fi satisfăcute pe deplin. Direqia
minelor din Baia Mare refuză satisfacerea revendicărilor muncitorilor pînă
cînd ei nu vor reîncepe din nou lucrul. ln acelaşi timp ea cere ca jandarmii
să percheziţioneze pe muncitorii din Baia Mare şi Baia Sprie pentru că
aceştia au „furat" materiale explosive şi au încercat să arunce în aer clădi
rea direcţiei43. Acţiunile jandarmilor devin mai categorice ; În scopul în
frîngerii grevei, pe lîngă cei 24 de jandarmi, au mai fost aduşi încă 1 00 de
jandarmi şi o companie de soldaţi.V..
Minerii de la Oficiul minier şi topitoriei regale din Baia Sprie au intrat
În grevă În data de 4 aprilie 1 907, după cum rezultă şi din raportul prima
rului oraşului trimis prefectului judeţului Satu Mare. ln ziua respectivă ma
joritatea muncitorilor s-au deplasat în oraşul Baia Mare la Direcţia minelor
în vederea prezentării revendicărilor lor. Deşi conducerea oficiului i-a aver
tizat pe muncitori că vor fi concediaţi dacă nu intră În lucru, în ziua de
6 aprilie dimineaţa a avut loc o .şedinţă în care aceştia au jurat că vor lupta
Împreună pînă cînd conducerea oficiului erarial le va .satisface revendicările.
1n seara de 8 aprilie, din cauză că agitaţia şi tulburările au luat proporţii,
primarul oraşului a cerut trimiterea de urgenţă a unei companii de soldaţi.
„Azi noapte - se subliniază În raport (deci 8 aprilie) - muncitorii au ieşit
pe străzi, unde au avut loc tulburări mari şi distrugeri de bunuri, în urma
cărora un muncitor a fost închis " . A doua zi dimineaţa minerii s-au adunat
În faţa jandarmeriei pentru eliberarea deţinutului. Solicitînd intervenţia ar
matei primarul îşi exprimă îngrijorarea deoarece, afirmă el . . . „minerii sînt
În stare de orice cînd nu vor mai avea bani"45. Prefectura judeţului a şi tri
mis de urgenţă 96 de soldaţi cu 2 ofiţeri şi 50 jandarmi pentru „asigurarea
liniştei"46.
ln urma satisfacerii parţiale a revendicărilor minerilor din Baia Marc
şi Baia Sprie, sub presiunea armelor şi a promisiunilor mincinoase, munci
torii erariali de la mina Dealul Crucii - Baia Mare au preluat lucrul În 1 1
42. Idem, precum şi A . Egyed, L. Vajda şi I . Cicală, Op. cil„ p.
43. D'reclla minelor, Registru nr. 17/1907, poz. 233.
14. A. E gyed , L. Vajda şi I. Cicală, Op. cit„ p. 275.
45. Pr!mlrta oraşului Bala Sprie, acte µrezid„ nr. 15/1907.
46. Ziarul „Szatmarmegyel Kilzlllny", An 1907, aprilie 31, p. 3.

275.

https://biblioteca-digitala.ro

1 67

MIŞCĂRI SOCIALE ŞI POLITICE IN BAZINUL BĂIMĂREAN

aprilie, cei de la mina Valea Roşie - Baia Mare în 12 aprilie, iar cei de la
Oficiul minier din Baia Sprie În data de 15 aprilie 1 907.
In raportul său, consilierul minier Baumert Carol, de la Oficiul minier
Baia Sprie, după ce arată că : . . .„în 15 aprilie 1 907 toţi muncitorii mineri
au preluat lucrul şi spiritele după cum se vede s-au liniştit, iar compania de
armată condusă de căpitanul Doscas Francisc, trimisă pentru asigurarea li
niştei, poate să se retragă", cere ca jandarmii care s-au aflat aici pentru în
treţinerea pazei să nu plece pînă cînd cercetările nu vor fi încheiate47•
Minerii de la Oficiul minier şi Asociaţia „Rota Ana" din Cavnic, pre
cum şi Asociaţia „Sf. Iosif Calasantius" - Baia Mare În schimb au mai ră
mas cîteva zile în grevă refuzînd ca să lucreze 1 2 ore În subteran. Numai
în urma ieşirii unor comisari mineri din partea Căpitanatului minier din
Baia Mare, ·Care a promis ·satisfacerea revendicărilor lor, aceştia s-au liniştit48•
Valul mişcărilor greviste nu s-a oprit cu cele Întîmplate la minele din
apropierea oraşului Baia Mare ci s-a Întins În zilele următoare şi În Valea
Lăpuşului, la Strîmbu Băiuţ.
Aceşti muncitori, pe lingă faptul că au cerut mărirea salariilor, au pre
tins hotărît ca ei să poată să fixeze „norma de muncă" („diktalyanak szak
mfoyt")49. După cum rezultă din raportul conducerii miniere Întocmit în 2
şi 3 mai 1 907 din Strîmbu Băiuţ aceşti muncitori . . . „sînt bine organizaţi
deoarece şi cei mai buni, cu un cîştig mai bun, cu toată intervenţia condu
cerii refuza să lucreze" -.,..- şi după părerea conducerii - . . . „pe undeva se
simte o influenţă din afară În concepţia muncitorilor" . . . Conducătorul ofi
ciului subliniază în continuare. . . „nu putem lăsa ca muncitorii să cîştige
cauza lor (revendicările lor) cu violenţa, trebuie să luăm măsurile necesare
În această privinţă. In orice caz ne putem aştepta la zile şi mai rele "50•
In timpul grevei muncitorii mineri de la Strîmbu Băiuţ, În frunte cu
conducătorii lor, Horvath Francisc şi Iosif, au stricat lacul pentru alimen
tarea cu apă a şteampului şi au atacat magazia unde era depozitată dinamita.
Mişcarea grevistă a minerilor din Valea Lăpuşului a fost înfrîntă în
urma ieşirii pretorului Lăpuşului, cu jandarmii trimişi din Tîrgu Lăpuş
r·�r.tru înăbuşirea luptei drepte a muncitorilor. După cum rezultă dintr-un
raport al conducerii miniere În urma satisfacerii parţiale a revendicărilor
muncitorii au Început să lucreze În data de 8 mai 1 907, dar În localitate au
mai rămas jandarmi în vederea asigurării liniştei. Totuşi după părerea con
ducerii oficiului Între mineri. . . „se mai observă intenţie de a declanşa o
nouă grevă şi muncitorii sînt doar În aşteptarea unei comisii speciale, dar
în ascuns se organizează din nou În vederea ţinerii unei şedinţe În 1 2 mai
1 907"51.
Lupta muncitorilor mineri din aceste centre miniere n u rămîne izolată,
ei sînt sprijiniţi în lupta lor dreaptă Împotriva exploatării sociale şi de mun47. Arh. Sial. Baia Mare, fond Exploatarea minieră Baia Sprie, act nr. 17/1907.
48. DlreeUa nd,nelor, Registru nr. 1711907, poz. 233, precum şi lospectoralul
49. Arh. Stat. Baia Mare, fond ExploalaTea minieră Bălu\, dos. nr. 49/1907,
50. Ibidem, I. 250 .
51. Ibidem, f. 185.
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citori din alte ramuri ale industriei. în luna august 1 907 au intrat în grevă
muncitorii constructori din Baia Mare iar mişcarea lor continuă şi În luna
urmă toare52.
în ziua de 2 septembrie 1 907 În Baia Mare se declară din nou o grevi\
generală a tuturor muncitorilor53.
Pretextul izbucnirii de d ata aceasta a mişcărilor greviste este arestarea
celor doi delegaţi trimişi din partea P.S.D. pentru ţinerea unei Întrumn
populare. Împotriva celor 600 mineri care au intrat În grevă a fost adus:i
din nou armata. In urma ciocnirilor dintre mineri şi armată mai mulţi gre
vişti au fost răniţi.
Din cauza deselor mişcări greviste din acest oraş, în toamna anului
1 907 oraşul Baia Mare este declarat ca oraş închis, iar primarul solicită în
tăriri militare.
Cu toate aceste măsuri de prevenire a mişcărilor muncitorilor în 1 0
octombrie 1 907, muncitorii din Baia Mare aderă l a greva generală d e o zi
declarată pe Întreaga Transilvanie, iar cei din Strîmbu Băiuţ au mai orga
nizat o mişcare grevistă la data de 25 noiembrie 1 90754.
In urma acestor mişcări din anul 1 907, 14 muncitori de la mina Valea
Roşie - Baia Mare au fost concediaţi, fiind consideraţi conducători ai miş
cărilor din aprilie şi septembrie 1 907, neavînd nici un drept ca să fie anga
jaţi la minele erariale din acest bazin minier.55 Din muncitorii mineri de la
Oficiul minier din Baia Sprie, În urma procesului susţinut la judecătoria
rurală din Baia Mare, patru muncitori au fost condamnaţi la 2 luni, respec
tiv 2 săptămîni de închisoare56. Nici aceşti muncitori după ispăşirea pedep-·
selor nu puteau să fie angajaţi de minele erariale din bazinul băimărean. În
urma raporturilor Înaintate de prefectul judeţului Satu Mare despre eveni
mentele din anul 1 907 Ministerul de Finanţe aprobă sancţiunile aspre date
muncitorilor şi consideră aceasta problemă muncitorească terminată57.
Cu toate cele întîmplate, oficialităţile şi patronii minieri rezolvă pe
mai departe după placul lor problema m inerilor, angajînd sau concediind
În continuare pe muncitori, cînd interesele le dictează, nerespectînd con
tractele de muncă încheiate. în luna decembrie 1 907 conducerea Asociaţiei
miniere „Rota Ana" din Cavnic concediază peste 1 00 de muncitorise.
52.
53.

A. Socolan, Op. cil., p. 41.
Inspectoratul geologic, Registru nr. 1 47/1907, poz. 12513 şi Dlreclia minelor, Regislru nr. 17/1907,
poz. 3098, precum şi ziarul „Nagybanya", nr. 36/907, sept . 5 , şi „Nagybanya es Vldeke", nr. 38/907,
sept. 8.
54. A. Egyed, L. Vajda şi I. Cicală, Op. cit., p. 279, p recum şi Direc!la minel or, Registru nr. 4/1907,
poz. 4024.
55. Exploatarea minJeră Bala Sprie, act nr. 176211907.
56. Dintre muncitorii desemnati conducători ai mişcărilor din Baia Mare semnalăm numele lui : Bert6ti
IulOJ., D0csei Silvestru, Farkas Matei şi Ioan cel Tînăr, GOrOg Ioan, Jablanoczki Paul, Libik
Carol ş i Minik Gheorghe, mineri subteran, Boltea Paul, Bencsik Alexandru şi Man� Pelru, dulgheri
de mină, şi pe vagonetarii Pop Vasile, Madaras Vasile şi Lapsanszki Francisc. Dintre muncitoru
condamnau la închisoare in urma mişcărilor greviste ce au avut loc în luna aprHie din Baia
Sprie semnalăm numele lui : Şerban Ioan, muncitor topitor, Dicsuk Ioan, dulgher de mină, Kerekes
Dumitru, muncitor subteran, care au fost condamnati Ia 2 luni de închisoare, precum şi Schulz
Iosif, vagonetar, 2 săptămini de inchisoare. Vezi Exploatarea minieră Bala Sprie, act nr. 2340/1907.
57. Dlrec!la minelo r, Registru nr. 4/1907, poz. 2325 şi 3165.
58. Inspectoratul geologic , Registru nr. 147/1907, poz. 16669 şi 16974.
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Muncitorii din Baia Mare, Î n timpul grevelor din 1907, n-au încheiat
contracte colective de muncă. Noile salarii mărite în urma grevei au fost
diminuate de către direcţia minelor. Revizuirea salarizării şi mărirea din nou
a numărului orelor de muncă a provocat În mijlocul minerilor un nou val
de luptă. In luna martie 1 908 are loc o nouă revoltă a muncitorilor de la
mina Valea Roşie - Baia Mare unde minerii au bătut pe un supraveghetor
de mină deoarece acesta obişnuia să-i maltrateze pe muncitori. Pentru po
tolirea revoltei au fost trimişi jandarmi care au arestat pe minerii Burda
Vasile, Coşarca Vasile şi Sk6t Ioan. Aoeşti conducători ai minerilor au fost
condamnaţi şi închişi la penitenciarul din Satu Mare59. Nu peste mult timp
în luna aprilie 1 908, a avut loc greva muncitorilor constructori din Baia
Mare, iar în anul 1 909 remarcăm desfăşurarea grevei lucrătorilor zidari
care acţionează în mod solidar6D.
In urma acestor mişcări greviste şi a revendicărilor formulate de către
muncitorii mineri oficialităţile din judeţ şi conducătorii minelor au fost
nevoite să satisfacă multe din cerinţele lor : majorarea salariilor cu 25-300/o,
reprimirea muncitorilor concediaţi şi obţinerea cărţilor de muncă.
Aceste mişcări ale muncitorilor din bazinul băimărean din primul de
ceniu al secolului al XX-lea, dar în special cele din anul 1 907, constituie o
manifestare de amploare a voinţei şi capacităţii de acţiune nemaiîntîlnit:l
pînă atunci, În această parte a Transilvaniei, îndreptată împotriva asupririi
sociale şi politice.

SOCIAL ANO POLITICAL MOVEMENTS IN BAIA MARE
AREA DURING THE FIRST DECADE OF THE XXth CENTURY

- Abstract The paper tackles, on the basis of some unpublished documents,
the ccmses which contributed to the sharpening of the social and politi
ca] con tradictions and the specific characteristics for this mining a rea,
the fight of the workers in order to obtain politica] and social righ ts.
This is a period of unrest, marked by the workers' complaints and
µeti tions, asking for a rise in their wages and the shortening of the
workday. These movements culminate with the miners' strikes in Baia
Mare, Baia-Sprie, Cavnic and Băiuţ, in 1 907, an ample manifes tation of
the workers of Transylvania directed against social and politica] opre
ssion.
As a consequence of these s trikes, some of the workers' claims
were satisfied by the local authori ties and the owners of the mines,
o thers gave rise to new conflicts.

59. Fami l i a Krizsân P. Paul, Memorii,
60. A. Socolan, Op. cit., p. 42.

i n manuscris, precum şi A.
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DIN AC TI VITA TEA OESPlllTlMINTULUI
VIŞEU-IZA AL AS TREI
IOAN DORDEA
Societăţile şi asociaţiile culturale româneşti, înfiinţate În cea de a doua
jumătate a secolului al XIX-iea, au iniţiat şi dezvoltat În toate teritoriile
locuite de români o intensă activitate culturală. Desfăşurată În jurul ideii
de unitate politică, ea s-a manifestat sub forme multiple constituind, în îm
prejurările vitrege de opresiune socială şi naţională, terenul de luptă pentru
afirmarea naţională şi politică a românilor. începute ca simple societăţi de
lectură sau cîntări, cu preocuparea de a citi sau cînta în comun creaţii ale
autorilor din toate regiunile locuite de români, treptat, aceste societăţi îşi
dezvoltă activitatea de cunoaştere şi răspîndire a culturii naţionale, impri
mîndu-i şi asigurîndu-i un tot mai pronunţat conţinut politic.
Odată cu trecerea la sistemul constituţional de guvernare, inaugurat
prin Diploma imperială din 20 octombrie 1 860 şi Patenta din 26 februarie
1 8 6 1 , În baza cărora s-au adoptat principiul participării naţionalităţilor la
toate procedurile constituţionale, stabilindu-se totodată autonomia ţărilor
din monarhie şi deci şi a Transilvaniei, alături de Ungaria, Croaţia, Serbia,
Galiţia, votîndu-se unele reforme În favoarea naţionalităţilor printre care
şi aceea a folosirii limitate a limbii naţionale în administraţie, justiţie, în
văţămînt etc ., iau fiinţă şi se impun tot mai mult, ca centre ale vieţii cul
turale naţionale româneşti, asociaţiile culturale ţinutale cu caracter foarte
larg din Maramureş, Bihor, Banat şi Transilvania.
Ţara Maramureşului, cu conducători locali ridicaţi din rîndul mici no
bilimi cneziale, a constituit încă În veacurile XIV-XVI unul din centrele
În care s-a format şi dezvoltat o bogată şi autentică cultură românească. Cu
mi jloacele modeste care le stăteau la îndemînă, dar cu dorinţa şi încrede
rea că prin Înaintarea culturii se pot aduce, „legi pentru egala îndreptăţire a
https://biblioteca-digitala.ro
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românu'lui cu celelalte naţiuni" \ fruntaşii poporului român care erau în
aceea vreme şi demnitari de seamă ai Maramureşului au pus bazele Asocia
ţiei pentru cultura poporului român din Mararr.. ureş prin alegerea la 5 fe
bruarie 1 86 1 a Comitetului de conducere alcătuit din Iosif Man, comitele su
prem al comitatului, ca preşedinte, vicarul Mihail Pavel ca vicepreşedinte
şi avînd ca secretar pe Petru Mihali.
Asociaţia a desfăşurat o intensă activitate pentru creşterea şi formarea
de cărturari, meşteşugari sau comercianţi din rîndul poporului, pentru ridi
carea la lumina ştiinţei de carte a românilor maramureşeni. Ofensiva dez
lănţuită de oficialităţiile maghiare, încă din primii ani ai epocii dualismu
lui, Împotriva avîntului cultural din Maramureş a determinat micii proprie
tari, clerul, o parte a cărturarilor maramureşeni să renunţe treptat la luptă
restrîngîndu-şi preocupările exclusiv la Întreţinerea internatului din Sighet
( 1 8 92), după ce În anul 1 870 Preparandia îşi încetase activitatea, dovedin
du-se în acelaşi timp mai puţin preocupaţi să găsească noi căi pentru con
tinuarea luptei naţional-culturale. Unirea forţelor Într-o mişcare unică a
tuturor r·omânilor constituia Însă parte integrantă a programului cultural
politic al Astrei, ale cărei tentative de a pătrunde şi înfiinţa despărţăminte şi
agenturi În satele şi oraşele din Maramureş sînt cunoscute încă din ultimul
deceniu al secolului al XIX-iea. Eforturile Astrei se materializează în mod
concret prin înfiinţarea la 20 august 1 9 1 1 a primului despărţămînt al Aso
ciaţiunii din Maramureş : despărţămîntul Vişeu-Iza.
Necesitatea de a înfiinţa în Maramureş despărţăminte ale Astrei, scopul
pe care şi-l propuneau pentru viitor, modul de organizare, varietatea acţiu
nilor apar exprimate în mod clar În chiar apelul adresat locuitorilor de pe
valea Izei pentru a participa la adunarea de constituire a despărţămîntului
şi de a se înscrie ca membri ai Asociaţiei. „Nu e nevoie să accentuăm lipsa
arzătoare a deşteptării naţionale - se spunea în apel - o simţim cu toţii

cînd pe toate tărîmele culturale, economice şi industriale ne aflăm În dosul
altor neamuri şi ne pierdem - nepricepuţi - moşia străbună. Despărţă
mîntul proiectat - se arăta în continuare
îşi va extinde activitatea peste
toate comunele din cercurile pretoriale Vişeu şi Iza şi prin conferinţe şi pre
legeri din sfera economică şi industrială va îmbogăţi cunoştinţele pop o rulu i
ţăran şi-l va ajuta spre înaintarea culturală":l.
-·

Lipsa unui aşezămînt de cultură, care să unească pe toţi românii de pc
aceste meleaguri, necesitatea înfiinţării unui d�spărţămînt este cerută cu tă
rie şi de unele elemente cu vederi înaintate din rîndul preoţimii maramu
reşene care solicită vicarului Maramureşului „să facă paşii (de cuviinţă)
pentru înfiinţarea aceluia, în vremea cea mai scurtă ca şi prin aceasta să
dovedim poporului şi întreg neamului nostru că ne interesăm de înaintarea

lui şi-l ajutăm în tot ceea ce trebuie pentru a se putea afirma ca români"3•
A n a le l e Asoclaţlunl! pentru cultura p oporului român din Maramureş, 1860-- 1 905, Gherla, 1 906, p. 19b.
2. Arhivele Stdtului, jud. Cluj, Fond familial Bran, dos. 10, fila 1.
3. Ibidem, p . 2 .

1.
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Pentru buna îndrumare şi organizare, pentru rezolvarea în cele mai
bune condiţii a programelor sale, la fel ca la nivel central, despărţămintde
selecţionau conducători şi membri În comitet dintre cei mai destoinici or
ganizatori, dar, în acelaşi timp, neobosiţi luptători pentru cauza naţională
deoarece de modul în care aceştia acţionau depindea, În marc măsU.ră, bu
nul mers al despărţămîntului. Adunarea de constituire a despărţămînrului
Vişeu-Iza, ţinută în sala mare a hotelului din Vişeu de Sus, la care a fost
delegat din partea Comitetului Central al Astrei Însuşi secretarul Asociaţiei,
Octavian Tăslăuanu, a ales cu unanimitate de voturi, la propunerea făcută de
Petru Vajda, ca director al despărţămîntului pe luptătorul memorandist
Emil Bran, preot În Dragomireşti, iar ca membri În comitet pe Ioan Tarţa,
Ilie Kindriş, Ioan Bîrlea, Gavrilă Iuga de Sălişte şi Arthur Anderco4• Acti
vitatea noului comitet este inaugurată" chiar În ziua înfiinţării lui prin ale
gerea delegatului care să reprezinte d espărţămîntul maramureşean la serbă
rile prilejuite de adunarea jubiliară a Astrei convocată pentru 28-30 au
gust la Blaj, adunare care prin proporţiile ei neobişnuite, prin semnificaţia
sa naţională a reprezentat cea mai strălucită şi mai puternică manifestare
culturală, de conştiinţă a românilor din monarhia austro-ungară.
Cu toate greutăţile întîmpinate, despărţămîntul Vişeu-Iza al Astrei a
desfăşurat, prin eforturile unite ale membrilor săi, pe parcursul celor trei ani
de pînă la izbucnirea primului război mondial (20 august 1 9 1 1 - 14 iunie
1 9 14) o intensă activitate, organizînd, sub directa îndrumare şi coordonare
a Comitetului Central al Astrei, manifestări
culturaI-educative,
institu ţii
economico-financiare, casine româneşti, contribuind din plin la ridicarea ni
velului de cunoştinţe al maselor de ţărani, la emanciparea lor economică, la
Întărirea ideii de unitate şi solidaritate naţională.
Prima adunare generală cercuală ţinută la 1 dec. 1 9 1 2 consemna, în ra
portul despre activitatea despărţămîntului Înaintat Comitetului Central al
Astrei, faptul că numărul membrilor a crescut de la 246 În anul 1 9 1 1 la
666 în amd 1 9 1 25, că în cursul anului s-au înfiinţat prima agentură în co
muna Ieud, două biblioteci însumînd circa 900 volume, un cor bisericesc în
Săcel şi un cor şcolar În Vişeu de Jos, În 20 de comune din cercurile Vişeu
şi Iza s-au ţinut nu mai puţin de 80 de prelegeri. Ascultate cu viu interes
de către ţărani, prelegerile s-au axat mai mult pe transmiterea unor cunoş
tinţe de ordin practic legate de lucrările cîmpului, stupărit, pomicultură sau
creşterea vitelor, precum şi despre Însemnătatea şi foloasele mesene1 lor.
Pentru atragerea unui număr cît mai mare de membri În rîndul Aso
ciaţiei, pentru cultivarea tradiţiilor şi obiceiurilor populare, prelegerile infor
mau despre scopul Asociaţiunii, despre rolul bibliotecilor populare, despre
importanţa mişcării culturale a românilor, despre datinile bune şi rele din
popor, despre şcoală şi folosul cărţii6.
4.

5.

Ibidem, dos. 11 filo.

3.

Ibidem, dos. 15. fila 1.

6. Ibidem, dos. 15, ma 2-3.
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Eforturile depuse de preşedintele despărţămîntului, de ceilalţi membri
din comitet, frumoasele rezultate obţinute În urma unui an de activitate·
atrag aprecierile preşedintelui Asociaţiei, Andrei Bârseanu, care În discursul
de deschidere al Adunării generale ţinute la Sibiu în anul 1 9 1 2 constata cu
bucurie că scopurile şi năzuinţele Asociaţiunii sînt îmbrăţişate şi transpuse
în viaţă chiar şi în ţinuturi „care pînă acum le consideram, dacă nu aproape

pierdute, cel puţin nu tocmai accesibile culturii româneşti. Dovadă nou-în
fiinţatul despărţămînt Vişeu-Iza din ţinutul Maramureşului, În care o mmJ
de oameni devotaţi dezvoltă o activitate din cele mai lăudabile"7•

In cuvîntul său la Adunarea generală din 1 decembrie 1 9 1 2, preşedin
tele despărţămîntului, Emil Bran, scoate În evidenţă importanţa deosebită
a înfiinţării primului despărţămînt în Maramureşul În care „nepoţii de voie
vozi şi-au pierdut rostul vieţii", referindu-se prin aceasta la starea de
amorţeală în care se desfăşura activitatea Asociaţiei pentru cultura poporu
lui român din Maramureş.

„înainte de ce vom arăta fructele ostenelelor noastre de un an recoltă mijlocie după cîtăţime, de mare preţ însă
după bunătatea şi felul sămînţei aruncate - da-ţi-mi voie fraţilor să vă
desfăşur îndemnul ce ne-a stăpînit cînd am făcut cea dintîi strungă în gra
niţa muntoasă a Maramureşului culturaliceşte înorat ; strungă prin care să
străbată şi la noi razele de lumină culturală românească, raze mult străluci
toare prin celelalte părţi ale ţării noastre locuite de fraţii noştri de acelaşi
sînge, de acelaşi neam "8 .
se spunea În cuvîntare

-

în următorii doi ani Despărţămîntul Vişeu-Iza a desfăşurat o „activi
tate m odel", cum se consemna în organul Asociaţiunii „Transilvania " , prin
susţinerea de prelegeri populare, cursuri cu analfabeţi, şezători literare şi
împărţirea de cărţi. Prin adresa nr. 1 8 din 23 februarie 1 9 1 49, semnată de
Partenie Cosma şi Octavian C. Tăslăuanu, se aduceau cuvinte de laudă pentru
„activitatea îmbucurătoare a conducătorilor despărţămîntului în mijlocul
poporului " . Comitetul despărţămîntului, avîndu-1 în frunte pe neobositul
Emil Bran, a iniţiat o serie de acţiuni pentru înfiinţarea altor despărţăminte
În Maramureş. într-una din şedinţele comitetului, după ce În prealabil au
fost ţinute mai multe consfătuiri, s-a trecut la propunerea unui plan de
constituire a despărţămintelor Şugatagului şi Sighetului, propunere care a
fost Înaintată Comitetului Central al Astrei, cu rugămintea de a fi primit
şi adoptat ca „cel mai bun mijloc pentru împămîntenirea „Asociaţiunii" în

întreg Maramureşul şi astfel pentru deşteptarea şi a poporului şi a intelec
tualilor români în limba şi literatura română" 10.
Despărţămîntul Sighet avea să ia fiinţă la 25 februarie 1 9 14. Izbucnirea
primului război mondial a determinat slăbirea şi chiar încetarea activităţii
7. Transilvania, nr. 6 (nov.-dec.
8. Ibidem, p. 537.
9. Arb. Stat. Cluj , Fond fam.Iial

10. Ibidem., dos. 17, lilo. 3.

1912) ,

p.

490.

Bran, dos. 16, lila 11.
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despărţămintelor Astrei. Cu toate acestea, unele despărţăminte, printre ele
şi Vişeu-Iza, s-au Îngrijit de procurarea şi Împărţirea de porumb, acordarea
de ajutoare familiilor celor plecaţi în război1 1•
. .
Intre prizonierii români căzuţi În Rusia, odată cu formarea Corpului de
voluntari ardeleni şi bucovineni care îşi manifestau dorinţa de a lupta pentru
realizarea unităţii naţionale, vom găsi şi români maramureşeni care s-au în
rolat Între primii, aşa cum Între primii s-au înscris În rîndurile despărţămin
telor maramureşene : Gavril luga, T. Pop, A. Iuga s-au numărat printre or
ganizatorii Corpului de voluntari şi semnatari ai Declaraţiei de la Darniţa 1 2•
In zilele fierbinţi din preajma unirii vom Întîlni ca preşedinte al Con
siliului naţional român din Dragomireşti pe directorul Despărţămîntului
Vişeu-Iza, preotul Emil Bran, care şi acum „într-o însufleţitoare vorbire a

împărtăşit poporului prezent hotărîrea îmbucurătoare a Marei Adunări de
la Alba Iulia . . . îndemnînd la bună Înţelegere, la pace şi la lucrul ce şi noi
trebuie să-l îndeplinim pentru realizarea dorinţei tuturor românilor" 1 3•

Prin Întreaga sa activitate de dinainte de 1 9 1 8, prin prezenţa sa În
toate teritoriile locuite de români, Astra şi-a adus o contribuţie de seamă b
progresul social, politic şi cultural al românilor din monarhia austro-ungară,
la pregătirea conştiinţelor pentru actul măreţ al Unirii Transilvaniei cu Ţara.

AUS DER TĂTIGKEIT DES ASTRA-VERBANDES ( ABTEILUNG VIŞEU
IZA) FOR DIE AUFRECHTERHALTUNG DER NATIONALEN EXISTENZ
- Zusammenlassung Lie Bestrebungen des Astra-V erbandes seine Tiitigkeit in allen mit
Rumiinen bevălkerten Gebieten der ăsterreichischen Monarchie auszu 
breiten sind dmch die Errichtung der ersten Abteilung des Astra
V erbandes im Maramureş veranschaulicht worden.
Der Augenblick wurde schon seit Jangem erwartet und bereits von
der rumiinischen Bevălkerung aus diesen Gebieten angefordert. Auf
grund der Protokolle des Komitees der Ab teilung Vişeu-Isa, der Berich
ten der Generalversammlung, der ofiziellen Korrespondenz und andern
Archivbelegen aus dem Staatsarchiv, Zweigstelle Cluj-Napoca wurde
ein Wiederherstellungsversuch der kurzen und regen Tiitigkeit dieser
Abteilung un ternommen, welche im Dienste der Fărderung des kult11rellen und ma teriellen Fortschrittes des rumiinischen V olkes stand.

11. Transilvan.la, 1915, p. 141.
12. Al. Filipaşcu, Istoria Maramureşnlnl, Bc;c . . 1940, p. 235.
13. Arh. Stat. Cluj, fond familial Bran, dos. 21. fila 1.
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VASILE LUCACIU ŞI UNITA TEA NAŢIONALA
A ROMÂNILOR :

1917 - 1918

Dr. ION IACOŞ
Intreaga istorie multimilenară a poporului nostru este străbătută ca
un fir conducător de ideea luptei pentru libertate, unitate şi independenţă
naţională, pentru care şi-au consacrat Întreaga capacitate de muncă şi crea
ţie şi s-au jertfit numeroase generaţii de înaintaşi, personalităţi politice, ştiin
ţifice şi literare, figuri proeminente de revoluţionari români. Generaţia
care a înfăptuit Unirea cea Mare de acum şase decenii, eminente persona
lităţi cu un larg orizont politic, printre care se numără George Pop de
Băseşti, Vasile Goldiş, Tiran Albani, Şt. C. Pop, George Grigorovici, Iosif
Jumanca, Ion Flueraş, Aurel Lazăr, figura marelui tribun al poporului ro
mân , Vasile Lucaciu, ocupă un loc de cinste În cartea de aur a istoriei
naţiunii noastre. Memorandist de frunte, secretar al Partidului Naţional
Român, preşedinte al Ligii pentru unitatea tuturor românilor, orator de
mare forţă, Vasile Lucaciu şi-a consacrat Întreaga energie, cu dăruire şi
pasiune, pentru apărarea intereselor naţionale ale românilor
subjugaţi,
pentru eliberarea lor de sub asuprirea străină şi unirea cu România 1. Din
multitudinea manifestărilor patriotice la care Vasile Lucaciu şi-a adus o
contribuţie deosebită, dorim, În comunicarea de faţă, să ne ocupăm despre
1.

Despre viata şi activitatea Iul Vasile Lucaciu exislă o l iler11tură destul de bogald., care pd.slrează
însă limitele unei documentatii fragmentare. Aminti m : Tiron Albani, Leul de la Şl'e'li, De ce S · il
monarhia austro-ungară, Oradea, 1936: Al. Ciura, Blografta părintelui Vasile Lucaclu,
Sibiu, 1928: Ilie Dăianu, Leul de la Şt,eşll, Preotul lnplUor: dr. VBllle Lucaclu, Cluj, 1937 ;
A. luga, Co privire la Vulle Lucaclu, Acte, documente, procese, Baia Mare, 1940: C. Mezea,
Dr. Vasile Lucaclu „Leni de la Şl,eşll", 1852-1922, Satu Mare, 1936; V. Achim şi A. Socolan,
Dr. Vasile Lucaclu, Baia Mare, 1968. Mai pot li consultate următoarele materiale: O. Goga, Pă·
rlntele Lucaclu, în „Precunori", Bucureşti, 1930, p. 223 ; N. Iorga, Vasile Lucaclo, in OamenJ cari
au fost, voi. II, Bucureşti, 1967, p. 1 92 ; I. Lup aş , Un lribon du peuple rouma.1'1 de Traosylvanle:
Le pr�tre Vasile Lucaclu, în „Revue de Transylvanle" , an III, nr. 2, 1937, pp. 167-178 ; Grigore
Ploieşteanu, Aspecte din viaţa ,1 acllvllalea lot Va1ile Lucaclo, 11152--1922, în Studii de Istorie,
lllologte •I Istoria ariei, Bucureşti, 1972, pp. 93-132.
prăbn'lt

https://biblioteca-digitala.ro

1 76

ION IACOŞ

un episod mai puţin studiat şi cunoscut, şi anume despre prodigioasa ac
tivitate desfăşurată În anii 1 9 1 7- 1 91 8, În Statele Unite şi Franţa, pentru
recunoaşterea justeţei cauzei drepte a românilor de înfăptuire a unităţii lor
naţionale.
Activînd în România încă din 1 9 1 4, alături de O. Goga, S. Mîndrescu,
N. Iorga, I. Nistor, dr. C.I. Istrati, dr. I. Cantacuzino, Barbu Şt. Delavran
cea, N. Filipescu şi mulţi alţi patrioţi de frunte, Vasi'le Lucaciu a desfăşurat
o bogată şi multilaterală activitate politică şi culturală pentru cauza desă
vîrşirii statului naţional unitar român.
Fiind unul dintre aceia care a luptat cu ardoare pentru intrarea Ro
mâniei În război În vederea eliberării teritoriilor aflate
sub dominaţia
austro-ungară şi unirea lor cu R omânia, Vasile Lucaciu a rostit la Bucur�ti,
Galaţi, Ploieşti, Tr. Severin, Constanţa şi În alte oraşe ale ţării, cuvîntări
pline de un mare entuziasm patriotic, a exprimat încredere în victoria na
ţiunii române, în justeţea cauzei unirii românilor Într-un singur stat liber
şi democratic. „Cauzele războiului celui mare dintre popoarele care şi-au
măsurat săbiile - declara Lucaciu la 14 decembrie 1 9 1 4 - nu le discutăm
acum. Rămînem În casa noastră, În cadrele aspiraţiunilor noastre, avem
conştiinţa că avem dreptate pentru năzuinţele noastre şi avem curajul să
exprimăm convingerea noastră, şi vom avea energia cerută atunci cînd
goarna. va suna să dăm dovada cea mare a sîngelui şi a jertfirii vieţii, că
sîntem vrednici de Întregirea neamului românesc". Această Încredere În
dreptatea cauzei şi În posibilitatea realizării sale 1-a însoţit permanen t pe
Vasile Lucaciu, a insuflat-o celor din jur, maselor largi populare În rîn
durile cărora îşi desfăşura neobosit activitatea. Eroicele bătălii de la Mă
răşti, Mărăşeşti şi Oituz, susţinute cu atîta ardoare, jertfe şi spirit de sa
crificiu din partea muncitorilor, ţăranilor, intelectualilor şi a altor categorii
sociale au demonstrat din nou lumii Întregi elanul revoluţionar al mase
lor, hotărîrea poporului român de a apăra independenţa naţională, „adăU
gînd astfel o nouă şi măreaţă pagină de glorie şi de vitejie la hronicul nea
mului nostru, la tradiţiile eroice ale luptei pentru neatîrnare, pentru li
bertate naţională şi socială"2•
în acelaşi timp evenimente externe de o semnificaţie politică deosebită,
- intrarea S.U.A. în război (aprilie 1 9 1 7) alături de Antantă, cele două
revoluţii din Rusia care au dus la răsturnarea ţarismului şi victoria Marii
Revoluţii Socialiste din Octombrie, ceea ce a grăbit accentuarea crizei mo
narhiei austro-ungare -, au reprezentat tot atîţia factori favorabili
ai
luptei pentru eliberarea popoarelor asuprite şi constituirea sau reconstitui
rea statelor lor libere şi independente3.
în asemenea împrejurări istorice interne şi internaţionale lupta pentru
desăvîrşina statului unitar român a intrat în ultima etapă, îmbrăcînd o
gamă largă de manifestări, a căror coordonată a reprezentat-o unitatea de
2.

Nicolae Ceauşescu, O Jumllale

Dla

pe

de secol de la marea epopee naţionali a Mlrl,eşlllor, ln Roma
drumul deslvtrşlril conslrucllel soclallsle, voi. 2, Bucureşti, Editura politică, 1968, p. 465.
a li-a, Bucureşll, Editura politicii, 1972, pp. 475-514.

3. 1918. Unli'ea TransUvanJel cu Jt.omanta, ed.
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acţiune a tuturor românilor indiferent de categoria socială, de locul unde
se aflau, de confesiune sau credinţă politică. In noile condiţii istorice de
la sfrîşitul anului 1 9 1 7 şi în cursul celui următor, activitatea politico-diplo
matică a românilor aflaţi" În afara graniţelor ţării
- în Franţa, Rusia,
Anglia, Italia, S.U.A. şi Elveţia - capătă o pondere deosebită în ansam
blul manifestărilor n aţionale4• Lor le-a revenit misiunea deosebită de a
face cunoscut opiniei publice mondiale unitatea indestructibilă a românilor
de pe ambele versante ale Carpaţilor, demascarea cu şi mai multă tărie a
regimului de asuprire şi deznaţionalizare forţată aplicat naţiunilor, deci �i
românilor, din imperiul dualist, proclamarea hotărîrii ferme a Întregului
nostru popor pentru eliberarea provinciilor româneşti şi unirea lor cu
statul român, stabilirea de legături prieteneşti cu reprezentanţii · celorlalte
naţiuni oprimate din Austro�Ungaria În vederea luptei comune pentru
eliberarea lor.
Avînd în vedere faptul că anumite cercuri reacţionare
din Statele
Unite, Canada, Anglia etc. desfăşurau o campanie de denigrare a Româ
niei, guvernul condus de Ion I. C. Brătianu prin reprezentanţii săi diplo
matici, prin delegaţii special trimise în diferite capitale ale statelor Antan
tei, şi prin alte mijloace, a urmărit intensificarea activităţii patriotice na
ţionale În lumina obiectivelor de mai sus, demonstrînd astfel participarea
largă a întregii naţiuni la actul istoric al realizării unităţii statale a româ
nilor.
Una dintre primele acţiuni în această direcţie a reprezentat-o tnm1terea de către guvernul român, În aprilie 1 9 1 7, a unei Misiuni Patriotice
Naţionale neoficiale în S.U.A., avînd în frunte pe Vasile Lucaciu5•
Personalitatea lui Vasile Lucaciu avea să dea noi dimensiuni Misiunii
Patriotice Naţionale, să contribuie la dezvoltarea manifestărilor de simpa
tie ale poporului şi guvernului american cu naţiunea română, să unească
într-un tot acţiunea celor 200 OOO de români de peste Ocean pentru eli
berarea Transilvaniei, Banatului, Crişanei, Maramureşului şi Bucovinei de
sub dominaţia imperiului dualist şi unirea lor firească cu România. Cu
noscut pentru bogata şi îndelungata activitate pe tărîm patriotic, pentru
principiile libertăţii, dreptăţii şi independenţei popoarelor afirmate de atîtea
ori6, Vasile Lucaciu s-a bucurat de o largă audienţă nu numai În rîndurile
românilor din Statele Unite, ci şi în ale unor largi cercuri democratice ame4. I. Jacoş, AcUvllatea românilor ln emigraţie în 1918, Unirea Transilvaniei cn România, pp. 6W--6J 6,
Vezi ş i Vasile Netea, Lupta em1grajlel lransllvilnene pentru deslivlrşlrea unlt.llU de slal a Roll!âniel
în „Revista de istorie" nr. 6/1968, pp. 1145-1163 ; FI. Constantiniu, Jon Staicu, S p rijinul şi lupta ro
mânilor din slrillnălale pentru cauza unllillll româneşti (1914-1918), în „Revisla de istorie", nr.
1211976, pp. 1873-1887.
5. Vasile Lucaciu : Promemorta tn cauza Mlslnnll Palrlollce Naţionale, trlmlsă de gnvemul român
ln S talele Unlte. Washington, 16 marile 1918, Biblioteca Acad. R.S.R., Arbiva Angelescu, I, mss
17, pp. 1-12. Din delegaţie au mai făcut parte Vasile Stoica şi loiln Moţa, Componenta dclegaliei
ca şi denumirea ei de Misiunea Patriotică Najională au fost stabilite la o consfătuire ţinută la
Ministerul de Externe. ln raportul său Vasile Stoica o denumeşte Misiunea Patrioticii Ro.mână.
6. ln coloanele ziarelor „Tribuna"', .,Românul11, „Gazeta Transilvaniei", „Voinţa naţională.", ln
cuvîntările rostite la congresele Ligii culturale (1906 şi 1914) , la congresul raselor de Ia Londra
(1911), în cadrul a numeroase întruniri publice organizate în anii 1915-1916 în Bucureşti, Galaţi,
Tr. Severin, Constan�a etc. Vasile Lucaciu a sus �inut cu ardoare principiul libertăţii şi inde
pendenţei naţiunilor, al manifestării de sin.e stătătoare în cadrele statelor lor unitare, libere �I
democratice.
12 -

ANUARUL MARMAŢIA, voi. IV
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ricane reuşind, printr-o bogată muncă politică şi propagandistică, să creeze
în rîndurile acestora o imagine cît mai realistă asupra României, a efortu
lui şi sacrificiilor ţării în război, să prezinte dezideratele naţionale
ale
poporului român, legitimitatea făuririi statului român unitar, liber, demo
cratic şi independent. Totodată, Misiunea Patriotică Naţională condusă de
Vasile Lucaciu a avut un rol important În coordonarea acţiunilor de soli
darizare cu România, de ajutorare a răniţilor şi a familiilor celor căzuţi la
datorie, cît şi În organizarea unor unităţi de voluntari
români care să
lupte în Europa, În cadrul armatei americane. Acestor obiective, consem
n ate în cele două rapoarte întocmite de Vasile Lucaciu şi Vasile Stoica în
martie 1 9 1 8, ca şi de către toţi aceia care au scris despre personalitatea
„Leului de la Şişeşti", le-a corespuns pe plan politic general pregătirea tere

nului pentru stabilirea relaţiilor diplomatice dintre

România şi Statele

Unite, realizarea unei atmosfere prielnice În viaţa politică americană sosirii
dr. Constantin Angelescu, primul reprezentant diplomatic oficial al ţării
noastre la Washington. Această activitate se înscrie ca una dintre laturile
esenţiale ale activităţii lui Vasile Lucaciu, a M.P.N., pe care dorim s-o
subliniem În mod deosebit, deoarece ea a avut implicaţii majore pentru
soarta României, pentru însăşi perspectiva eliberării provinciilor româ
n eşti de sub dominaţia dualistă şi unirea lor cu Ţara7•
încă de la începutul activităţii Misiunii Patriotice Naţionale s-a înve
derat contribuţia laborioasă a lui Vasile Lucaciu. în drum spre S.U.A.,
membrii delegaţiei s-au oprit la Darniţa, unde s-au Întreţinut cu prizonie
rii români, a căror vestită Declaraţie de Unire cu România, adresată pu
terilor Antantei, a fost publicată apoi şi În ziarele româneşti din Statele
Unite8• De asemeni, poposind În oraşele scandinave printr-o serie de arti
cole apărute În presa de aici, Vasile Lucaciu a demascat teroarea dezlăn
ţuită de autorităţile dualiste contra românilor din Transilvania, afirmînd
ale poporului
În faţa opiniei publice internaţionale drepturile naţionale
nostru.
Delegaţia Misiunii Patriotice Naţionale sosită la 25 iunie 1 9 1 7 pe pă
mîntul Statelor Unite, la New-York, a trimis un mesaj. secretarului de
stat Robert Lansing, prin care Vasile Lucaciu saluta lupta poporului ame
rican pentru dreptate şi libertate, afirmînd că ,,noi socotim că este cu totul
7. Considerăm drept eronate aprecierile făcute de Alexandru Averescu în 1920 de la tribuna par
lamentului asupra activităţii lui Vasile Lucaciu ln Statele Unite , a contribu�iei sale la realizarea
unităţii forţelor româneşti de peste Ocean.
8. Corneliu Mezea, Dr. Vasile Lucaclu .,Leul de la ŞlşeşU", 1852-1922, Satu Mare, Presa liberă,
1936, pp. 125-126; Ziarul „Libertatea'' . (Cleveland) , nr. 2 din 9 august 1917, publică Decla r aţia
de la Dunl!a, purt!nd şi semnăturile celor peste 250 de ostaşi şi ofiţeri români,
însoţită de o
scrisoare adresată : Tineri romlnl americani, prin care ii îndemna să se înroleze în armata ame
rica.nă şi, astfel, „înaintind voi de acolo, noi de aici, să ne inLîlnim, coperiti de glorie pe pă
mintul Ardealului sfint" şi împreună cu Banatul, Crişana, Maramureşul, Bucovina „să fie trup
din trupul mindru şi cu mare soroc în lume, ce se va numi România Mare" („Libertatea", nr. 1 .
d i n 2 august 1917). Demn d e subliniat este ş i faptul c ă Mitropolia Moldovei şi Sucevei, in epis
tola intitulată Clltre preolll şi poporul român din America, din 21 aprilie/& mai 1917, recomanda
cu căldură M.P.N., condusă de V. Lucaciu, subliniind faptul că şi pentru „mult încercatul nostru
popor român a sosit vremea dreptătii şi întregirii neamului într-un singur stat românesc, care
se va ciştiga numai prin muncă şi jertfă din partea tuluror românilor". („Libertatea", nr. l ,
di n 2 august 1917) .
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firesc ca românii din Europa şi America . . . sa ia parte la glorioasa luptă a
naţiunilor civilizate din care trebuie să rezulte libertatea şi unitatea noastră
naţională"9• Totodată, în articolul „Salutări din România", apărut în ziarul
„New York Times" , Vasile Lucaciu exprima Încrederea că Misiunea Pa
triotică Naţională va găsi pe pămîntul S.U.A., „sfinţit de spiritul libertăţii,
tot sprijinul necesar", din partea preşedintelui republicii, a guvernului �i
poporului american 10.
De relevat faptul că delegaţia română a fost primită, în ziua de 2 iu
lie 1 9 1 7, la Casa Albă din Washington de către secretarul de stat Robert
Lansing, unde Vasile Lucaciu, într-o alocuţiune plină de conţinut, a expus
scopul patriotic al Misiunii condusă de el, ca şi situaţia critică a statului
român În acele împrejurări. „De la războiul prezent, - considera Lucaciu
- România speră să realizeze unirea tuturor românilor, incluzînd pe cei
din Transilvania, Bucovina şi Banat cu Ţara Mamă, formînd Români.1
Mare " . Salutînd delegaţia română, În cuvîntul său de răspuns, secretarul de
stat a subliniat că „Statele Unite vor da tot sprijinul sforţărilor României
de libertate şi unitate naţională" , şi că guvernul său „priveşte cu simpatie
asupra scopului Misiunii" 1 1• Această primă Întîlnire, ca şi vizitele delegaţiei
române la o seamă de personalităţi politice, Între care şi ministrul de război
Newton Baker sau la legaţiile Franţei şi Italiei au avut un ecou favorabil
în rîndurile opiniei publice progresiste americane. Mai multe ziare ca :
„New York Times" , „Washington Post" , „Sunday Star", „Plain Dealer" ,
„Cleveland Plain Dealer" ş i altele a u apreciat î n mod deosebit eforturile
României În război, năzuinţa legitimă a românilor spre unitate şi libertate
naţională, considerînd pe bună dreptate că „România doreşte numai a re
căpăta teritoriul locuit de un popor de sînge român" . In acelaşi timp ziarul
„Cleveland Plain Dealer" îndemna opinia publică americană să sprijine ac
ţiunea dreaptă a României, precizînd : „O Misiune română este acum În
Statele Unite. Ea merită aceeaşi consideraţie care s-a acordat
celorlalte
misiuni ale puterilor Antantei. . . Simpatia naţională (americană) trebuie
oferită cu d eplină sinceritate naţiunii (române) care a suferit aşa de teribil
pentru cauza comună a civilizaţiunii" 12• La rîndul său, ziarul „The Sunday
Star" declara că „Restaurarea dreaptă a naţiunii române este o cauză bine
cunoscută şi pe deplin aprobată de aliaţi" 13.
Cu deosebită satisfacţie a fost primită Misiunea Patriotică de către toţi
<:ei peste 200 OOO de români aflaţi În Statele Unite, de către organizaţiile
culturale şi filantropice, de presa românească de peste Ocean. Articole ca :
9. „Libertatea", (Cleveland) . an I, nr. 1, din 2 august 1917.
10. „New York Times", din 26 iunie 1917.
11. „America• (Cieveland) , an XI!, nr. 56, din 15 iulie 1911: vezi şi „The Official BuUetin", din
3 iulie 1917, care publică un Comunicat, despre intllnirea delegatiei române - Vasile Lucac1u,
Vasile Stoica şi Ioan Mota - cu Robert Lansing. La întrevedere a participat Andrews, însărcinat
cu afaceri al Statelor Unite la laşi, ca şi Epaminonda Lucaciu din partea organizatiilor româneşti
din America. („Washington Po st u , din 10 iulie 1917).
12. „Cleveland Plain Dealeru din 27 iunie 1917.
13. „The Sunday Star• (Washington) din 8 iulie 1917. A se vedea şi articolele din „The Washington
Post" din 20 iulie 1917, din „The New York Times", din 31 iulie 1917 şi altele, care precizau că
M.P.N„ condusă de Vasile Lucaciu, urma să expună clar poziţia României şi scopul urmărit de
ea „să elibereze pe români din sclavia austriacă şi să·i reunească cu propriul ei popor".
12•
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.,Misiunea patriotică română", „Zile man, oaspeţi aleşi", „Misiunea r;J
mână", „Ministrul Lansing salută misiunea din România", „Misiunea ro
mână la adunarea Uniunii şi a Comitetului Naţional"14, salutau cu multă
bucurie pe solii României, care aveau în frunte pe Vasile Lucaciu, căci
„Vedem În el solul drag şi mult aşteptat al ţării noastre, al căminului nostru
din copilărie, pe solul iubit al năzuinţelor noastre naţionale" 15.
Una dintre primele acţiuni iniţiate de Vasile Lucaciu, împreună cu
ceilalţi membri ai delegaţiei (îndeosebi cu Vasile Stoica, căci Ion Mop s-a
reîntors la începutul lui septembrie În patrie), a fost stabilirea de legături
cu principalele colonii româneşti din New York, Chicago, Aurora, Detroit,
Cleveland, Philadelphia, Youngstown, Indiana Harbur, Trenton, Ind iano
polis, Cincinnati, Buffalo şi altele, În vederea coordonării eforturilor lor
pentru cauza unităţii naţionale. „Am vizitat aproape toate centrele locuite
de români pe teritoriul Statelor Unite", declară V. Lucaciu, şi peste tot.
a domnit un mare entuziasm16. Din iniţiativa lui Vasile Lucaciu, sprijinit
direct de către fratele său Constantin Lucaciu, de fiul său Epaminonda
Lucaciu, de Paul Negulescu, Ioan Podea, Gavril Barbu şi alţii, s-au purtat
tratative dintre reprezentanţii Uniunii societăţilor de ajutor şi cultură din
America, ai Societăţii Naţionale a românilor americani, Asociaţia naţionali
româno-americană , pentru ajutor de război, Comitetul femeilor române,
şi altor numeroase societăţi, între care : „Albina", „Aurora", „Avram·
Iancu", „Mihai Viteazul" , „Gloria română", „România Nouă" , „România:.
mare" . Scopul principal al acestor discuţii a constat în colaborarea trai-
nică a tuturor forţelor naţionale, aducîndu-şi, În felul acesta, contribuţia
la lupta generală dezrobitoare şi unificatoare a poporului român.
Rolul deosebit al Misiunii Patriotice Naţionale, al lui Vasile Lucaciu
În' strîngerea rîndurilor românilor americani în jurul ideii centrale
u
nirea - indiferent de confesiune şi opinii politice, a fost subliniat şi de
către diferiţi reprezentanţi ai organizaţiilor şi publicaţiilor româneşti din
Statele Unite. Aşa, de exemplu, C.R. Pascu, redactorul ziarului „Ameri
ca", referindu-se la necesitatea unei atari colaborări dintre diferitele or
ganizaţii româneşti, a subliniat meritele lui Vasile Lucaciu, care „Într-o
convorbire de faţă fiind mai multe persoane a spus că aşa ceva s-ar putea
realiza"' 17. La rîndul său, Ioan Păcurar recunoştea faptul că „Înţelegerea
frăţească care ne-a întrunit pe toţi şi azi Într-un cuget şi simţire, se da
toreşte În mare parte acestor întrevederi", organizate în mare măsură din
iniţiativa lui Vasile Lucaciu18. De altfel, activitatea nieobosită a lui Yasile
Lucaciu, repudierea oricărui calcul politicianist au ajutat mult sudurii, atît
-

14. „Libertatea", nr. 1 din 2 august 1917 ; „America•, nr. 52, 56 şi 78 din l, 15 Iulie, 31 august
1917 ; „Transilvania", din 30 august 1917; „Tribuna", din 28 iulie 1917 ; „Românul", din 18, 24 şi
30 august 1917.
15. „America", nr. 52, din 1 iulie 1917. „In numele românilor conştienţi de chemarea şi datorintele
lor fată de neam şi ţară - scria ziarul - sa.Iutăm cu bucurie şi cu !nsufle�ire Misiunea r0mănă,
salutăm pe •Leul de la Şişeşth, tribun al Ardealului".
16. Vasile Lucaciu, Loc. cit„ p. 7; vezi şi V. Stoica, ln America. Washington, 18 martie 1918,_ .Bibi.
Acad. R.S.R„ Arh. Angelescu, I, mss. 18, pp. 1-10.
1'/. „America", an XIII, nr. 48, din 5 martie 1918.
18. Idem, nr. 54, din 12 martie 1918.
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-de necesare În acele Împrejurări, între forţele româneşti din Statele Un i te,
·concretizată în crearea, la 5 iulie 1 9 1 8, a Ligii naţionale române, · care a
cuprins pe românii din toate organizaţiile culturale şi filantropice, indi
ferent de crediniţe politice şi religioase. Elocvent este şi faptul că preşedinte
al Comitetului a fost ales Vasile Stoica, iar dintre membri acestuia făcea
parte şi Constantin Lucaciu 19• Semnificaţia politică a creării Ligii naţio
nale române din America a fost apreciată atît de către reprezentanţii miş
cării naţionale româneşti, dt şi de oficialităţile americane care, în comu
nicatu'! oficial al Casei Albe din 1 8 mai 1 9 1 8 , preciza : „Românii din toate
părţile Statelor Unite s-au întrunit de curînd (este vorba de reuniunea din
1 3 mai care a ales Comitetul Provizoriu al Ligii naţionale române - i.i.)
şi au format o organizaţie naţională pentru ca să lucreze pentru România
Mare. Totul e supus ideii eliberării nu 111u mai pentru cei din Transilvania,
dar şi pentru cei care au fost siliţi să facă o pace aşa de nenorocoasă în
România"2D.
În vederea propagării obiectivelor M.P.N., Vasile Lucaciu a dat pu
blicităţii două manifeste, unul la 16 august 1 9 1 7, intitulat Către românii
din America2 1 , şi altul la 1 5 septembrie 1 9 1 7, Apel către iubiţii noştri
compatrioţi români din glorioasa republică a Statelor Unite22, documente
de mare Însemnătate pentru mişcarea nlaţională a românilor de peste Ocean,
care pun în evidenţă, din nou, contribuţia deosebită a marelui tribun al
românilor. In primul manifest, după ce saluta pe românii din Statele Unite,
îi chema la unitate şi solidaritate, căci pentru a ne realiza „idealul naţional,
deplin îndreptăţit şi drept preţuit din partea tuturor aliaţilor, se cere con
lucrarea noastră a ardelenilor, a bănăţenilor şi bucovinenilor, ca să dove
dim lumii, că în conştiinţa noastră românească trăieşte viu sentimentul
libertăţii şi dorul nestins pentru cultură şi neatîrnare naţională" . în celă
lalt manifest Vasile Lucaciu arăta consecinţele dezastruoase ale războiului,
chemînd la colaborare strînsă a românilor cu celelalte popoare asuprite
dinr imperiul dualist pentru a instaura În lume „era dreptului, a libertăţii
şi democraţiei". Axioma şi postulatul de căpetenie, preciza Lucaciu, tre
buie să fie libertatea naţională pentru toate popoarele, căci, „Popoarele, ele
înseşi să-şi croiască soarta, · dreptul şi viitorul ! Naţiunile să se grupeze în
statele lor naţionale" . La fel şi „românii subjugaţi şi tiranizaţi de veacuri
trebuie să alcătuiască o Românie Mare cu fraţii lor din regatul român" .
Stoica, ln America pentru c.iuza româneascl, Bucureşti, Tip. Universul, 1926 ; vezi ş i ar
ticolul Unirea elemenluJui românesc din Statele Unite tnlăptulUI ( „Ame ri c a " , nr. 109, din 16
mai 1918) .
. 20. , .Tho Oflicial Bulletin" din 18 mai 191 8 ; vezi şi . ,America•, nr. 107 şi 109 din 14 ;i 16 mal
191R. ln Chema re către loll românii, se preciza: „Dreptaleil nu poilte fi limitată niciodată. Iar
fratii noştri de acasă şi noi pentru dreptate ne luptăm. . . Vom arăta lumii dreptatea noastră,
suferinţele şi rănile noaslre şi vom dovedi că ştim să ne jertfim şi sintem vrednici de liber
tate . . . Noi, românii n-am vrut niciodată şi nu vrem nici astăzi să apăsăm pe nimeni. Am lăsat
pe toată lumea să trăiască, dar vrem să fim lăsati şi noi să trăim. . . Noi, românii vrem, ca
tot neamul nostru, să formăm o singură �ară" („America", nr. 117 din 25 mai 1918).
"21. „Libertatea", nr. 5 din 30 august 1917. Vezi şi „Transilvania", nr. 2 din 29 august 1917. „ln
acest cuvînt de salutare - se soune în m anifest - nu răsună numai glasul nostru de frate, ci
în el se cuprinde şi salutul dulCe al Mamei duioase , a românilor de pretu tindeni , care prin re·
JHEsentanUi autorizaţi ai natiunii, prin guvernul României ne-au trimis la voi, la fratii noşln
iubiti'· .
:22. „ America" , nr . 94 din 20 sep tembr ie 1917 : vezi şi Vasile Lucaciu, The Rou.manlan Patriotic Na•
Ilona! Mlsslon To The Ulliled States ol America 1917, pp. 7-11, 2G-24.
19. Va"iih"
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Prin asemenea luări clare de poz1ţ1e, prin discuţiile numeroase cu re
prezentanţii organizaţiilor româneşti din America şi cei ai naţiunilor sub
jugate, Vasile Lucaciu s-a dovedit încă odată un mare tribun naţional, un
Îlnflăcărat militant pentru cauza unirii şi dezrobirii popoarelor. Aceste
documente pun în evidenţă, cu multă claritate, gîndirea Înaintată a lui
Vasile Lucaciu, modul democratic în care Înţelegea el să fie stăpîne pe
destinele lor, să trăiască libere în marginile statelor lor naţionale, neîn
grădite şi fără să asuprească pe cineva. în acelaşi timp aceste document e
evidenţiază demascarea c e o realizează Lucaciu asupra imperiului dualist,
a claselor exploatatoare şi compasiunea pentru cei asupriţi indiferent de
naţionalitate.
O contribuţie valoroasă a adus Vasile Lucaciu în· organizarea şi des
făşurarea unor mitinguri în principalele colonii româneşti la care a lu:1t
parte un numeros public românesc, dar şi reprezentanţi ai oficialităţilor şi
presei americane23. In felul acesta Întrunirile căpătau un caracter mult
mai larg, fiind abordată o gamă largă de probleme al căror conţinut era
axat pe ideea luptei pentru libertate şi unitate naţională a popoarelor, şi
cu atît mai vîrtos a poporului român Asemenea manifestări veneau si
demonstreze încă odată În faţa opiniei publice mondiale greutăţile �i su
ferinţele populaţiei româneşti din cadrul imperiului dualist, să demaşte
şi să combată propaganda de corupţie şi demoralizare naţională pusă la
cale de cercurile progermane, austriece şi ungare din Statele Unite, să
afirme hotărîrea de luptă comună a românilor cu reprezentanţii celorlalte
popoare subjugate de marile imperii : cehi, slovaci, sîrbi, polonezi. Pe bună
dreptate sublinia V. Lucaciu că cele 1 2 Întruniri publice la care a luat
parte, „au fost adevărate manifestaţiuni naţionale chiar aşa cum poftesc
interesele noastre naţionale"24.
Un ecou deosebit de favorabil în rîndurile opiniei publice progresiste
americane l-a avut marea întrunire naţională de la Youngstown, din 2
septembrie 1 9 1 7, care, aşa cum menţionează revista „Transilvania", „nici
odată n'u s-a văzut încă În oraşul nostru o manifestaţie atît de măreaţă
şi impunătoare", că vorbirea lui Vasile Lucaciu „a electrizat întreg au
ditorul", pătruns de „lupta sfîntă pentru realizarea idealului naţional :
umrea tuturor românilor t'ntr-o Românie. l\fare"25. Moţiiu nea adoptată
.

23. Vasile Lucaciu, The RoumanJan Patriotic Nallonal Mlsslon To The Unlled States ol America . 1917,
pp. 1-39 ; vezi şi ziarele : 11America", ,,Libertatea", „Românul"' , „Tribuna ' · şi „Transilvania'',
apărute în anii 1917-1918 î n Statele Unite, care publică ample reportaje despre manlfeolările
naţionale româneşti şi redau integral sau fragmente din cuvintările lui Vasile Luc aciu. lată ş1
principalele oraşe :
Cincinnati (4 iulie} . Trenton (12 august} . Youngstown
( 2 septembrie}, De t r o i t
(9 şi 16 septembrie} . Washington (15 septembrie} . Cleveland (16 şi 23 septembrie) , Ro e b lin g \31>
s ep temb rie) , Aurora (7 octombrie) , Indiana Harbor (14 octombrie} . Canton (lG decembrie) , acestea
i n anu l 1917, iar în anul următor din nou la Youngstown (9 februarie} , Chic<1go (17 febru a ri e ) , In
diana Harbor (18 februarie) ş i altele.
24. Vasile Lucaciu, Promemorla• • • , p. 7; vezi şi Arh. M.A. E . , fond 71 (1914-1918) , dos. 302. Raport
al Legatiei române din Washington din 28 martie 1918.
25, „Transilvania" (Youngstown) nr, 3 din 5 septembrie 1917; „ Li ber ta te a " , nr. 6 din 6 sPptem bri e
1917; „Roumania" (Chicago), nr, 3 din 1 octombrie 1917, pp. a1--a2. „Cuvintele l o r calde au
electriza! întreg auditoriul, ln un elan de însufleţire naţională s-a protestat contra barlrnriilor
din imperiul dualist, prin care in chip mişeles c s-au smuls, sub presiunea baionetelor jandcu
mereşti şi a i ntem n i� ări i 1 declaratiunl de la românii de acasă (din Transilvania) că ci nu v o i es c
wiirea Ardealului cu România" („America", nr. 81, din 5 septembrie 1917).
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exprima ş i e a hotărîrea celor pr·ezenţi d e a susţine cu toate forţele războiul
pînă la victorie pentru fericirea şi libertatea popoarelor, pentru cauza uni
tăţii naţionale a românilor. Relevînd însemnătatea Întrunirii de la Detroit,
din 16 septembrie 1 9 1 7, şi cuvîntarea bogată a lui Lucaciu consacra.tă lup
tei pentru „drepturi naţionale', libertate pentru toate neamurile, pentru
dreptate şi democraţie", ziarul „Free Press" scria că „Vasile Lucaciu, tri
mişii guvernului român au fost asaltaţi de felicitările, aplauzele şi urările
a 2 OOO de români"26• Un mare succes a avut şi Întrunirea de la Cleveland,
din 23 septembrie 1 9 1 7, la care au luat parte peste 3.500 de persoane din
oraş şi localităţile învecinate, primindu-se, totodată, numeroase telegrame
de adeziune din Trenton, Detroit, Philadelphia, New Castle, Cincinnati �i
altele. In cuvîntul lor : Teofil Roşca, Vasile Stoica, C. Hărjeu, ca şi Myron
T. Harrich, fost guvernator al statului Ohio, Barry L. Davis, primarul
oraşului şi alţii au subliniat colaborarea româno-americană pentru dobîn
direa unităţii şi libertăţii popoarelor. întrunirea, prezidată de Vasile Lu
caciu, care a rostit un amplu discurs, a avut un rol deosebit de important
pe linia luptei naţionale a românilor. Făcînd istoric:,ul poporului nostru şi
luptei sale de peste 2 OOO de ani În cadrul aceleiaşi vetre strămoşeşti, Va
sile Lucaciu a arătat că toată istoria „dovedeşte că aici a trăit şi trăie�te
În patria sa, pe pămîntul său propriu o naţiune conştientă de originea sa,
de drepturile sale, de individualitatea sa naţională - naţiunea română".
Tocmai de aceea „Noi nu cerem nimic ce nu este al nostru, noi nu vrem
să luăm nimic ce este al altuia. Noi pretindem numai aceia ce este al
nostru, după toată dreptatea dumnezească şi omenească, noi pretindettn
libertate şi democraţie, pretindem înfiinţarea României Mari, cu Bucovina,
Ardealul şi Banatul"27• Iată, din nou, gîndirea patriotică, democratică a
lui Vasile Lucaciu, năzuinţa naţiunii fiind şi năzuinţa sa, exprimată clar
în numeroasele cuvîntări rostite cu atîta înflăcărare, în articolele ş1 inter
viurile acordate publicaţiilor din America. Telegrama expediată cu acest
prilej preşedintelui Wodrow Wilson, purtînd semnătura lui Vasile Lucaci u,
Dionisie Moldovan şi Mihai Bîrză, sublinia faptul că pacea în Europa � e
' a realiza abia „cînd popoarele subjugate din Austro-Ungaria vor fi libere,
constituindu-se În state naţionale după drepturile lor fireşti. Acesta este
pentru noi rezultatul cel mai fericit ce-l aşteptăm împreună cu triumful
26.

27.

„Free Press" (DetroiL) din 18 septembrie 1917; vezi şi „America" din 19 �eplembrie 1911 care
sub titlul Discursul plrlntelul VasiJe Lucaclu la Delrolt, redă întreaga cuvintare, relcvîn<I. ideea
că , ,părintii noştri n-au pregetat nici un moment a jertii toate, a jertfi chiar şi viaţa, in luptă
pentru apărarea limbii na�ionale, care este dreptul cel mai de frunte în viaţa unui popor"'. ln
telul acesla „purcezînd mai departe luptcl naţional� . vom învinge pe toţi duşmanii noşln ş i vom
dobindi toate drepturile cu cari inzestrati să putem înainta pe ca1ea culturii naţionale, i n mti
rirea şi bunăstare o ce ni se cuvine " . A se vedea şi articolul Stalele Unite dşUgă ajutorul romA
nllor.
„America",
pp. 25--30 .

nr. 98 din 25 septembrie 1917 ; vezi şi Vasile Lucaciu, Tite Rouman'lla n Palrlotlc . . . ,
„Voim să ne restabilim în drepturile noastre nationale, cerem satisfacţiunea n1vr.n1tă
pentru suferintele milenare. . . Ardealul cu Banalul, cu Bucovina, cu Maramureşul, cu Somt�şana
şi cu Crişana formează geograficeşte şi etnograficeşte un teritoriu compact, locuit de patru mi
lioane . de români. . . Dar aici sinl şi enclave mai mărunte sau mai măricele, deosebite lr1nturi
de popoare : ruteni Ja Nord, sirbi în Banat, saşi in Ardeal , maghiari răsfiraţi, pe ici, pe colo,
dind cu lot ii o cifră ele aproximativ 2,2 milioane„.
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ideilor de dreptate, libertate şi democraţie din viaţa tuturor popoarelor"28•
Erau noi mărtur.ii ale devotamentului lui Vasile Lucaciu pentru cauza
celor mulţi şi subjugaţi, pentru a înlătura în viitor orice dominaţie a
popoarelor, pentru cauza naţiunii române.
De fiecare . dată, alocuţiunile rostite de Vasile Lucaciu ca şi de către
ceilalţi militanţi aveau darul mobilizării forţelor naţionale În vederea
afirmării şi realizării dezideratului unităţii noaistre statale, a susţinerii
Crucii Roşii Române (cu bani, îmbrădminte, medicamente), a familiilor
celor plecaţi la datorie, a încuraja voluntarii români înrolaţi În armata
americană (peste 5 OOO la număr) şi care luptau pe frontul francez. În
cuvîntări, În moţiuni şi rezoluţii, în articole şi apeluri se sublinia ideea
unirii . eforturilor tuturor popoarelor democratice pentru triumful dreptă
ţii naţiunilor subjugate, ideea susţinerii armatelor aliate prin toate mijloa
cele ce le stăteau la îndemînă pînă la victoria finală, ideea demascării fără
cruţare a politicii reacţionare a imperiului dualist, ideea făuririi statelor
naţionale libere şi independente.
La Începutul anului 1 9 1 8 , odată cu sosirea dr. Constantin Angelescu,
primul reprezentant al României la Washington, numărul manifestărilor
n aţionale a crescut. Situaţia politică impunea urgentarea unor asemenea
manifestări, căci propaganda străină reacţionară crease În rîndurile opiniei
publice americane o imagine falsă asupra imperiului austro-ungar, asupra
vieţii naţiunilor asuprite, asupra României şi a dreptului ei istoric la uni
tate şi independenţă naţională. Dar mai ales faptul că România a fost obli
gată să 6emneze armistiţiul şi apoi un tratat de pace înrobitor cu Puterile
Centrale trebuia prezentat În adevărata sa lumină, expusă poziţia clară
a ţării noastre în acele momente extrem de critice. De acum toate ma
nifestările naţionale ale românilor din afara graniţelor ţării îmbrăcau ace ;t
c aracter de vehement protest împotriva odiosului tratat impus României.
Aşa, de exemplu, întrunirea de la Chicago, din 1 7 februarie 1 9 1 8, s-a bucurat
de un deosebit succes, luînd cuv întul prof. univ. Gideon Wels, Miss Harriet
Wittum, dr. Bernard Flexner, din partea oficialităţilor americane, Vasile
Lucaciu din partea M.P.N. şi dr. C. Angelescu. In cuvîntul său Samuel
Insull, preşedintele Consiliului statului Illinois, a arătat că „Germania
poate obliga România să semneze un tratat de pace, dar cînd războiul
se va termina şi cînd ziua judecăţii va veni, România va rupe acest tratat
·

28.

Ibidem. In telegrama trimisă către factorii de răspundere din ţară, Vasile Lucac1u îi

asigura

că

roCl<lnii din Statele Unite , ,sînt gata la toate jertfele pentru biruinţa libertăţii ş i pentru dezro
birea fraţilor din mijlocul cărora au plecat". Despre alte întruniri a se vedea şi „Transilvania...
din 5 decembrie 1917. La 16 decembrie 1917, mitingul de Ia Canton a adoptat o nouă telegramă
către executivul american, cerind să sprijine „cauza dreaptă a popoarelor din imperiul dualist•.
Telegrama era semnată de Vasile Lucaciu, preşedintele întrunirii, c a şi de -�ălre John Sandm şi
John Flueraş, secretari. (Vasile Lucaciu, The Roumanlan Patriotic • • . , pp. 37-38) .
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şi în final va fi reconstituită"29. Sub titlul Vizita membrilor Legaţiei Ro
mâniei, revista „Roumania" , condusă de Paul Negulescu, preciza că la a ·

dunare „Răsunau uralele nesfîrşite ale bunilor şi Înţelepţilor români din
Ardeal, Banat şi Bucovina, care cu tricolorul României agitau Întreaga
atmosferă ca să ducă v întul glasul lor de îmbărbătare peste pămîntul A
mericii, peste valurile Oceanului, să ducă vîntul glasul lor În Ţara mam:i,
frumoasa Românie, ce se zbate aprig şi cu îndîrjire de moarte În lupta ei
pentru dreptul de a exista şi a fi liberă"30 .
.
De o largă audienţă în rîndurile opiniei publice americane s-a bucurat
şi . adunarea naţională de la Indiana Harbor, din 18 februarie 1 9 1 8, la care
a luat parte un numeros public, ca şi L. Mc. Cormack, primarul oraşului,
Walter S. Brewater şi alţi demnitari locali. Io cuvîntul său înflăcărat,
Vasile Lucaciu a salutat pe dr. C. Angelescu, sosit În Statele Unite, „venit
ca frate la frate, să arate durerile şi aspiraţiile şi toate nădejdile· care se
ascund în inimile fiecărui român" . „Sărbătoarea de azi În faţa marilor zile
istorice �i în faţa marelui eveniment istoric care ne aşteaptă, în interesul
vieţii noastre naţionale şi politice - spunea Lucaciu - va cîntări mult în
balanţa datorinţelor noastre". La rîndul său, dr. C. Angelescu, făcînd is
toricul intrării României în război, a elogiat activitatea lui Vasile Lucaciu,
angajat în lupta dezrobitoare a întregului popor, căci, cu toate greutăţile,
spunea marele tribun „nu ne-am uitat idealul n aţional. Acel�i gînd ne-a
purtat şi ne poartă : unirea, înfăptuirea visului pe care de secole îl năzuim,
să fim la un loc, un 5ingur neam, cu o singură împărăţie"31•
Deosebit de importantă a fost activitatea publicistică desfăşurată cu
ajutorul unor ziarişti de vază, fiind difuzate numeroase broşuri, hărţi �i
grafice asupra ariei geografice, etnice şi lingvistice a provinciilor sale aflate
sub dominaţia austro-ungară : Banatul, Crişana, Maramureşul, Transilvania
şi . Bucovina32. Io felul acesta, treptat, prin desluşirile date marilor gazetari
americani, aceştia, preciza Vasile Stoica, ne-au luat apărarea · şi au „scris
articole În favorul nostru, msţinîndu-ne revendicările şi cerînd nu numai
Bibi. Acad. R.S.R„ Arhiva Angelescu, XIX, Varia 9 , p. 16 : Vezi şi „La Roumanie" 1ParisJ , nr.
12 din 4 aprilie 1918; „Le Chicago Sunday Tribune" din 24 februarie 1918 ; „New York T i me s " din
18 februarie 1918. In articolul Grandioasa întrunire româno-americană din Chicago, se reproJuce pt
larg desfăşurarea adunării, ca şi cuvîntul vorbitorilor. „Naţiunea română
a trebuit sci pl ă t e asc.J.
scump dreapta ei intervenire de a-şi mînlui f r aţii din Transilvan i a . . . Femeile din Romdnia
dc>d<\ra în con t i nuare H . Witum - au dus o luptă egală cu a bărbaţilor de pe front. A vcnil L i m 
pul cind noi femeile şi bărbdţii din Am�rica să s ă r im în ajutorul femeilor şi coptii or unei ia.1 i
ca re a suferit la !el cu Belgia şi, poate şi mai mult··. („America'', nr. 37 ,lin 19 februarie 1918).
De asemeni în articolul O manUestare romAnească la Chicago, se sublinia contribuţia Româmei i: i
războiu l de eliberare naţonală, jertfele şi spiritul de -;acrificiu de care a dat dovadă întregul nosl: u
popor. „Numele Ecaterina Teodoroiu va rămîne unul dintre cele mai gJonoase ale războiului ro
mân. Ea este des ti n ată a i nspira cîntcce şi legende eroice ale acestui război„ (,,La Roumanie·· , din
4 aprilie 1918).
30. „Roumania", (Chicago) . I, nr. 8, martie 1916, p. 192; vezi şi „America " , nr. 37 şi 38 din 19
şi 20 februari e 1918.
31. „A.'llerica•, nr. 46 din 2 martie 1918. In manHestul Căire toată suflarea românească din Statele
Unite şi Canada, publicat la iniţiativa lui V. Lucaciu, se sublinia că „Neamul nos t ru de acasă
nu mai poate lucra şi contribui la triumful alialilor, p e dată ce România va încheia o pace siltld
de împrejurări. Niciodată n-am avut o misiune mai mare ş i mai hotăritoare ca în mome n te l e dt'
fată . Cu totii, într-un gind şi cuget, din toale puterile şi mij loacele noastre, cu tot ce ni se
ce re : viată. avere, sîngele nostru şi lJanul nostru să venim in ajutorul aliaţilor, în ajutorul ţărilor
în care trăim .ca să le ajută m la triumful lor asupra duşmanului comun". („America" , nr. 45 d1r.
1 mat t i e 1918) .
32 . .Bibi. Acad. R.S.R„ Arhiva Angelescu, I. mss. 18, pp. 1-10. Raportul lui Vasile Stoica cătte
dr. C. Angelescu, ministru al României in WashinJton.
29.

-·
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autonomia neamurilor din Austro-Ungaria, ci deplina libertate şi unire cu
fraţii lor de peste hotarele Habsburgilor"ll. In corespondenţa din 8 şi 1 2
februarie 1 91 8 , dintre dr. C. Angelescu şi Victor Antonescu, aflat la Paris,
îl informa despre activitatea M.P.N. condusă de Vasile Lucaciu, ceea cc
demonstra năzuinţa românilor oprimaţi de a se uni cu România34•
Un rol deosebit pe linia apărării intereselor naţionale ale României
l-au avut vizitele intreprinse de Vasile Lucaciu şi Vasile Stoica, de către
alţi români aflaţi În Statele Unite - dr. N. Lupu, L. Mrazek, C. Miclescu,
Paul Negulescu etc. la diferite personalităţi americane : Theodor Roosevellt,
fost pre�edinte al S.U.A., Franklin Lane, ministrul de interne, William
Philips, John Barrelt, căpitanul Luke C. Doyle, criticul militar Frank H.
Simonde, ziariştii Mac Lean, Ira E. Benhett, Frederik H. Allec, Henry
Sleaper şi alţii care au susţinut justeţea revendicărilor noastre naţionale,
abordînd Într-un cadru mai larg autonomia naţiunilor din Austro-Ungaria,
dreptul şi deplina libertate a popoarelor de a dispune de soarta lor şi în
acest cadru dezideratele unioniste, drefote ale României35. Aşa bunăoară,
în Întrevederea avută cu Th. Roosevel t, fost preşedinte al S.U.A ., acesta
a declarat la 8 decembrie 1917 că „Statele Unite vor susţine dezrobirea
n aţionalităţilor şi vor susţine cu hotărîre regatul român În justele sale
revendicări"36. In acelaşi timp, Vasile Lucaciu, bun cunoscător al limbilor
germană şi maghiară, a cercetat cu atenţie propaganda de corupţiune desfă-:
şurată de presa legată de interesele Puterilor Centrale care, prin cele mai
variate şi josnice mijloace, denigra lupta justă a popoarelor asuprite din
monarhia dualistă. Cunoscînd manevrele reacţiunii, documentele pe care
le invocau în scopul menţinerii În continuare a imperiului dualist, Vasile
Lucaciu a putut direcţiona şi orienta cu maximum de eficienţă propaganda
românească, considerînd ca absolut necesară întărirea legăturilor dintre
reprezentanţii românilor şi ai celorlalte naţiuni (cehi, iugoslavi, poloni etc.)
din imperiu, În vederea ruperii lanţului asupririi şi pentru dreptate şi
libertate naţionalăl7.
O importanţă deosebită pentru propaganda desfăşurată În Statele Uni
te a avut-o tipărirea broşurii Misiunea Patriotică Naţională Română în Sta
tele Unite, în mii de exemplare, În limba engleză. Lucrarea cuprindea prin
cipalele cuvîntări rostite de Vasile Lucaciu la diferite Întruniri publice în
a doua jumătate a anului 191 7, ca şi moţiunile adoptate cu aceste prilejuri,
precum ş1 telegramele trimise către factorii guvernamentali români şi ame33.

4; N. Iorga, America şi românii din America, Note de drum şi Conferlnle, Vâleui1
1930, pp. 8�1.
Acad. R.S.R., Arhiva Angelescu, XIX, Varia 9, Scrisorile lui C. Angelescu călre Vu:lot
Antonescu, la Paris.
35. Vasile Stoica, In America pentru cauza romanească, Bucureşti, Tip. Universul, 1926, pp. 10--1 2,
28-30.
36. Bibi. Acad. R.S.R., Arhiva Angelescu, I. mss. 18, !. 6; vezi şi Boris Ranghe\, Rela!llle ru
mâno·americane
ln
perioada
prbnulul
război mondial, 1916-1020, Cluj-Napoca, Edilurn Dacia,
1975, pp. 8�96.
37. Vasile Lucaciu, Promemorla. .. , m'5 J 7 , p. 8, „Am cercetat cu atentiune propaganda de corup
ţiune - declară Lucaciu -, am controlat presa periodică care scrie în mod scandalos ş i revol
t i1 tor despre noi, românii, despre nu.tionalitătile din Ungaria şi Austria• ; Vezi şi C. Kiriţcscu,
Istoria rbbo.ulul pentru întregirea neamului, 1916---1019, voi. I I I , Bucureşti, 1922, pp. 202-294.
Ibidem, !.
de M un te ,

34. Bibi.
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ricani, În care se exprima hotărîrea românilor transilvăneni şi bucovineni
de unire cu România.
De o largă audienţă În rîndurile opiniei publice mondiale s-a bucurat
marele Congres românesc de la Youngstown-Ohio, din 9 şi 10 martie
1 9 1 8, la a cărui pregătire Vasile Lucaciu şi-a adus o contribuţie de mare
preţ. In<:ă după şedinţa reprezentanţilor bisericii ortodoxe din 22 februarie
1 9 1 8 care au hotărît convocarea Congresului, Vasile Lucaciu s-a interesat
îndeap ro ape despre posibilitatea coordonării acţiunilor celor două con
fesiuni româneşti din Statele Unite, încît toate parohiile erau invitate a
„trimite delegaţi . . . care să se manifeste În voinţa poporului la săvîrşirea
actului de unitate naţională" . în vederea realizării unei atari acţiuni, ziarul
„America" comenta pe larg contribuţia lui Vasile Lucaciu care a declar:lt
că „s-ar putea ca toate bisericile române din Statele Unite să se rupă de
autorităţile superioare bisericeşti" din Austro-Ungaria „şi, unindu-se lao
laltă, să formeze aici o biserică română neatîrnată pînă la încheierea pă• • '"' 38
•
Cil

Congresul a fost prezidat de Ioan Podea, de faţă fiind Vasile Stoica,
dr. C: Angelescu, maior L. Teiuşan, Paul Negulescu, senatorul John G.
Cooper, judele instructor George V. Carew, ca şi reprezentanţii a peste
150 OOO de români. Discuţiile care au avut loc au evidenţiat caracterul
politic al lucrărilor congresului, căci s-a întreprins o amplă evocare istorică
a luptei românilor pentru libertate şi neatîrnare, pentru unitatea tuturor
românilor, subliniindu-se că „numai prin unire se pot săvîrşi fapte mari
din care să isvorască unirea neamului şi înfăptuirea idealului nostru na
ţional "39.

Rezoluţia adoptată de Congres exprima hotărîrea răspicată a româ
nilor transilvăneni aflaţi În Statele Unite de unire necondiţionată cu Ro
mânia. „Noi, mai jos iscăliţi preoţi şi mireni, pătrunşi de simţămîntul

dreptăţii şi al dragostei de neam . . . , - se spunea În rezoluţie - socotind
că din faţa prigonirilor stăpînirii ungureşti adevăraţii noştri luminatori � i
înainte-mergători a u fost siliţi să-şi caute scăpare În binecuvîntatul regat
românesc, iar noi, poporul muncitor, sărac şi necăjit, să venim peste mări
şi ţări În acest dulce pămînt a! libertăţii, socotind că În toate zilele amarei
noastre vieţi gîndurile ni se îndreaptă cu adîncă dragoste şi neclintită nă
dejde spre liberul regat al României, de unde aşteptăm cu toţii dezrobire;i
neamului nostru ajuns sub oblăduiri străine şi duşmane . . . hotărîm ca
nimeni dintre noi de astăzi înainte să nu mai fie supus şi nici să mai aibă
nici un soi de legătură cu Mitropolia română ortodoxă din Ungaria şi
Transilvania ; legăturilor ce au fost să se rupă şi numai atunci să fie
statornicite iarăşi cînd Transilvania şi ţinuturile româneşti din Ungaria
vor fi dezrobite, fă'.cînd parte din regatul liber al României" . Totodată,
38. ,.America" , nr. 58 din 16 martie 1918; A •� veded şi a r tic ol el e , Alipirea bisericii române orto
doxe de Mi tropolia romană d'o România („America " , din
!martie 1918) ; Să ne manifestăm
cu bărbăţie ( „ Ame ri ca • ,
din 8 martie 1918) ; Marea manifestaţie na\lonelă de la Youngstown
(„America" , din 12 m a rt i e 1918) ; Marea întrunire românească din Youngslown, O. („Roumania'",
martie 1918 p. 201) .
39. „America" , nr. 54 din 12. martie 1918 ; vezi şi „America" , din 13, 14 şi 15 martie 1918.
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rezoluţia exprima sentimentele comune ale românilor aflaţi În Statele
Unite cu cele ale românilor aflaţi sub dominaţia străină „cu care împreuu:l
de veacuri Întregi ne-am străduit şi ne-am jertfit pentru unirea intru
libertate cu regatul românesc"40 . In felul acesta congresul a constituit un
moment de mare înălţare sufletească prin care românii din America au
hotărît unirea lor cu statul român, act ce a premers şi a pregătit Marea
Adunare Naţională de la Alba Iulia. Ziarele româneşti, ca şi unele publi
caţii americane au comentat elogios marea adunare de la Younsgtown,
apreciind pe bună dreptate că „a fost fără îndoială cea mai măreaţă ma
nifestare a românilor din Statele Unite", la care „Vasile Lucaciu şi-a adus
o c ontribuţie remarcabilă"'•\ că „hotărîrea de unire este un act atît de
măreţ, strălucit şi hotărîtor În istoria neamului nostru că va face un pu
ternic ecou în întreaga lume""2. In raportul lui C. Angelescu că.tre V.
Antonescu la Paris, îi cerea acestuia din urmă să desfăşoare o largă pro
pagandă În jurul Congresului, care reprezintă un important act politic,
cu ample rezonanţe În opinia publică mondială. „El va demonstra voinţa
românilor din Austro-Ungaria de a se uni cu România"43• De altfel .r�vista
„La Transylvanie" în articolul Congres naţional român în America, ·ca şi
ziarul „La Roumanie" au subliniat semnificaţia politică a congresului, rolul
pregătitor al lui Vasile Lucaciu În desfăşurarea acestui Congres44
.încheindu-şi activitatea peste Ocean, Vasile Lucaciu plecă la Paris,
căci de acum, ,aici, în capitala Franţei, se concentra activitatea naţională
românească de pretutindeni, aici îşi avea sediul nucleul conducător al miş
cării naţionale româneştib din care Vasile Lucaciu nu putea lipsi. După
cum se ştie Comitetul Coloniei române din Paris şi Comitetul naţional al
românilor din Tramilvania şi Bucovina avînd sprijinul unor personalităţi
ştiinţifice, politice şi literare venite din R'omânia, au desfăşurat o rodnică
activitate nu numai prin cele două publicaţii „La Roumanie" şi „La Tran
sylvanie" , ci şi prin numeroase articole apărute în diferite ziare franceze :
„La Victoire", „Le Temps", „Le Figaro", „Le Matin" , „L'Eveil" etc., prin
broşuri şi lucrări cu caracter istoric şi etnografic, prin conferinţe ţinute la
Paris şi în alte localităţi din Franţa. Cum era şi firesc Vasile Lucaciu a
luat parte cu multă însufleţire, Începînd cu luna august 1 9 1 8 , la toate
aceste manifestări, cărora a reuşit să le imprime prospeţime, elan militant
şi înainte de toate o unitate de vederi pentru toţi şi în toate, spre împli
nirea măreţului ideal unionist. Evenimentele din vara anului 1 9 1 8 impu
neau cu mare acuitate necesitatea strîngerii eforturilor tuturor factorilor
pentru cauza unităţii naţionale, a înlăturării oricăror elemente ce ar pute.1
•

Arh. St. Braşov, fond Ioan Podea, act. 57/1928 ; „La Transylvanie" (Paris) din 15 august 1918,
12-13 ; „America", nr. 54 din 12 martie 1918. Rezolul ia, adoptată cu unanimitate de voturi
de congres, a fost înaintată preşedintelui S.U.A., exprimînd şi în felul acesta hotă·rîrea româ
niJor din Transilvania anati peste ocean de a se uni cu România.
41 . „Roumania" , !, nr. 8, martie 1918, pp. 201-203.
42. „America", nr. 54 din 12 martie 1918 ; „The Ollicial Builetin" din 18 mai 1918 ; Thc New York
Times" din 5 aprilie 1918. ln telegrama sa din 2 aprilie 1918, dr. E. Luca ci u exprima, .în numele
Comi tetului Nalional Român din America, călduroase multumiri redacţiei. zi a rul ui „Thc New
York Times", pentru modul cum apără i nteresele celor oprimaţi din Austro-Ungaria.
43. Bibi. Acad. R . S . R . , Arhiva Angelescu, XIX. Varia 9, Raport din 8 februarie 1918 •
.ol4. „ La Transyivanie", (Paris) I, nr. 1 0 din 1 octombrie 1918, p. 16.
40.

p,
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umbri sau slăbi acţiunea comună. Conştient de importanţa acestui obiec
tiv politic, Vasile Lucaciu şi-a concentrat atenţia, în prima parte a acti
vităţii sale În Franţa, spre realizarea acestui deziderat tactic major. Revista
„La Transylvanie" sublinia tocmai faptul că prin sosirea „dr. Ion Canta
cuzino şi a lui Vasile Lucaciu la Paris şi ralierea lor Comitetului Coloniei
române, lupta naţională În străinătate, contra opresorilor, a intrat într-o
nouă fază". Totodată, prin intrarea în rîndurile Comitetului Coloniei ro
mâne a celor mai de seamă personalităţi politice, ştiinţifice ş i literare ro
mâneşti (Traian Vuia, Octavian Goga, Take Ionescu, Nicolae Titulescu,
Constantin Mille, Elena Văcărescu, dr. Constantin Istrati, I. Theodor Flo
rescu), se realiza întărirea şi îndreptarea cu şi mai multă hotărîre a „luptei
tuturor românilor spre unitatea politică"45.
Pentru aducerea la îndeplinire a gîndurilor şi năzuinţelor exprimate
de reprezentanţii cercurilor politice româneşti sau ai unor organizaţii po
litice şi culturale, fie că erau din Vechea Românie, fie că erau din provin
ciile româneşti subjugate, Vasile Lucaciu şi dr. Ion Cantacuzino au avut
mai multe Întrevederi cu militanţii naţionali din Franţa, participînd activ
la întrunirile organizate pentru apărarea cauzei româneşti. Aşa, de exem
plu, În adunarea din 1 august 1 9 1 8, organizată de Consiliul Naţional al
românilor din Transilvania şi Bucovina, condus de Traian Vuia, vorbitorii
au relevat, după cum sublinia „La Transylvanie", semnificaţia concentrării
tuturor forţelor româneşti în vederea „impulsionării activităţii pentru in
dependenţa Transilvaniei, Banatului şi Bucovinei şi pentru unirea acestor
provincii cu România"46,
Aceia.şi idee a fost relevată şi la adunarea g�n P.rali a C0loniei nmânt>
din Paris, din 3 1 august 1 9 1 8, consacrată aniversării a doi ani de la in
trarea României În război pentru eliberarea teritoriilor aflate sub domi
naţia imperiului dualist. Vorbitorii E. A. Pangrati, Vasile Stroescu, Ra
phael-Georges-Levi, reprezentant al Comitetului „Franţa-România" au sub
liniat semnificaţia politică a momentului pentru lupta de dezrobire a ro
mânilor din Austro-Ungaria, pentru însăşi libertatea şi prosperitatea po
porului român. în acelaşi cadru, cei prezenţi la adunare au sărbătorit cu
entuziasm pe Vasile Lucaciu, preşedintele Ligii pentru unitatea tuturor
românilor, subliniindu-se că şi în Franţa el este un mentor activ al luptei
pentru „unirea românilor din Românie veche. cu cei din Transilvania,
Banat, Bucovina, Basarabia, Dobrogea, Maramureş" . Unirea românilor din
Franţa, într-un singur organism politic, aşa cum se uniseră românii din
America şi Italia, simboliza În fond „marea unitate a românilor, spre care
aspirăm cu toţii şi care va fi realizată"47, căci, sublinia Vasile Lucaciu „Zi45. „La Transylvanie " , I, nr. 9 din 15 septembrie 1918, p. 2. In acelaşi context se aprecia
Cantacuzino şi Vasile Lucaciu simbolizează lupta şi aspiraţiile tuturor românilor spre

politică".
46. Ibidem, nr.
47.

12 din 1 noiembrie 1918, p .

că „Ion
unitatea

20.

„ltt Roumanle" (Paris)
an, I. nr, 34 din 5 septembrie 1918. „Noi, flii liberi al na\luni l române spunea Vasile Lucaclu - aflrmllm şi mărturisim deschis şi botlirlt in faţa aliaţilor noştri, că no i
reprezentăm Idealul naţional pentru care fraţii noştri şi-au vărsat eroic singele ş i s-au sacrificat
Juptind pentru unitatea na\ională • . • Noi, afirmăm că vom contribui prin tot ce avem şi chiar
cu pre\ ul vleUi, la triumful idealului final şi definitiv al dreptăţii şi libertllţil popoarelor•.
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lele istorice pe care le tra1m sînt mari, grele şi pline de o mare importanţă
pentru umanitate şi în special pentru cauza noastră naţională" . Ca şi peste
Ocean, tribunul memorandist a venit să dea noi dimensiuni propagandei
naţionale, să exprime în faţa opiniei publice franceze legitimitatea şi încre
derea În realizarea idealului naţional, căci românii „un popor de 1 4 mi
lioane se deşteaptă, aspiră o viaţă nouă, În propriul stat naţional" . Demn
de reţinut din cuvîntul lui Vasile Lucaciu este şi precizarea deosebit de
importantă că unirea se va face pe baze democratice, după cum „noi afir
măm şi susţinem marile idei de libertate, dreptate şi democraţie pentru
toate popoare'l e"48.
Avînd În vedere dezvoltarea mişcării naţionale a popoarelor subjugate,
inclusiv a românilor, amplele manifestări politice, desfăşurate În vara şi
toamna anului 1 9 1 8, impuneau găsirea unor noi forme de organizare, co
respunzătoare împrejurărilor istorice. Sesizînd cursul evenimentelor mili
tanţii naţionali români din Franţa, cărora Vasile Lucaciu le aducea un
plws de experienţă, au iniţiat o largă dezbatere, menită să impulsione7e
propaganda scrisă şi orală, să reorganizeze Întreaga mişcare naţională, prin
alegerea unui organism politic care să cuprindă În rîndurile sale pe repre
zentanţii românilor din Franţa, Italia, Statele Unite şi Anglia, deci ai ro
mânilor de pe ambele versante ale Carpaţilor, nevoiţi să ia calea pribegiei.
Acest organism trebuia să simbolizeze aspiraţiile de unitate ale întregii na
ţiuni române şi să exprime voinţa Întregului nostru popor pentru liberta
te, unitate şi independenţă naţională, să coordoneze manifestările naţionale
ale românilor şi să stabilea'Scă legături cu organizaţiile celorlalte naţiun i
subjugate (cehi, sîrbi, poloni, slovaci etc.) pentru acţiuni comune dezro
bitoare.
O importanţă deosebită pentru reali:?'.area acestui obiectiv politic
1-au avut Întrevederile lui Vasile Lucaciu şi Ion Cantacuzino cu reprezen
tanţii Comitetelor Coloniei române din Paris şi ai Comitetului naţional
al românilor din Transilvania şi Bucovina.
Ca urmare, adunarea generală a Coloniei române din Paris, de la 6
septembrie 1 9 1 8, a ales Consiliul Naţional Român, avînd în frunte pe
Vasile Lucaciu şi dr. Ion Cantacuzino, mandat de mare onoare şi răspun
dere, reînoit În şedinţa din 28 septembrie49• Prestigiul de care se bucura
Vasile Lucaciu în rîndurile românilor şi ale opiniei publice franceze era
mare, după cum Întreaga sa activitate pusă În slujba idealului naţional era
nemăsurată. Insuşi apelul convocator al adunării a fost semnat de Vasile
Lucaciu, în calitate de preşedinte al Ligii pentru unitatea tuturor romi
nilor, Ion Cantacuzino, preşedintele Federaţiei unioniste române, E. A.
48.

49.

Ibidem , vezi şi nr. 35 ş i 36 d in 12 şi 19 septembrie 1918. ln editorialul ziarului „La Roum ani e " ,
s e adresau cuvinte d e caldă elogiere lui Vasil e Lucaciu, care „ne-a vorbit despre provinciile
româneşti subjugate, despre suferinţele românilor, despre sentimentul national inalterabil şi despre
aspiraliile înflăcărate spre unitate naţională". E. A. Pangrati declara : „Noi vă salutăm Vasile
Lucaciu, d-voastră care sintetl pentru toli românii oprimau conducătorul necontestat, apostolul şt
martirul libertălii naţionale. Mai bine de un jumătate de secol n-ali încetat a lupta şi. a suferi
p entr u cauza n aţiunii " . („La Rownanie" din 5 septembrie 1918) .
Actes et documents concemant la quesUon roumalne, Paris, Paul Dupon t, 1918, pp. 8-14 ; Vezi şi
„La Roumanie" , nr. 35 din 12 septembrie 1918.
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Pangrati şi Paul Brătăşanu, vicepreşedinţi ai Coloniei române din Paris.
Prin semnăturile aşternute pe acest apel de către reprezentanţii celor trei
organizaţii, prin constituirea Consiliului şi alegerea în fruntea lui a doi
militanţi de seamă ai mişcării naţionale, prin adeziunile primite de la ro·
mânii din alte oraşe ale Franţei, din America, Italia, Anglia, Elveţia etc.,
acţiunea din 6 septembrie se înscrie la loc de mare importanţă în lupt:t
naţională a românilor. De altfel presa românească şi străină a publicat
articole elogioase despre constituirea Consiliului Naţional Român, soco
tind că aceasta deschide o eră nouă În lupta pentru înfăptuirea idealului
unităţii n aţionale a românilor de pretutindeni. Vorbitorii, Paul Brătăşanu,
I. Găvănescu, Ion Cantacuzino, Vasile Stroescu, I. Th. Florescu, A. Eliescu,
Em. Antonescu ş.a., au pus în evidenţă semnificaţia politică a noului orga
nism, sarcinile acestuia pentru organizarea şi conducerea luptei naţionale a
românilor, pentru combaterea propagandei reacţionare, a face cunoscut
opiniei publice din ţările Antantei, ca şi din ţările neutre, justeţea cauzei
naţionale a popoarelor din Austro-Ungaria, şi deci şi a românilor, a
iniţia acţiuni comune cu reprezentanţii acestor popoare, a reprezenta in
teresele României pe lîngă marile puteri, a pregăti materiale documentar!.!
pentru viitoarea Conferinţă de pace, mai ales că se Întrezărea o mare lupt:î
diplomatică. In acelaşi cadru a fost subliniată contribuţia deosebită a lui
Vasile Lucaciu pe linia strîngerii rîndurilor tuturor forţelor româneşti.
„Nici o împrejurare nu ar putea fi mai favorabilă unei astfel de reuniuni
- declara Paul Brătăşanu - ca cea de azi care are printre noi pe Vasile
Lucaciu, acest martir al românismului, reprezentantul cel mai autorizat al
fraţilor noştri din Transilvania"50• La rîndul său, Vasile Lucaciu a făcut
un larg expozeu asupra situaţiei României şi a românilor subjugaţi, expri
rnînd Încrederea În victoria fimlă, În realizarea Unirii. Cu patetism şi în
flăcărare, Vasile lucaciu chema la luptă şi organizare, după un program
unic naţional, al cărui scop suprem trebuia să fie unirea românilor În sta
tul lor naţional democratic şi independent. „ Trebuie să mergem Înainte şi
să afirmăm cu forţa drepturile şi aspiraţiile noastre pînă în ziua cînd
ele vor fi înfăptuite. Această Unire sfîntă ne va da energia necesară ca
să ducem lupta pînă la capăt. Ea este garanţia sigură a realizării unităţii
tuturor românilor într-un stat naţional : România Mare"51.
Moţiunea adoptată şi semnată de cei prezenţi la adunare, ca şi de că 
tre reprezentanţi ai organizaţiilor româneşti din Statele Unite şi Italia, între
care Partenie Cosma, Octavian Goga, G. Rotica, I. Podea, Vasile Stoica,
Vl. Ghica, S. Mîndrescu, G. G. Mironescu, C. Miile, Şt. Hepites, D. Hur
muzescu, Tr. Lalescu, D. Voinov, P. Antonescu şi alţii, venea să dea glas
hotărîrii românilor de pretutindeni pentru „realizarea aspiraţiilor noastre
naţionale, a dreptului legitim al naţiunii române de făurire a unei Ro
mânii Mari"52.Jn acelaşi document se adresa un salut plin de entuziasm
:50.

:5 1 .
S2.

„La Roumanie", I , nr. 35 din 12 seplembrie 1918. In cadrul întrunirii, E . Antonascu spunea : „nu
numai că mă raliez din plin Ia ideea alegerii lui Lucaciu şi Cantacuzino (in fruntea Con�iliului
- n.n.) dar încă cred că nimeni nu ar putea face vreo obiecţie asupra acestui subiect".
Actes el document• . . • p. 13.
Ibidem, pp. 2(}--2 1.
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lui Vasile Lucaciu şi Ion Cantacuzino, şi li se dădea mandat pentru condu
cerea Consiliului Naţional, pentru lărgirea sferei sale de activitate.
Noul organism politic - Consiliul Naţional Român - menit a cu
prinde şi exprima interesele românilor din Franţa, Italia, Statele Unite �i
din alte locuri, a dat noi dimensiuni manifestărilor româneşti pe linia desă
vîrşirii statului unitar român. Lupta continua într-un ritm şi mai susţinut
nu numai în Franţa, ci peste tot unde se aflau organizaţii româneşti, Vasile
Lucaciu aducîndu-şi contribuţia sa preţioasă cu pasiune şi înflăcărare. În
săşi constituirea la New York, în 1 5 septembrie 1 91 8, a Uniunii Europei
Centrale din reprezentanţii românilor, cehilor, sîrbilor, polonezilor, italie
nilor etc., ca şi memoriul înaintat de aceasta preşedintelui Statelor Unite,
în care se exprimau clar aspiraţiile naţiunilor oprimate din Austro-Ungaria,
poartă, într-un anume fel, şi amprenta contribuţiei lui Vasile Lucaciu.
Corespondenţa acestuia de la Paris, cu Vasile Stoica, preşedintele Ligii na
ţionale a românilor din America, cu Epaminonda şi Constantin Lucaciu,
ne întăreşte această convingere, evidenţiind încă odată rolul deosebit al
marelui tribun În Întreaga mişcare naţională românească. Faptul că se afla
în strînsă legătură cu reprezentanţii tuturor organizaţiilor româneşti, Va
sile Lucaciu împreună cu Ion Cantacuzino a primit, la 28 septembrie 1 9 1 8,
misiunea redactării manifestului intitulat : Apel la unitate, publicat în
loc de frunte În ziarele din Franţa şi Anglia. Manifestul era un protest
vehement împotriva noii idei de federalizare a Austriei, pentru autodeter
minarea popoarelor şi făurirea de state naţionale libere şi independente,
bucurîn1du-se de o largă audienţă nu numai În rîndurile opiniei publice
franceze, ci şi în celelalte state ale Antantei, ca şi ale naţiunilor din impe
riul dualist, care şi ele Împreună cu românii se ridicau la luptă pentru
independenţă şi unitate naţională53. Preţioasa contribuţie a .lui Vasile Lu
caciu la lupta generală a poporului român pentru '1ibertate, unitate şi in
dependenţă n aţională este reliefată şi de munca neobosită depusă pentru
pregătirea întrunirii din 3 octombrie 1 9 1 8, În cadrul căreia a fost ales co
mitetul definitiv al Consiliului Naţional al Unităţii Române, avînd ca pre�
şedinte pe Take Ionescu, iar ca vicepreşedinţi pe Vasile Lucaciu, O.
.
Goga, dr. C. Angelescu şi I. Th. Florescu54. Şi cu acest prilej, Vasile Lucac iu
luînd cuvîntul a subliniat importanţa deosebită a acţiunii unitare a tutu
ror forţelor naţionale, lupta hotărîtă pînă la dobîndirea victoriei, în care·
credea cu nemărginită înflăcărare. „Noi, ne prezentăm azi, aşa cum spune
imnul nostru de redeşteptare naţională .-uniţi În cuget şi simţiri» în jurul
„ La Transylvanie" , I, nr. 1 0 din 1 octombrie 1918, pp. 7-10 , „La Roumanie " , I, nr. 39 din 10
octombrie 1918 , Transilvania, Banatul, Crişana, Maramureşul, 1818-1828, voi. lll. Cultura naţională,
Bucureşti, 1929, p. 1 461.
54. Acles et documents„., pp. 29-38. Din Comitet mai făceau parte : dr. Ion Cantacuzino, Traian
Vuia, S. Mindrescu, V. Stroescu, Partenie Cosme., Pe.ul Brătăşanu, N. Tltulescu, D. Drăghicescu,
C. Miile, I. Ursu etc.

53.
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idealului
unicului program politic şi naţional, care constă În realizarea
nostru : unirea tuturor românilor într-o Românie mare"55.
Activitatea Consiliului Naţional al Unităţii Române a avut o impor
tanţă cu totul deosebită în acele împrejurări pentru aeţiunea comună a
românilor cu celelalte popoare oprimate, În lupta împotriva monarhiei
dualiste austro-ungare. ln cadrul noului organism ,politic Vasile Lucaciu
desfăşoară o rodnică activitate. El avea misiunea de a purta corespondenp
cu reprezentanţii românilor din Italia şi Statele Unite, cu înseşi oficialită
ţile franceze. Aşa, de exemplu, În adresa C.N.U.R., din 4 octombrie 1 91 8,
purtînd semnătura lui Vasile Lucaciu, se aducea la cunoştinţă guvernului
Franţei constituirea acestui organism politic românesc, cerînd a fi recu
noscut ca for oficial care reprezintă interesele României şi ale românilor.
Acest fapt a atras după sine recunoaşterea C.N.U.R. de către guvernele
Franţei, Angliei, Statelor Unite şi Italiei56. Demnă de subliniat este activi
tatea lui Lucaciu în impulsionarea mişcării naţionale de peste Ocean . În
scrisoarea din 10 octombrie 1 9 1 8 , Vasile Lucaciu cerea lui Vasile Stoica,
dr. N, Lupu, I. Podea, Epaminonda Lucaciu, P. Roşca să organizeze noi
manifestări naţionale contra ideii de federalizare a Austriei, lansată de către
Carol IV de Habsburg, să informeze presa despre acţiunile comune ale ro
mânilor, despre hotărîrea lor unionistă. „Toate acţiunile să le raportaţi uni
cului Birou al Consiliului, pe adresa Vasile Lucaciu"57•
Deosebit de important ni se pare şi faptul că multe din coresponden
ţele C.N.U.R. către oficialităţile franceze erau semnate de Vasile Lucaciu,
sau de el şi ceilalţi membri ai Consiliului. De pildă, în scrisoarea C.N.U.R .
din 1 4. octombrie 1 9 1 8, semnată de Vasile Lucaciu, se exprimau sentimente
de gratitudine guvernului francez care, la 1 2 octombrie 1 9 1 8, recunoscuse
oficial Consiliul Naţional al Unităţii Române58. De asemenea, Memoriul
C.N�U.R., prezentat Conferinţei de Pace de la Versailles, din 4 noiem
brie 1 9 1 8 , poartă semnătura lui Vasile Lucaciu, alături de cea a lui Take
Ionescu şi Octavian Goga. Precizînd că în 1 9 1 6 puterile Antantei au re
cunoscut legitimitatea aspiraţiilor de unire a românilor din Transilvania şi
Bucovina cu statul român, C.N.U.R. venea să afirme hotărîrea sa pentru
desăvîrşirea statului naţional unitar român, care „va fi un stat pe deplin
democratic, cu egalitate absolută pentru toate naţionalităţile conlocui
toare"59.
Activitatea politico-organizatorică a lui Vasile Lucaciu a fost com
pletată strălucit de munca propagandistică, fiind unul dintre cei mai buni
55. Ibidem, p. 37.
56. 1918. Unirea Transilvaniei cn RomAnla , . ed. a III-a, Ed. politicii, Buc., 1978.
57. Bibi. Acad. R.S.R., Azhiva Angelescu, XIX, Varia 9, Actul din 10 octombrie 1918.
58. Actes el documenta • • • pp. 41-42 1 „La Roumanien, nr. 40 din 17 octombri� 1918.
59. Acles et documenta • • • pp, 49--51 .
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oratori, cu o mare putere de captare a auditoriului, de transmitere a mesa
jului de înalt patriotism, de unitate şi libertate n aţională. lntreaga muncă
de propagandă, deşi de scurtă durată, a avut un succes deosebit. Conferin
ţele şi articolele lui Vasile Lucaciu, pe teme de interes naţional, istoric,
etnografic, s-au bucurat de largă audienţă, fiind unul dintre cei mai buni
cunoscători ai chestiunii românilor din Transilvania60.
Pe bună dreptate
Octavian Goga referindu-se Ia activitatea lui Vasile Lucaciu scria : „Sînt
oameni predestinaţi să concentreze în sufletul lor aspiraţiile publice, oa
meni-drapel, care se ivesc pe toate cîmpurile de luptă. . . Fiinţa lor este
un rezumativ al societăţii, o concretizare a epocii. Vasile Lucaciu a fost
zidit din acest rar aluat"61.
Concomitent cu munca laborioasă desfăşurată în Franţa, Vasile Lu
caciu a manifestat preocupare pentru activitatea românilor din Elveţia şi
Italia, luînd parte la unele dintre manifestările politice de acolo pe linia
luptelor pentru desăvîrşirea statului naţional unitar român. ln acest con
text amintim Congresul naţionalităţilor oprimate din imperiul
dualist,
ţinut la Geneva, În ziua de 29 octombrie 1 9 1 8 , unde Vasile Lucaciu a des
făşurat o rodnică activitate propagandistică62• Tot la Geneva, mai tîrziu,
în mai 1 91 9, în cadrul unei mari manifestaţii naţionale, Vasile Lucaciu
afirma hotărîrea românilor care „nu vor accepta nici o tranzacţie ce ar
putea denega dreptul lor la dreptate şi unitate naţională"63• După o acti
vitate laborioasă în rîndurile legiunilor române din Italia, ca şi În cadrul
Consiliului Naţional al Unităţii Române, al colaborării rodnice cu dele 
gaţia română la Conferinţa de la Versailles pentru recunoaşterea actului is
toric de unire a românilor Într-un singur stat naţional, liber şi democratic,
Vasile Lucaciu în octombrie 1 9 1 9 s-a înapoiat În Patrie. lntr-o convorbire
avută cu dr. N. Lupu, Vasile Lucaciu, a cărui viziune democratică şi pa
triotică era mai presus de orice, a făcut declaraţii de mare însemnătate
pentru activitatea politică generală, pentru viitorul României. „Trebuie
să ne grăbim să ne Întoarcem şi noi în patrie, pentru ca să putem lua
parte la bucuria generală, dar mai cu seamă pentru că ne aşteaptă noi
misiuni, noi îndatoriri. Nu e destul că patria s-a unit, ea trebuie consoli
dată şi această' consolidare pretinde o muncă tenace şi dezinteresată"6�.
Era un mesaj grăitor, ce caracterizează întreaga activitate, atît de bogată,
a „Leului de la Şişeşti" .
Unirea c e a Mare, realizată Î n 1918 prin efortul şi jertfele întregului
nostru popor, a deschis calea unor profunde transformări economice, so60. O. Tafrali, Propaganda romlneucă l n s trălnl late, Craiova, Ramuri, 1920, pp. 30-31, 36-37.
61. „ Viitorul• , editie specială, din 3 decembrie 1922, vezi şi Corneliu Mezea, Op. cil., p. 139.
62. A. Iuga, Cu prtvtn Ia Vasile Lucacla, Acte, docameate, procese, Baia Mare, 1940, p. 387.
63. „La Tribune de Geneve" din 25 mai 1919.
64. Tiron Albani, Leul de la Şlşeştl. De ce s-a prlbaşlt monarhia austro-ungară, Oradea, Cercul zia·
riştilor, 1936, pp. 199-200.

https://biblioteca-digitala.ro

VASILE

LUCAC!U

Ş! UNITATEA

NAŢIONALĂ A ROMANILOR

195

ciale, politice şi culturale în societatea românească, a Înmănuncheat ener
giile revoluţionare ale maselor muncitoare, ale forţelor progresiste care,
sub conducerea
Partidului Comunist Român, au ridicat pe noi trepte
lupta pentru unitate, libertate şi independenţă naţională. Din perspectiva
timpului ne apare şi mai clară şi mai bogată contribuţia lui Vasile Lucaciu,
alături de alte personalităţi de seamă, la lupta generală a naţiunii noastre
pentru desăvîrşirea statului unitar român. Pretutindeni, În America, Franţa,
Italia şi Elveţia, Vasile Lucaciu a desfăşurat o rodnică activitate în vederea
ralierii tuturor forţelor româneşti în jurul cauzei naţionale, al făuririi sta
tului unitar român, liber şi democratic. „Aniversînd acest mare eveni
ment istoric - spune tovarăşul Nicolae Ceauşescu - ne îndreptăm cu re
cunoştinţă gîndurile spre toţi cei care, de-a lungul veacurilor, şi-au închinat
viata acestui ideal şi aducem un vibrant omagiu maselor largi populare,
militanţilor progresişti, care au fost adevăraţii făuritori ai statului naţio
nal unitar român"65.

-65. Nicolae Ceauşescu, El<punere la SesiWlN solelllll.I a Comllelul"' Central al partidului, Conslllnlnl
Nai.tonal al Froatnlnl Unltlţl• Sodallste •I Marii AdWllrl Naţionale comacratl slrbl.lorlril a şase
'8eellll de la llurlrea statului naţloaal ualtar rom.la. 1 decembrie 1978, Editura politici, Bucureşti,
1978 p. s.
:13•
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VASILE LUCACIU ET L'UNITE NATIONALE
DES ROUMAINS :

1 9 1 7- 1 9 1 8

- Resume Marquant memorandiste•, secretaire du Parti National Roumain,
presiclent de la Ligue pour l'unite de tous Ies roumains, orateur de gran
de vigueur, Vasile Lucaciu s'est consacre toute sa capacite de travail
ci la detense des interets nationaux des roumains subjugues, ci leur affran
chissement de l'oppression et ci Jeur union ci la Roumanie. Le present
e tude analyse, fonde sur une vaste documentation dont une grande
partie est inedite, l'extremement riche activite developpee par le tribun
roumain aux Etats Unis de l'Amerique et en France, pour la reconnB.i
ssance de la juste cause des roumains de realiser leur union nationale.
Connu pour sa position patriotique du cote des principes de la liberte,
de la justice et de l'independance des peuples, V asile Lucaciu dirige la
Mission Patriotique Nationale Roumaine aux Etats Unis et developpe
une tenace activite politique et de propagande parmi Ies plus de 200.000
roumains americains - des grandes reunions publiques a Chicago, Cle
ve!and, Detroit, Youngstown, Trenton, des articles dans la presse ame
ricaine et dans celle des roumains americains, des memoires, des teJe
grammes, des motions envers Ies officialites americaines - reussissant
a presenter au sein des cercles democratiques et du gouvernement ame
ricain une image realiste de la Roumanie, des efforts et des sacrifices
du pays en guerre, d augmenter la Jegitimite de la creation de J'etat
roumain unitaire, libre et democratique. „Nous ne demandons rien de
ce qui n'est pas d nous, nous ne voulons prendre rien de ce qui est ir
autrui. Nous pretendons rien que ce qui est ci nous selon tout la justice
di\'ine et humaine, nous pretendons la liberte et la democratie, nous
pretendons J'institution de la Grande Roumanie, y comprises la Buco
vine, la Transylvanie et le Banat". On releve le râle joue par Lucaciu
et par d'autres militants pour la reunion des roumains sur une plate-for
me d'action commune, sans egard ci la coniession et aux orientations
politiques, au sein de la Ligue nationale roumaine, ci divers congres et
manifes tations politiques. En 1 918, pendant J'ete, il se trouve en France,
ou il d.eveloppe, aupres de O. Goga, I. Cantacuzino, Tr. Vuia, Tache
Ionesco, la meme riche activite, ayant a jouer un important râle a la·
crea tion du Conseil National Roumain et, puis, le 3 octobre 1 9 1 8, du
Conseil National de J'Unite Roumaine, organisme politique reconnu par
Ies gouvernements de l'Entente.

•j Signataire d'un memorandum presente en 1892 a Franz Joseph I, empereur de J'Autrlche-Hon·
grie, dans lequcl on protestait, ou nom de la nalion roumaine de la Transyilvanie, contre Ies abus

dont celle·cl en etait victime de la part des autorites hongroises, memolre don! la seule suite lut un
proces
pour
„trahison" , intente par Ies susdites autorites aux "memorandistes • , qui furent
conda.mnes el mis en prison pour expier des peines entre 2 mois et 5 ans. Vasile Lucaciu (pron. :
Vassile Loucatsh) lut condamne a 5 ans.
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MARAMUREŞENII - PARTICIPANŢI ACTI VI
LA ÎNFlPTUIREA UNIRII

(1918)

VASILE CAPlLNEAN
Făurirea statului naţional unitar roman m urmă cu şase decenii, operă
celor mai Înaintate forţe sociale ale societăţii româneşti, a luptei maselor
largi populare din toate provinciile locuite de români, încorporează şi
contribuţia maramureşenilor, prezenţi în toate marile bătălii istorice care
au apropiat înfăptuirea acestui deziderat naţional multisecular.
în toamna anului 1 9 1 8 imperiul austro-ungar începuse să se destrame
ca urmare a înfrîngerilor suferite pe cîmpurile de bătălie ale primului război
mondial şi a luptei popoarelor pentru autodeterminare şi formarea de state
naţionale independente.
Românii transilvăneni, dornici de unitate naţională, şi-au exprimat ho
tărîrea fermă prin reprezentanţii lor în parlamentul de la Budapesta, în 1 8
octombrie 1 9 1 8, bazaţi „pe temeiul firesc c ă fiecare naţiune poate dispune
�i hotărî singură şi liberă de soarta sa", că doresc să facă acum uz de acest
d rept şi reclamă în consecinţă şi pentru naţiunea română „dreptul ca liberi
de orice înrîurire străină, să hotărască singură aşezarea ei printre naţiunile
libere ale lumii" 1.
După constituirea Consiliului Naţional Român Central la 3 1 octombrie
1 9 1 8 , din cite şase reprezentanţi ai P.S.D. şi P.N.R. - care s-a socotit de
fapt şi de drept „supremul şi unicul for politic al naţiunii române din Un
garia şi Transilvania " 2 -şi după elaborarea Directivei acestuia, În toate
centrele judeţene, de plasă şi comunale populaţia satelor şi oraşelor transil
vănene a trecut la constituirea consiliilor n aţionale şi gărzilor naţionale ro
mâne, organisme politice proprii, care şi-au luat sarcina să asigure climan1l
a

1. * * * Marea Unlre de la Alba lolla de la 1
�4-25 (!n continuare Marea Uolre .•• ) •
.2. Ziarul „RomAooJ", A n VII, nr. 1, din 8 nov. 1918.

decembrie

1918,
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Fig. 1

a

1 9 1 8 noiembrie 6, Baia Mare. Circulara de constituire a C.N.R. al jude
ţului Satu Mare În oraşul Baia Mare la 12 noiembrie 191 8.
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Fig. 1 b
Manifestul de constituire a

-

C.N.R.

1 9 1 8 noiembrie 1 1, Sighet.
comitatens

Maramureş

Român Central cu sediul la Arad.
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favorabil de linişte şi siguranţă publică, În care să se poată desfăşura În bune
condiţiuni pregătirile În vederea realizării unirii Transilvaniei cu România.
1n circulara din 6 noiembrie 1 9 1 8 a comitetului comitatens sătmărean
al Partidului Naţional Român, prin care se convoca adunarea populară de
constituire a consiliului naţional român judeţean pentru ziua de 12 a lunii
respective În Baia Mare se arăta că „De dreptul liberei dispoziţii asupra
sorţii lor a neamurilor mari şi mici pretinde naţiunea a se folosi". ln înche
iere, subliniindu-se Însemnătatea momentului istoric respectiv, În acelaşi
document se arăta că este datoria fiecărui român „să steie la culmea che
mării şi dorinţei pentru libertatea neamului nostru"3.
Dînd curs înflăcăratului manifest al Consiliului naţional român pro
vizoriu al Maramur�ului, din 1 1 noiembrie 1 9 1 8, care purta drept motto
cuvintele „Au căzut lanţurile robiei de veacuri, a sosit ceasul măreţ al
eliberării", asiguraţi şi Însufleţiţi de credinţa că „o lume nouă îşi ia astăzi
fiinţă din ruinele trecutului şi soarele dreptăţii a răsărit biruitor pe cerul
nostru"4, În piaţa mare a Sighetului s-a strîns, la data de 22 noiembrie, o
mare mulţime de români maramureşeni de pe văile !zei, Tisei, Cosăului şi
Vişeului, spre a-şi alege un Sfat naţional definitiv, afiliat Sfatului naţional
român cu sediul În Arad. Un martor ocular al evenimentelor din acel sfîrşit
de an 1918, care anunţa zorii unei lumi noi şi pentru românii maramureşeni,
califica ziua de 22 noiembrie 1 9 1 8, în care s-a constituit Consiliul naţional
român comitatens, drept „ziua cea mai frumoasă, cea mai aleasă a Mara
mureşului românesc", zi în care „s-au adunat românaşii din toate satele . c0mitatului, ca la un semn, cu steaguri, cu cocarde În tricolor românesc . .
5-6 OOO de oameni, fieştecare cu dor sfînt În inimă. Cu dorul arzător de
a arăta lumii Întregi că neamul românesc din Maramureş ştie să-şi croiască
viitorul, ştie să-şi aleagă oamenii şi mai ales vrea să dovedească că stă ca
stînca pe lîngă Marele Sfat Naţional Românesc"S.
Indată după constituirea consiliilor naţionale române comitatense s-a
început o febrilă activitate de organizare a C.N.R. şi a gărzilor naţionale
comunale şi de plasă, prin adunări populare la care au participat mii de
oameni astfel încît pregătirea pentru înfăptuirea marelui act istoric al unirii
Transilvaniei cu România a constituit grija şi preocuparea de căpătîi a ma
selor largi populare.
Asigurînd consiliul naţional român de adeziunea lor, seinenii, Întruniţi
Într-o mare adunare populară la 25 noiembrie 1 9 1 8, au depus În faţa acestuia
„făgăduinţa solemnă că vor fi credincioşi supuşi şi ascultători Marelui Sfat
Naţional Român ", aclamînd Într-un glas mobilizatoarea lozincă „Trăiască
România mare"6.
Aceeaşi adeziune totală pentru cauza umru cu ţara a fost exprimată
şi cu prilejul alegerii C.N.R. de plasă Seini. In protocolul încheiat în adu.

3 . A rh. Stat. Baia Mare, Fond Consl,llul na!lonal roman cercual Bala Mare, dosar nr. 4211918.
4. Trofin Hăgan, Ioan S. Mureşan, Valeriu Achim, Vasile Căpilnean, Maramureşnl şi Unirea (1918),
Baia Mare, 1968, după p. 200, fig. 2.
5. Ziarul Sfatul (organ de presă e.l C.N.R. comltatens Maramureş) din 7/20 decembrie 1918, Sighet.
6 . Arh. Stat. Baia Mare, Fond C.N.R. cercual Seini, dosar nr. 1111918.
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1 9 1 8 noiembrie 1 6,
C.N.R. comunal Săsar şi

Fig. 2

Procesul verbal de constituire a

-

Săsar.
a gărzii naţionale române locale.
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Fig . .3.
1 9 1 8 noiembrie 25, Seini.
Procesul verbal de la adunarea populară de constituire a C.N.R .:omunal Seini.
-
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narea populară, la care au luat parte delegaţi veniţi din toate centrele co
munale, se subliniază : „însemnătatea unirii popoarelor de un neam şi mai
cu seamă a tuturor românilor într-un mare stat independent numit Romima "7.
Ca peste tot în Transilvania alegerea consiliilor naţionale române locale
�î. apoi de către acestea a delegaţilor pentru Marea Adunare Naţională de
la Alba Iulia a avut nn caracter profund democratic, atît prin participarea
În masă a populaţiei româneşti din această parte a ţării cît şi prin deleg�tii
aleşi, ţărani, muncitori, învăţători., avocaţi, medici, preoţi, studenţi etc.
stăpîniţi deopotrivă de dorinţa fierbinte de a exprima la Alba Iulia, la 1
decembrie 1 9 1 8, voinţa fermă a maselor care i-au ales de unire cu Ro
mânia8.
Delegaţii meleagurilor maramureşene de pe văile !zei, Tisei şi Cosău
lui, sfidînd greul iernii, depărtarea şi primejdiile care îi mai ameninţau la
acea dată, în plină vreme de război, Însoţiţi şi încurajaţi de entuziasmul
satelor pe care le-au străbătut, au trecut Gutîiul, făcînd să răsune codri
de cîntece naţionale, au sosit la Baia Mare unde s-au întîlnit cu delegaţii
din zonele Sătmarului şi Oaşului, plecînd cu acelaşi tren spre Alba Iulia,
pentru a rupe „lanţurile ruginoase şi slăbite, să ne manifestăm singurul
nostru dor, de a dispune noi înşine asupra sorţii noastre·, de a fi liberi �i
uniţi"9, cum se arăta În ziarul „Sfatul" din Sighetu Marmaţiei, în decem
brie 1 9 1 8 .
în acelaşi tren cu care a u călătorit delegaţii maramureşeni s-a aflat şi
neînfricatul memorandist George Pop de Băseşti, cel care a avut cinstea
să deschidă lucrările Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia din 1 de··
cembrie 1 9 1 8 cu emoţionante cuvinte În care sintetiza sensul major al
lucrării ce se săvîrşea, în prezenţ:i celor peste o sută de mii de participanţi.
„ . . .Duşmanii seculari, care ne-au ţinut veacuri de-a rîndul în lanţuri fi
cu brutalitate
zice, ne-au ţinut pînă ieri înlănţuiţi sufleteşte, înăbuşind
toate manifestările sufletului românesc dornic de libertate şi cultură na
ţională.
Lanţurile acestei robii suntem chemaţi, fraţilor, să le zdrobim astăzi,
în această mare adunare naţională a tuturor românilor din Ungaria şi
Transilvania, aici pe pămîntul stropit cu sîngele martirilor Horea şi Cloşca.
Vrem să zdrobim lanţurile robiei noastre prin realizarea marelui vis
a lui Mihai Viteazul : Unirea tuturor celor de o limbă şi de o lege, într-un
singur şi nedespărţit stat românesc.
Lăsaţi-Vă pătrunşi, fraţilor, de fiorii sfinţi ai acestui strălucit praznic
naţional şi În cea mai deplină şi frăţească armonie să clădim temeliile feri
cirii noastre naţionale viitoare . . . " 10.
În timp ce se desfăşurau festivităţile unirii de la Alba Iulia, un alt
fiu al Maramureşului, dr. Vasile Lucaciu, care-şi închinase luptei pentru eli•

dosar nr. 1211918.
8. Unirea Transilvaniei cu România 1 dec. 1918, Ed. Pol., Bucureşti, 1970, p. 6G4.
9. Ziarul Sfatul din 7/20 dec. 1918, Sighel.
10. CI. Trofin Hăgan şi colecliv, Op. cil„ p. 117.
?. Ibidem,
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Fig. 4.

Sigiliul C.N.R. al plăşii Baia Mare cu care au fost validate documente importante
premergătoare şi ulterioare actului istoric al unirii Transilvaniei cu România.
-

berarea naţională şi unire întreaga sa viaţă, să găsea În străinătate pentru a
cîştiga opinia publică internaţională de partea cauzei drepte a poporului
său 1 1 •
Printre „parlamentarii" maramureşeni a i adunării naţionale d e l a Alba
Iulia, care au votat unirea, figurează reprezentanţii Reuniunii învăţătorilor
români, Ioan Bilţ-Dăncuş şi Grigore Ţiplea, reprezentanţii gărzilor naţio
nale, dr. Aurel Sabo din Vişeu de Sus, AI.exandru Schiller din partea gărzii
naţionale din Baia Mare şi zeci de deputaţi aleşi din partea cercurilor elec
torale maramureşene şi sătmărene, printre care, dr. Vasile Chindriş, dr.
George Bîrlea, Vasile Mic ş.a. din cercul electoral Sighet, Ioan Iusco-Dol
huţiu, Gavri'l Coman, Vasile Pleş, Vasile Timiş ş.a. din cercul · electoral
Vişeu, Iuliu Ardelean, Emil Fucec, George Moiş şi Ilie Lazăr din cercul
electoral Ocna Şugatag, dr. Ioan Tibil, Simion Pintea, Atanasiu I)emian
ş.a. din cercul electoral Şomcuta Mare, Emil Dragomir, Nicolae Gherman
ş.a. din cercul electoral Lăpuş şi dr. Teofil Dragoş, Alexiu Pocal, Demetriu
Cînţa şi dr. Vasile Sălăgeanu din cercul electoral Baia Mare şi Seini12, şi
mulţi alţii.
11. Ibidem, pp. 98--9 9.

12. Marea Unire . • „ pp. 70-71 .

https://biblioteca-digitala.ro

Fig. 5. - 1 9 1 8 noiembrie 26, Baia Mare
Credenţi<;>nalul delegaţilor aleşi În cercul electoral Baia Mare pentru a participa la Mareai
Adunare Naţională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1 91 8.
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Fig. 6.
1918 septembrie 2, Paris.
Legitimaţia emisă de Prefectura de poliţie din Paris dr. Vasile Lucaciu, aflat În Franţa
pentru a cîştiga opinia publică internaţională de partea cauzei drepte a poporului român,
în care s.cop s-a şi constituit În cursul lunii octombrie 1918 în capitala Franţei Con�iliul
naţional al unităţii tuturor românilor avîndu-1 pe V. Lucaciu ,printre vlcepreşedin tt
-
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Fig. 7.
1 9 1 8 decembrie 13, Dej.
C.N.R. al comitatului Solnoc-Dobîca se adresează C.N.R. Baia Mare cu rugămintea de a
da curs favorabil cererii �efului gării din Dej privind decontarea biletelor (53 la număr)
delegaţilor participanţi la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918.
-

Dintr-o corespondenţă a şefului gării din Dej şi a C.N.R. a comita
tului Solnoc-Dobîca cu C.N.R . din Baia Mare rezultă că numai de la sta
ţia din Baia Mare s-au îmbarcat În tren spre a călători şi participa la
Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1 9 1 8 un nu
măr de 53 de delegaţi13, cărora li s-au alăturat la Dej delegaţii satelor de
pe cursurile superioare ale Vişeului şi !zei, care au călătorit pe linia ferată
Salva-Beclean pînă Ia Dej, unde .s-au Întîlnit cu cei care au plecat de la
Baia Mare.
întorşi acasă, delegaţii maramureşeni au adus la cunoştinţă maselor,
în cadrul unor adunări populare, hotărîrile istoricei Adunări Naţionale de
la Alba Iulia din 1 decembrie 1 9 1 8 care, odată cu votarea unirii tuturor
români1or Într-un singur stat liber şi independent, care să asigure libertate
şi egalitate pentru' toate naţionalităţile conlocuitoare, mai cuprindea şi im13. Arh. Stat. Baia Mare,

fond

C.N.R. cercual Bala Mare,

dosa1·

nr.

19/1918.
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portante probleme de ordin
social,
ca reforma agrară, sufragiu universal
şi altele.
Consiliile naţionale române ma
ramureşene şi gărzile naţionale au ac
ţionat energic în decembrie 1 9 1 8 şi
în tot cursul anului 1 9 1 9 pentru a
asigura condiţii înfăptuirii în practică
a hotărîrilor Adunării Naţionale de
la A'.lba fulia.
In 1localităţile în care luaseră fi
inţă şi consiliile naţionale maghiare,
ca de exemplu la Baia Mare şi Baia
Sighet, Seini, s-a realizat o
Sprie,
bună
conlucrare cu acestea pentru
asigurarea ordinii publice, a aprovi
zionării
populaţiei cu cele necesare
vieţii. Răspunzînd unei adrese a pri
măriei orarşului
Baia Mare de a se
forma o comisie mixtă a celor două
c c;>nsilii naţionale, român şi maghiar
dm oraş, pentru conscrierea articole
lor a'limentare şi de îmbrăcăminte
în
.
Fig. 8. Glieorghe Pop Chitru din Să
vederea distribuirii lor echitabile,
pÎnţa, unul dintre participanţii maramu
Consiliul n aţiona·l · român,
înaintînd reşeni la Marea Adunare Naţională de la
propunerile sale, preciza că trebuie să
Alba Iulia de la 1 decembrie 191 8.
se
aibe în vedere în primul rînd
populaţia nevoiaşă a oraşului Baia Mare 14.
Autoritatea consiliului naţional român din Baia Mare este recunoscută�
şi de ,„Clubul popular" din localitate, care Într-o consfătuire din 5 ianuarie
1 9 19, aprecii.Ild că vechile organe executive ale oraşul�i nu mai sînt ţT/. .
stare .să reprezinte şi să apere îndeajuns interesele locuitorilor băimărerii,l
se adresează acestuia cu un apel în care se propune înfiinţarea unei Comi
sii provizorii, formată din reprezentanţii Consiliului naţional român
şi,
Consiliului naţional maghiar local, sindicatul muncitorilor minieri şi ai
Clubului popular care „printr-o colabo.rare . armonioasă, ar găsi soluţii in
purtarea administraţiei şi asigurarea ordinii publice " 15.
..
Pe baza documentelor existente se poate aprecia că această conlucrare
a
fost rodnică, evitîndu-se violenţele şi vărsările de sînge, cele cîteva
fapte petrecute la Tîrgu Lăpuş, Fărcaşa sau la Baia Sprie, puse la cale de
dtre reprezentanţii fqstului regim politic răsturnat de la putere, nereuşind
să umbrească atmosfera de convieţuire paşnică a locuitorilor meleagurilor.
maramureşene.
·

·

14. Marea Unire • . . , p. 110.
15. Arh. Stat. B al a Mare, fond C.N.R. c:ercual Bala Mare, dosar nr. 17/1918.
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Drepturile şi libertăţile cetăţeneşti cucerite În urmă cu 60 de am, m
scrise în hotărîrea de la Alba Iulia, şi-au găsit în anii construcţiei socialiste
dmp de afirmare plenară, iar libertatea, egalitatea deplină a tuturor fiilor
României socialiste, unitatea naţională şi independenţa patriei constituie
idealurile supreme pentru care militează cu consecvenţă partidul şi statul
nostru, Întregul nostru popor.

THE PEOPLE OF MARAMUREŞ COUNTRY-ACTIVE PARTICIPANTS

IN THE ACHIEVEMENT OF THE UNIFICATION OF 1 9 1 8
- Abstract The paper proves with original documents tha t the achieving of
the Unitary Romanian National State as a resuit of the age-old fight of
the popular masses !rom all over the country shows also the contribution
oi the Romanians !rom Maramureş Country, who were animated by the
same craving for national unity. ln order to fulfill this desideratum,
in the autumn of 1 9 1 8, they organized national councils and Romanian
n a tional guards. On this occasion they reaffirmed their wish lor natio
nal unity and liberty, and they also elected their delegates to be pre
sent among the 1 00.000 participants at the plebiscite, on 1 December
1 918, to vote lor Transylvania and Romania's unilication.
Tl1e author underlines that the rights and Jiberties gained sixty
years ago, written down in the resolution from Alba Iulia, have been
preserved and reaffirmed during the years of socialist construction.

14

-

ANUARUL MARMAŢIA,

voi. IV
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NAŢIONAL UNITAR llOMÂN - EVOClRI General-maior (r) VICTOR POPESCU

După izbucnirea primului război mondial, În iulie 1 9 1 4, tînăra noastră
generaţie a însufleţit curentul de opinii care a hotărît intrarea României
În război În 1 9 1 6 împotriva puterilor centrale, pentru eliberarea Ardea
lului şi Bucovinei şi pentru unirea lor cu patria-mamă.
ln desfăşurarea acelei istorice acţiuni naţionale, tînăra generaţie a fost
călăuzită de oameni luminaţi, mari patrioţi şi luptători pentru eliberarea
şi unificarea poporului român. Dintre ei voi cita pe Barbu Delavrancea,
Nicolae Iorga, Nicolae Filipescu, Tache Ionescu, Nicolae Titulescu, Con
stantin Mille, N. D. Cocea etc ., la care s-au alăturat marii patrioţi arde
leni şi bucovineni, din care au făcut parte : venerabilul octogenar George
Pop de Băseşti, Octavian Goga, Vasile Lucaciu, Tăslăuanu, Goldiş, Hossu,
Iancu Flondor, Ioan Nistor şi mulţi alţii, din toate straturile sociale. Parte
din ei s-au refugiat În România, în special la Bucureşti, unde au impulsio
n at curentul de opinii pentru intrarea noastră În război, iar cei mai tineri
au Întărit rîndurile armatei noastre pentru a lupta Împotriva dominaţiei
habsburgice.
Incepînd din toamna anului 1 9 1 4 şi pînă În 1 9 1 6 cînd am intrat şi
noi în marele război, la toate Întrunirile de masă şi manifestaţiile de stradă,
care au avut loc În Bucureşti pentru intrarea În război Împotriva „pute
rilor centrale", am avut În fruntea noastră pe aceşti mari patrioţi, al căror
cuvînt mobilizator a înflăcărat tineretul, la care şi cei vîrstnici s-au ală
tunt, pregătind astfel opinia publică din întreaga ţară pentru
intrarea
noastră În război alături de „Tripla Înţelegere" .
C u prilejul acelor acţiuni d e masă, care s-au desfăşurat În Bucureşti
timp de aproape 2 ani, marele patriot şi luptător ardelean Vasile Lucaciu
era nelipsit din fruntea noastră. Imi reamintesc şi acum de ţinuta lui fal-
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nică de tribun memorandist şi de luptător neînfricat pentru eliberarea ş1
unificarea neamului românesc.
Tineretul de atunci, din Bucureşti, l-a urmat oriunde ne conducea şi
manifestam cîntînd :
„Deşteaptă-te române",
„Ardealul, Ardealul ne
cheamă " eto. etc. Astfel, l a palat'U'l r egal ceream intrarea noastră în război
alături de „Tripla Înţelegere " . Manifestam ostil la legaţiile „puterilor cen
trale" şi la ziarele care erau de partea lor, ca ziarul „Minerva", fiind sub
venţionate de ele. Făceam şi manifestaţii de simpatie la legaţiile Franţei,
Angliei şi Rusiei, ţări alături de care am intrat în război în august 1 91 6,
trecînd Carpaţii cu cîntecul pe buze „Ardealul, Ardealul ne cheamă" .
După intrarea noastră Î n război, Vasile Lucaciu a plecat din ţară, în
apus, în Franţa şi Anglia, apoi În S.U.A., pentru a face cunoscută şi sus
ţine acolo cauza românească.
*

Războiul pe care l-am dus atunci a fost nespus de greu şi cu sacrificii
imense, luptîndu-ne În mod brav pentru eliberarea şi unificarea noastră
naţională.
În anul 1 9 17, am înscris pagini nepieritoare de glorie, la Oituz, Mă
răşti şi Mărăşeşti. Apărînd Moldova de cotropitorii germani am apărat
fiinţa statului, independenţa şi suveranitatea patriei noastre, fapte de înaltă
semnificaţie istorică, fapte care ne-au îndreptăţit În anul 1 9 1 8 să înfăp
tuim unirea tuturor ţinuturilor româneşti cu patria-mamă - RomâniJ.
Anul istoric 1 9 1 8 a fost anul unificării noastre naţionale, încheiată
prin unirea Ardealului cu România, unire hotărîtă de Marea Adunare Na
ţională în ziua de 1 Decembrie 1 9 1 8 la Alba Iulia.
După actul unirii Ardealului cu România, la invitaţia Marii Adunări
Naţionale de la Alba Iulia, armata română a păşit din nou peste Carpaţi şi
cu cîntecul pe buze „Ardealul, Ardealul ne cheamă", „Hora Unirii", „Pe-al
nostru steag" , „Deşteaptă-te române", am înaintat în Ardeal pînă pe lini.:i
de demarcaţie „general Berthelot", înlăturînd din calea noastră rezisten
ţele pe care le opuneau forţele imperialiste şi reacţionare ungare, care nu
.doreau ca visul nostru secular să fi.e împlinit.
La Începutul primăverii anului 1 9 1 9, unităţile noastre primite trium
fal în Ardeal, în speoial în Cluj, ne aflam instalate pe linia de demarcaţie
Ciucea,
Berthelot, jalonată În nord-vestul Ardealului de aliniamentul :
Cehu Silvaniei, Băseşti, Ardusat, Cicîrlău şi În continuare pe creasta mun
ţilor, peste Gutîi. Pe această poziţie am stat neclintiţi din ianuarie 19 19,
respingînd toate atacurile disperate date de forţele reacţionare ungare, în
special la Ciucea, spre Cluj şi la Ardusat şi Cicîrlău, spre Baia Mare. Noi
însă n-am depăşit linia Berthelot decît la 16 aprilie 1 9 1 9, cînd am reluat
înaintarea în direcţia generală Hodod-Carei-Merk-Mateszalka.
în vederea trecerii la această operaţiune militară importantă, în martie
1 919, regimentul meu, 16 inf., a fost deplasat din regiunea Baia Mare-Ar
.dusat, în sectorul Cehu Silvaniei, Oarţa, cu compania mea la Băseşti, ca
flangardă. Acolo l-am întîlnit şi cunoscut bine pe fiul lui Vasile Lucaciu,
1 4"
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tînărul preot Epaminonda Lucaciu, În casa venerabilului patriot român
George Pop de Băseşti, fostul preşedinte al Marii Adunări Naţionale de la
Alba Iulia. Pe George Pop de Băseşti îl cunoscusem mai înainte, în Împre
jurări oarecum dramatice, petrecute astfel : la scurtă vreme după intrarea.
noastră triumfală în Cluj, la 24 decembrie 1 9 1 8, ca urmare la reclamaţia
făcută Împotriva noastră de reacţiunea ungară, c;:are se Împotrivea la uni
ficarea noastră naţională, a venit la Cluj o comisie de anchetă din partea
Conferinţei ambasadorilor din Paris, comisia era condusă
de generalul
francez şef de stat major al armatei franceze generalul Berthelot, armată
care operase în Balcani şi avea postul de comandă la Bucureşti. Imediat ce
s-a primit la divizie această comunicare, generalul Necukea, comandantul
diviziei 7 şi al regiunii Cluj, m-a trimis cu maşina la Băseşti, ca să-l aduc
la Cluj pe George Pop de Băseşti, pentru ca, în calitatea ce avusese h
Alba Iulia, să prezinte şi să susţină cauza noastră În faţa comisiei inter
aliată de anchetă. Făceam atunci serviciu la divizie şi garnizoana Cluj . Cu
acel prilej l-am cunoscut pe George Pop de Băseşti şi, spre regretul meu,
l-am găsit greu bolnav. Avea peste 80 de ani şi cu ocazia marii adunări
istorice de la Alba Iulia a contractat o răceală de care nu s-a mai vindecat.
Neputîndu-mă însoţi la Cluj, a recomandat să fie înlocuit de un alt mare
patriot român din Cluj, Dr. Amos Frîncu, care şi-a îndeplinit m1srnnea
în mod cu totul strălucit. Ne era bine cunoscut de la primirea în Cluj .
Colabora tot timpul c u noi.
George Pop de Băseşti a mai trait pina am ajuns cu compania în Bă
seşti, pe linia de demarcaţie. Menţionez că, cu acest prilej, a trebuit să-i
protejez Înmormîntarea împotriva forţelor reacţionare ungare, care se gă
seau instalate aproape de liziera satului Băseşti, de unde au deschis
foc
asupra cortegiului funerar. Atît de mare era ura pe care o nutreau împo
triva acestui mare român, încît nu i-au respectat nici liniştea Înmormîn
tării.
în casa lui George Pop de Băseşti erau găzduiţi mulţi intelectuali ro
mâni, refugiaţi din ţinuturile Careiului, Sătmarului şi Sighetului, din cauza
persecuţiilor la care erau supuşi de autorităţile şi de forţele armate reac
ţionare ungare.
Fiica lui George Pop de Băseşti, căsătorită cu dr. Hossu Longin din
Deva, singurul lui copil, era o vrednică româncă, luptătoare ca şi tatăl său
pentru eliberarea şi unificarea noastră n aţională. Cu cea mai largă ospita
litate şi-a pus casa părintească la dispoziţia refugiaţilor, asigurîndu-le în
treaga Întreţinere pe timpul cît au stat la Băseşti.
Aduc acestei venerabile românce, de o înaltă spiritualitate, omagiul
meu postum.
Epaminonda Lucaciu venise la Băseşti pentru a se Întîlni şi consfătui
cu refugiaţii de acolo asupra măsurilor ce urmau a fi luate în vederea
apropiatei eliberări a ţinuturilor româneşti din nordul Ardealului, care se
m ai găseau încă sub stăpînire străină. Ca şi tatăl său, Epaminonda Lucaciu
https://biblioteca-digitala.ro
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era Însufleţit de aceleaşi puternice sentimente patriotice, de luptător pentru
eliberarea Ardealului şi unirea cu Ro.mânia, evenimente istorice
aflate
atunci în plină desfăşurJre. Astfel, la 16 aprilie 1 9 1 9 am început înainta
rea spre nord, pornind de pe linia de demarcaţie Berthelot şi, pînă la 22
aprilie, am eliberat Întregul Ardeal, instaurîndu-se peste tot autoritatea
de stat românească. Atunci, toţi refugiaţii din Băseşti ne-au urmat, unii în
cadrîndu-se în rîndurile noastre, pentru a se înapoia la casele lor. Epami
nonda Lucaciu s-a dus la Satu Mare, unde l-am reîntîlnit după 2 ani, cînd
era protopop de Satu Mare.
Am avut prilejul să lucrez cu Vasile Lucaciu şi cu fiul său Epa
minonda Lucaciu, În următoarele împrejurări istorice,
expuse mai jos :
După 2 ani de la unificarea naţională, În toamna anului 192 1 , a mceput delimitarea frontierei de stat dintre ţara noastră şi Ungaria. Pînă
atunci era numai o linie de demarcaţie provizorie, nematerializată pe teren
şi neacceptată de nici una .din părţi.
în conformitate cu tratatul de pace de la Trianon, art. 29, în septem
brie 1921 s-a constituit comisiJ interaliată pentru delimitarea frontierei
dintre România şi Ungaria, comisie formată din reprezentanţii marilor
puteri victorioase În primul război mondial şi anume :
A

general Meunier, reprezentantul Franţei, preşedinte ;
colonel Russel, reprezentantul Angliei, membru ;
colonel Paolotti, reprezentantul Italiei, membru ;
lt. col. Sano, reprezentantul Japoniei, membru,
toţi cu personalul lor ajutător, limba oficială folosită fiind cea franceză.
Comisia era subordonată conferinţei ambasadorilor
acestor
patru
m ari puteri victorioase, cu sediul la Paris. Pe lîngă comisia interaliată, au
funcţionat delegaţiile română şi ungară, care reprezentau şi apărau intere
-sele ţărilor lor. Delegaţia română .a fost condusă de generalii Toma Du
mitrescu şi apoi de Constantin Dumitrescu, iar cea ungară de colonelul de
Dormandy, ambii şefi de delegaţii erau personalităţi militare marcante În
ţara lor.
Fiecare delegaţie, română şi ungară, cuprindea un număr de cca 20
de persoane - militari şi civili. Dintre persoanele care au făcut parte din
delegaţia română, menţionez pe generJl de armată În rezervă C. Vasiliu
Răşcanu, atunci maior, generalii în rezervă Rosetti Bălănescu şi Fodor
Vasile, atunci căpitani, iar În calitate de consilieri am avut pe diplomatul
Mircea Babeş, fiul savantului, pe dr. Mureşan, prefect de Arad, pe dr. Lascu,
deputat de Bihor, şi pe dr. Vasile Lucaciu, senator de drept, cărora le-am
solicitat colaborarea ori de cîte ori era necesar. Acest lucru cădea În sar
cina mea.
Comisia a funcţionat la Oradea, de unde, din şase În şase luni, se mut.1
la Budapesta. Pe timpul duratei lucrărilor şi verificărilor pe teren, comisia
.s-a deplasat la Arad, Carei şi Satu Mare. Hotărîrile luate de comisie erau
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executorii pentru ambele delegaţii, română şi ungară. ln problemele cu
totul dificile, cînd comisia nu ajungea la un acord unanim, decizia o lua
conferinţa ambasadorilor de la Paris .
Relaţiile de lucru dintre delegaţiile română şi ungară au fost întot
deauna corecte şi amicale, însă litigiile fiind multiple şi complicate, delimi
tarea frontierei a durat 3 ani. In acest timp, comisia s-a deplasat în repe
tate rînduri pe frontieră, În special la Carei, unde a lucrat În castelul de
vînătoare al contelui Karoly. Atunci castelul era locuibil, aparţinînd încă
proprietarului. Comisia a lucrat şi la Satu Mare, ţinînd şedinţele de lucru
în actualul hotel „Dacia", În spaţiul unde funcţionează Filarmonica de
Stat. Atunci prefectura judeţului Satu Mare era la Carei, iar nu la Satu
Mare.
*

In rîndurile ce urmează, voi evoca rolul şi contribuţia adusă cu acel
prilej de Vasile Lucaciu, la soluţionarea unor probleme dificile care s-au
ivit chiar de la începutul lucrărilor de delimitare a frontierei. Erau pro
bleme greu de rezolvat, care urmau a fi prezentate comisiei.
Primele documente înfăţişate de ambele delegaţii comisiei interaliat:!
au cuprins revendicări teritoriale majore. Cele formulate de delegaţia un
gară pătrundeau adînc în teritoriul nostru naţional, revendicări cu totul
nejustificate. Pentru a le combate şi respinge, noi am avut nevoie de date
concrete şi de argumente Întemeiate pe realităţi, care puteau fi verificate
de comisie la faţa locului.
Toate actele oficiale, cu caracter statistic privitoare la Ardeal, exis
tente la acea epocă, erau Întocmite pe timpul statului austro-ungar, înainte
de primul război mondial, şi nu mai corespundeau cu situaţia reală de
după război. Pentru a le combate ş i respinge a trebuit să prezentăm date
noi În faţa comisiei, ilustrînd cît mai corect situaţia pe care o susţineam.
Drept urmare, pentru Ardealul de Nord, am mers la Vasile Lucaciu,
consilierul nostru şi bun cunoscător al problemelor româneşti din a i:: eastă
regiune, ca Împreună cu el şi cu sprijinul organelor de stat locale să în
tocmim răspunsul nostru la cererile cu totul ne întemeiate prezentate de
delegaţia ungară.
L-am găsit pe Vasile Lucaciu la Satu Mare, bolnav. Locuia împreuni
cu fiul său Epaminonda Lucaciu, atunci protopop de Satu Mare. După ce
i-am adus la cunoştinţă misiunea mea, neglijîndu-şi complet sănătatea, a
părăsit patul şi a lucrat neobosit zi şi noapte, Împreună cu fiul său, cule
gînd datele necesare şi redactînd lucrarea de c are aveam nevoie. In foarte
multe cazuri ne-am folosit de arhivele bisericilor din această regiune mer
gînd În urmă cu cercetarea noastră cu peste 1 00 de ani.
Pe baza acestor date preţioase, pe care le-am cules, şi a lucrării bine
documentate ce-am Întocmit cu sprijinul lui Vasile Lucaciu, delegaţia noa
stră a putut apăra cu succes, în faţa comisiei interaliate şi a conferinţei
ambasadorilor de la Paris, integritatea teritorială a Ardealului de Nord.
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Colaborarea mea cu Vasile Lucaciu şi cu fiul său a durat ş1 · 1n anul
1 922. Cu Epaminonda Lucaciu am lucrat de multe ori în hotelul Dacia,
unde locuiam cînd veneam la Satu Mare, pentru date suplimentare, care
au mai fost necesare pînă la încheierea lucrărilor de delimitare. Acesta er:i
rolul meu la comisie.
*

Ţin cu acest prilej s.ă menţionez că actuala frontieră de stat cu Ungaria a fost delimitată de o comisie interaliată neutră, care a respectat cu
scrupulozitate realităţile etnice, pe cît a fost poo�bil, şi interesele generale
ale celor două state vecine, precum şi interesele locale ale populaţiei aşezate
de o parte şi de alta a frontierei. Voi cita cazurile litigioase mai impor
tante : Nădlac şi B atonia din Arad ; Cefa din Bihor ; Sanislău, Ciwneşti,
Foeni şi Berveni din Satu Mare, localităţi ou mari proprietăţi apa:rţinînd
înaltei aristrocraţii ungare ca· : Wesellfoy, Karoly, Degenfeld etc., care au
pus În joc totul pentru ca proprietăţile lor să rămînă în Ungaria, unde nu
erau expropiate. Proprietarii acestor mari moşii nu erau preocupaţi de in
teresele clasei ţărăneşti care lucra pe pămîntul lor. Pentru ei, ţăranii nu
erau decît servitori şi zilieri. Dar nici de sentimente patriotice n-au fost
însufleţiţi, ci numai de bogăţiile imense şi de buna lor stare. Cum ei, însă,
nu locuiau la noi În ţară, fiind absenteişti, moşiile şi proprietăţile lor au
fost expropiate imediat după delimitarea frontierei şi atunci au fost iniţiate
şi au luat fiinţă satele colonii existente astăzi În Satu Mare, pe proprietăţile
foştilor absenteişti.
O importanţă deosebită s-a dat şi regimului cursurilor de apă tăiate
de frontieră : Mureşul, Crişurile, Bereteul, Crasna şi Someşul.
Toate problemele legate de interesele statale, ca ,şi cele locale, au fost
dezbătute şi soluţionate de comisia interaliată În plenul ei, de cele mai
multe ori chiar la faţa locului. Aceste lucrări au durat timp de 3 ani. In
această perioadă, ambele delegaţii - română şi ungară - au executat În
comun lucrări de geodezie şi topografie, pe întregul traseu al frontierei
cuprinsă Între cele două „Triplex Confinium", ridicate odată cu instalarea
bornelor de frontieră :
- primul, la Porgany În Banat, jud. Timiş, iar
- al doilea, pe rîul Tur, În judeţul Satu Mare,
monumente care există şi .astăzi, străjuind graniţa noastră de apus.
Această graniţă n-a fost impusă nici uneia din părţi prin forţă s.m
dictat, cum a fost .cazul odiosului dictat din 1 94 0, de la Viena. Din con
tră, a fost o graniţă hotărîtă printr-un tratat de pace, acceptat şi semnat
de bună voie de ambele părţi, dar ca un imperativ al vremii, drept urmare
a dezmembrării statului imperialist - mozaic - Austro-Ungaria, popoa
rele subjugate eliberîndu-se de d ominaţia străină.
Materializarea gramţe1 pe teren a fost condusă de o comisie neutră,
iar traseul ei acceptat şi semnat de guvernele celor două ţări vecine, prin
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delegaţii lor, şi unul şi altul personalităţi de prest1grn, cum a fost gene
ralul Constantin Dumitrescu şi Toma Dumitrescu, reprezentantul nostru
permanent la conferinţa de pace de la Paris, şi colonelul de Dormandy,
personalitate cu Înaltă funcţie în armata ungară şi, în plus, cumnat cu şe
ful iStatului ungar; amiralul Horthy.
*

Am evocat aceste momente din perioada istorică a unificării noastrt!
naţionale şi a delimitării graniţei noastre cu Ungaria pentru a ilustra sub
toate aspectele figura luminoasă a marelui patriot român Vasile Lucaciu �i
contribuţia sa la făurirea României Întregite. El a luptat pînă În ultimele
clipe ale vieţii sale pentru eliberarea şi unificarea poporului român, dar şi
pentru materializarea şi statornicirea pe vecie a graniţei de vest a patriei
noastre dragi, una şi nedespărţită, Înscriindu-se În rîndul marilor ei ctitori.
Am evocat de asemenea şi personalitatea istorică a lui George Pop de
Băieşti, mare luptăto r pentru eliberarea şi unificarea noastră
naţională,
fostul preşedinte al Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia În 1 9 1 8 .
Luptîndu-se c u boala contractată l a Alba Iulia, e l a închis atunci ochii
clnd se împlinea visul secular al poporului român. Şuieratul gloanţelor care
i-au protejat drumul spre locul de veci din Băseştii lui dragi, eliberat visul pentru împlinirea căruia şi-a închinat toată viaţa - i-a servit drept
muzică de înmormîntare. Era şuieratul gloanţelor trase de ostaşii români,
sosiţi la Băseşti ,pentru eliberarea şi umrea Ardealului cu România .
•

In anul 1 977, la 24 ianuarie, cu prilejul comemorării, la Şişeşti, a 1 25
de ani de la naşterea lui Vasile Lucaciu, şi la 27 noiembrie, cu prilejul dez
velirii unui bust la Băseşti al lui George Pop de Băseşti, am avut marele
privilegiu să particip la aceste solemnităţi şi să aduc prinosul meu de re
cunoştinţă acestor ctitori de frunte ai patriei noastre dragi, România 50cialistă.
Viaţa şi faptele lor să servească drept călăuză tinerilor generaţii care
ne urmează.
*

După moartea lui Vasile Lucaciu, În 1 922, colaborarea mea cu fiul
său Epaminonda Lucaciu a continuat şi În anii 1 923-24. Dintr-un senti
ment patriotic, el urmărea cu mult interes activitatea noastră, ca şi mersul
lucr.irilor pe frontieră, fiind gata oricînd să ne acorde sprijinul său în ju
deţul Satu Mare, unde se bucura de multă autoritate. Aşa l-am cunoscut pe
Epaminonda Lucaciu.
In anul 1 924, terminînd delimitarea frontierei cu Ungaria, eu m-am
înapoiat la Bucureşti, unde aveam serviciul. De atunci nu l-am mai văzut,
şi nici veşti n-am avut despre el.
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Epaminonda Lucaciu a fost un mare român, ca şi tatăl său. C olabora
rea mea cu el, de acum 60 de ani, ,a rămas pentru mine o nespus de fru
moasă şi preţioasă amintire.
In anul 1977, la Şişeşti, unde este Înmormîntat lingă venerabilul său
tată, le-am adus omagiul meu pentru tot ce au făcut, şi tatăl şi fiul, pentru
neam şi ţară.
Şi cu acest prilej, aduc celor trei fii ai Maramureşului, marii patrioţi
Vasile Lucaciu, George Pop de rnlseşti şi Epaminonda Lucaciu, omagiul şi
recunoştinţa mea.

SIXTY YEARS FROM THE FOUNDATION OF THE
UNIT ARY NATIONAL STATE. EVOCA TIONS
- Abstract Onc of the eye-witnesses and alsa an ac tive participant in the
evcnts of 1 91 8; resulting in the completion of the politica] unification
oi all the Romanians, general V ic tor Popescu, then a Jieutenant in the
Romonian ormy, s ince 1 92 1 one of the members of the Romanian de
lega twn, which together with a similar Hungarian delegation, under
rhe control of a committee representing the great powers victorious in
\Vorld W C!r I, worked for three years on the es tablishing of the borders
t>ef\veen Romania and Hungary.
The paper alsa presents the great fighter for national unity, Vasile
L1 1caciu together with his son Epaminonda Lucaciu, whose contribution
consisted of gathering data, especially e thnical ones, in order to de
r>10nstrate the jus tness of the Romanians' claims concerning the fixing
d t fi e borders be tween Romania and Hungary.
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ACŢIUNI DE LUPTA ANTIFASCISTA
/N MARAMURE� IN ANII

1935- 1936,

SUB SEMNUL FRONTULUI POPULAR
DUMITRU CERNICICA

După venirea la putere a hitlerismului În Germania (În 1933) acest:.
a încurajat şi sprijinit mişcările fasciste şi reacţionare în toate ţările Eu
ropei şi a exercitat influenţă şi presiuni din ce În ce mai puternice În
primul rînd asupra ţărilor din jurul ei.
în aceste condiţiuni burghezia şi guvernele unor serii de ţări capita
liste au accentuat tot mai mult exploatarea şi asuprirea maselor populare,
dezlănţuind o susţinută ofensivă economică şi politică În contra condi
ţiilor de viaţă a acestora, În contra drepturilor cetăţeneşti.
In viaţa politică a ţării noastre se făcea tot mai simţit pericolul cc-I
reprezenta activitatea organizaţiilor fasciste, În primul rînd a Gărzii de
fier, agentura Germaniei hitleriste În ţara noastră.
România a ocupat un loc important în calculele fascismului german de
subjugare a popoarelor şi pregătire a războiului, pe de o parte datorită
bogăţiilor ei (În primul rînd petrolul şi alimentele) mult rîvnite şi necesare
maşinii de război germane. Pe de altă parte datorită vecinătăţii cu U.R.S.S.,
bastion al păcii şi socialismului, deosebit de avantajoasă pentru scopurile
urmărite de fascism.
Burghezia şi moşierimea din ţara noastră - prin guvernul liberal, la
putere - s-a folosit de conjunctura favorabilă pentru a întări ofensiv.1
contra nivelului de trai al maselor populare, pentru oprimarea tot mat
sălbatică a acestora. Situaţia clasei muncitoare şi a ţărănimii muncitoare
devenea din ce în ce mai grea. Şomajul lua proporţii tot mai mari. Preţurile
mărfurilor industriale creşteau continuu.
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!năbuşirea ,În sînge a eroicei mişcări a ceferiştilor şi petroliştilor din

1 933 n-a redus la tăcere glasul maselor. Scurt timp după aceea, În diferite

părţi ale ţării au izbucnit alte mişcări, au avut Joc alte acţiuni. Lupta a
fost continuată. Grevele se ţineau lanţ (grevele minerilor de la Comăneşti,
ale muncitorilor de la fabricile „Industria lînei" - Timişoara, Schiel Braşov, Haug - Bucureşti, Buhuşi ; ale minerilor de fa Anina etc.).
Pericolul tot mai ameninţător al fascismului n ecesita însă o şi mai
largă mobilizare a maselor, antrenîn<l toate forţele democratice şi progre
siste din ţară, pături c ît mai largi ale populaţiei.
Io faţa acestei situaţii, P.C.R. - care lucra În condiţii grele de ile
galitate - exprimînd interesele naţionale, vitale ale ţării a chemat la luptă
masele largi muncitoreşti, toate păturile micii burghezii de la oraşe, toată
populaţia muncitoare de la sate, toate forţele democratice, patriotice ale
poporului român ca să se unească într-un front puternic de luptă contra
fascismului, contra războiului, pentru un trai mai bun şi drepturi demo
cratice, pentru apărarea vieţii lor.
Rezoluţia din februarie 1 935 a C.C. al P.C.R., privitor la sarcinile
apropiate ale P.C.R., formulează această sarcină, cea mai Însemnată, astfel :
„ . . . pentru a tăia drumul dictaturii militaro-fasciste ce se pregăteşte,
e necesar de mobilizat În jurul clasei muncitoare şi sub hegemonia clasei
muncitoare, a tuturor aliaţilor ei, de creat În jurul sîmburelui proletar
închegat laolaltă prin frontul unic şi sub conducerea P.C. un larg Front
popular antifascist".
Iar manifestul C.C. al P.C.R. din iulie 1 935, care cheamă oamenii
muncii la formarea F.P.A., arată că „Lupta împotriva dictaturii fasciste
este lupta contra scăderilor de salarii şi pentru mărirea lor, contra conce
dierilor . . . contra măririi orelor de muncă . . . pentru ştergerea datoriilor.
Pentru pămînt, libertate şi pace" .
Masele populare din Maramureş, îndeosebi muncitorimea ş i ţarammea
săracă, urmînd chemarea partidului, au participat activ la această luptă.
Organizate şi îndrumate de Comitetul judeţean Maramureş al P.C.R.,
muncitorii din o serie de fabrici şi ateliere din Sighet, îndeosebi din ra
mura confecţii-tricotaje, preponderentă În oraş (fabrici de tricotaje, de
şepci, ateliere de croitorie etc.) au trecut, în vara anului 1 935, la o acţiune
grevistă de amploare, avînd la bază, În principal, revendicări economice :
majorarea salariilor, reducerea zilei de muncă de la 1 4 la 1 0 ore ; plata,
respectarea şi majorarea concediilor de odihnă ; încheierea unui nou con
tract colectiv de muncă 1; recunoaşterea comitetului de fabrică etc. Nu
lipseau însă nici unele revendicări cu caracter politic : libertatea de orga
nizare În sindicate independente, de luptă pentru pace şi contra asupri rii
şi discriminării naţionale şi rasiale.
Trebuie să subliniez dealtfel că, În condiţiile de atunci, de luptă apri
gă Jmpotriva fascismului, grevele economice prin însăşi existenţa lor con
stituiau o formă de luptă antifascistă, lupta pentru cerinţele economice
constituind „veriga de bază a luptei antifasciste" după cum glăsuia· rezoluţia
din februarie 1935.
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Acţiunea a fost condusă de un comitet de grevă, compus din 4 sau S
oameni, dintre care făceau parte Abordan C., Katz A. şi alţii - fiind
sprijinită de sindicatele independente, semilegale care a luat măsuri şi
pentru constituirea fondului necesar susţinerii grevei.
C�mitetul de grevă şi întreaga acţiune a Jost îndrumată n emijlocit de
Comitetul judeţean al P .C.R. prin Cernicica Dumitru, secretarul de atunci
al acestuia.
Greva s-a declanşat treptat cuprinzînd tot mai mulţi muncitori, atin
gînd numărul cel mai mare după vreo 7-10 zile. Numărul total al gre
viştilor s-a ridicat la peste 700 de oameni, cifră impresionantă în acţiunile
muncitoreşti din Sighet.
Trebuie să amintesc că datorită slăbiciunii organizaţ1e1 noastre, unor
acţiuni anterioare nereuşite şi unor frămîntări, „Fabrica de mobilă" - un
important obiectiv al oraşului - a participat numai parţial la această
acţiune. In schimb greva a fost sprijinită de muncitorii din toate fabricile
şi atelierele din oraş şi Vişeu, prin colecte de fonduri de ajutorare, pentru
susţinerea materială a greviştilor, cu care ocazie au fost popularizate obiec
tivele grevei.
Cu scopul de a da un suport mai puternic acţiunii, pentru a demon
stra forţa şi hotărîrea de luptă a muncitorilor pentru drepturile lor şi con
tra fascismului, a fost organizată o demonstraţie a greviştilor, care a con
stituit punctul culminant al acţiunii, avînd loc atunci cînd numărul lor
a atins cifra cea mai mare.
In i-înduri strînse, disciplinaţi, pentru a nu da loc la provocan, gre
viştii - în număr de cîteva sute - au străbătut centrul oraşului, lansînd
lozinci pentru satisfacerea revendicărilor lor. Era prima demonstraţie de
anvergură În oraş. Autorităţile care au urmărit demonstraţia n-au inter
venit fiind surprinse şi probabil şi speriate de existenţa şi amploarea ei.
Acţiunea muncitorilor, care a durat aproape două săptămîni, - fiind
una din cele mai ample mişcări din oraş - s-a încheiat cu succes. Patronii
au cedat, fiind nevoiţi să satisfacă cea mai mare parte a revendicărilor gre
viste (reducerea timpului de lucru, majorarea salariilor, încheierea unui
nou contract colectiv, recunoaşterea comitetului de fabrică etc.).
Presa locală, îndeosebi „Crainicul Maramureşului", reapărut în vara
anului 1 935, sub îndrumarea partidului, a oglindit şi ea, În coloanele sale,
lupta muncitorilor din Sighet.
Re�ita grevei este cu atît mai de apreciat, cu cît era vorba de multe
unităţi mici, cu un număr relativ redus de muncitori, a căror coordonare
şi îndrumare a necesitat o muncă organizatorică şi agitatorică foarte in
tensă.
Acţiunea a avut şi consecinţe morale şi politice pozitive importante.
Ea a avut ca urmare întărirea încrederii muncitorilor În forţele lor proprii
şi în sindicatele independente, creşterea În faţa maselor a prestigiului par
tidului, care a stat în fruntea acestei acţiuni, .creşterea încrederii activului
https://biblioteca-digitala.ro

222

DUMITRU CERNICICA

de partid în forţele lui proprii. P.C.R. şi pe plan judeţean s-a afirmat ca
forţă matură, capabilă să mobilizeze şi să conducă masele la luptă.

o

*

Urmarea chemării C.C. al P.C.R., cuprinsă În rezoluţia din februarie
1 935, din iniţiativa organizaţiilor de partid, au fost create în perioada ur
mătoare organizaţii de masă cu caracter democratic şi antifascist la care au
aderat elemente din variate categorii sociale.
Pentru antrenarea maselor populare, În lupta Împotriva fascismului,
organizaţia P.C.R., urmînd indicaţiile rezoluţiei susmenţionate, a trecut h
o rganizarea şi mobilizarea la luptă a ţărănimii muncitoare, aliatul principal
al proletariatului luînd măsuri în vederea întăririi rîndurilor partidului În
acest sector.
Incă În primăvara anului 1 935 s-a început organizarea Frontului Pl u
garilor În Maramureş, sub îndrumarea directă a Comitetului judeţean al
P.C.R.
Pentru ca munca de organizare să decurgă În condiţiuni mai bune,
Comitetul teritorial-Cluj al P.C.R. a trimis la dispoziţia organizaţiei ju
deţene un instructor, pe Brezoi Gheorghe, care a activat în Maramureş
mai bine de un an.
S-a înfiinţat un colectiv de conducere judeţan al Frontului Plugarilor
din care făceau parte : Moiş Ioan, Ierima Vasile, Huzău Andrei, Gogea
Mihai şi alţii.
Sub îndrumarea organizaţiei judeţene de partid, Frontul Plugarilor a
devenit o organizaţie cu de-stul de largi ramificaţii În judeţ, o realizare
importantă În acele vremuri grele. In o serie de comune au luat naştere
colective locale, sau aveam oameni de legătură. Dintre conducătorii aces
tora menţionez pe următorii : Arba Ioan - Vad ; Ierima Gheorghe
Sarasău ; Turda Vasile
Săpînţ.a ; Moiş Petru - Iapa ; G odîncă Gheorghe
- Petrova ; Hotea Petru - Breb ; Berciu Ştefan - Călineşti ; Rednic
Ioan-Cioran - Giuleşti ; Corneşteanu Petru :..___ Bîrsana şi alţii.
Menţionez că mulţi din aceşti conducători de colective au fost acti
vişti ai Frontului Plugarilor şi după Eliberare, ca : Moiş Ioan, Ierima Vasil:!,
Gogea Mihai, Godîncă Gheorghe, Corneşteanu Petru şi alţii.
Organizaţiile locale ale Frontului Plugarilor, pe lîngă faptul că au făcut
cunoscut programul organizaţiei, că au răspîndit materialele tipărite ale
acesteia, au dus şi o muncă agitatorică În ,contra fascismului, care Însem'1a
foamete şi război, şi În contra datoriilor ţărăneşti, deosebit de mari şi
grele în Maramureş, urmare chiar a despăgubirilor de plătit În cadrul re
formei agrare din 1 9 2 1 .
Datoriile ţărăneşti erau o problemă dureroasă, cea mai mare . parte .1
ţărănimii muncitoare fiind sensibilă în această privinţă. Era un domeni u
î n care ea e r a mai mult interesată, căci ele reprezentau o povară grea. Nu
rare au fost cazurile cînd dobînzile plătite au depăşit datoria propriu-zisă.
Un ţăran din Iapa a plătit, numai sub formă de dobînzi, o sumă de mai
bine de două ori mai mare, ca datorie, fără să fie amortizat ceva din aceast.1
din urmă.
-- 

·-
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In condiţiile grele de viaţă a ţărănimii maramureşene, Frontul Pluga
rilor a prins destul de repede rădăcini, În ciuda şicanelor şi prigoanei au
torităţilor, devenind pentru un timp organizaţia de luptă a ţărănimii mun
citoare, pentru apărarea intereselor sale contra fascismului şi care a par
ticipat la mai multe acţiuni.
*

în lupta maselor populare din Maramureş contra fascismului, o etapă
interesantă şi importantă a reprezentat anul 1 936. In primăvara acestui an,
urmare chemărilor şi indicaţiilor C.C. al P.C.R., în vederea mobilizării la
luptă a cît mai largi mase - din toate categoriile - sub formă organizată,
Comitetul teritorial Cluj al P.C.R. a trasat sarcina de a se înfiinţa în
Maramureş Blocul pentru apărarea libertăţilor democratice sau pe scurt
Blocul Democratic, organizaţie largă de luptă antifascistă, şi a se organiza
unele acţiuni antifasciste mai ample în judeţ în colaborare cu alte organi
zaţii, inclusiv P.N.Ţ.
Sarcina de a mobiliza Comitetul judeţean, pentru aducerea la îndepli
nire a acestor acţiuni, a fost încredinţată lui Cernicica Dumitru, trimis b
Sighet În acest scop, prin Vereş Paul, secretar al Comitetului teritorial
Cluj. al P.C.R.
Menţionez că înfiinţarea Blocului Democratic făcea parte din acţiunea
mai largă urmărită de partid : crearea Frontului Popular Antifascist prin
atragerea tuturor forţelor democratice, progresiste şi antifasciste din ţară,
dînd atenţie mai m are organizaţiilor P.N.Ţ. In acest sens, rezoluţia men 
ţionată, hotărîrile C.C. al P.C.R. din ianuarie 1936, privind organizarea
maselor la lupta contra fascismului, au indicat organizaţiilor de partid �ă
„tindă la închegarea de Înţelegeri locale pentru acţiuni comune între or
ganizaţiile naţional-ţărăneşti şi organizaţiile de partid".
Eram în perioada guvernelor de Front popular din Franţa şi Spania,
.a victoriilor În alegerile parţiale din februarie 1936 În Hunedoara şi Me
hedinţi, repurtate sub semnul F.P.A. cînd scrisoarea C.C. al P.C.R. din
ianuarie 1 936, către delegaţia permanentă a P.N .Ţ., chema acest partid la
lupta comună pentru un guvern de front popular, pentru salvarea naţiun ii.
Avînd în vedere că în acel timp urma să se ducă la Sighet Ilie Lazăr,
deputat şi fruntaş al P.N.Ţ„ s-a pus problema organizării la Sighet a unor
acţiuni comune cu organizaţia locală a P.N.Ţ., la care, să participe şi
aceasta, urmărind astfel atragerea lui în orbita Frontului Popular.
[În aceste condiţii sarcina se referea, pe de o parte, la mobilizarea or
_ganizaţiilor democratice aflate sub influenţa partidului, precum şi a P.N.Ţ„
pentru acţiuni comune de Front Popular, iar pe de altă parte, la mobili
zare:i partidului şi organizaţiilor democratice pentru a contracara eventua
lele _încercări ale legionarilor, organizaţi În partidul „Totul pentru ţară " ,
d e a turbura sau zădărnici desfăşurarea acţiunilor d e primire l a Sighet a
lui Ilie Lazăr, care după informaţiile deţinute de partid urmau să fie
turburate de legionari.
https://biblioteca-digitala.ro

224

DUMITRU

CERNICICA

Pentru a da viaţă acestor sarcini trebuia depusă o muncă foarte in
tensă, într-un timp extrem de scurt. In acest scop, prin Comitetul judeţean
P.C.R. - al cărui secretar era Sztudeni Anton - a fost mobilizat activul
de partid şi al organizaţiilor de masă U.T.C., sindicate, Ajutorul Roşu,
Frontul Plugarilor, s-au organizat gărzi de apărare pentru asigurarea de
curgerii ·liniştite a manifestărilor, inclusiv a primirii lui Lazăr Ilie. Au
avut loc acţiuni de masă, scrierea de lozinci pe garduri şi pereţi, conţinînd
chemări Ia luptă împotriva fascismului, pentru constituirea Frontului Popu
lar, lozinci de luptă contra războiului, pentru ştergerea datoriilor ţărăneşti,
pentru pămînt, pîine, pace şi libertate.
Paralel s-au luat măsuri pentru înfiinţarea Blocului Democratic la
Sighet, organizaţie de masă cetăţenească aflată sub îndrumarea partidului .
Constituirea Blocului Democratic a avut l o c În aprilie 1 936 În cadrul
unei adunări populare ţinută în sala „Kis Pipa" cu care ocazie s-au expus
programul şi scopul urmărit de Blocul Democratic - ,punîndu-se accentul
pe pericolul fascist, care ameninţa libertatea ..şi viaţa ţării şi a cetăţenilor ei
- şi s-a format conducerea Blocului Democratic. Ca preşedinte a fost ales
Schmotzer Carol, muncitor tîmplar, ca secretar Cernicica Dumitru, iar alţi
4-5 cetăţeni ca membri. Este de remarcat că alegerea s-a făcut prin votul
Întregii mase prezente.
Adunarea, care a decurs Într-o atmosferă entuziastă, de luptă, a repre
zentat - În acea perioadă - o importantă manifestare antifascistă · în
oraş, o verigă preţioasă a lanţului de luptă a organizaţiei de partid, pentru
viitorul fericit al ţării.
Acţiunile prin primăvara anului 1 936 au culminat prin o impozantă
manifestare de Front Popular care a încoronat munca intensă dusă În acest
sens de organizaţia de partid şi organizaţiile de masă.
Din pregătirea acesteia a făcut parte şi organizarea primirii lui Ilie
Lazăr - considerată ca o acţiune politică. Pentru ca primirea să decurgă
într-o atmosferă corespunzătoare şi calmă au fost mobilizaţi la gară oameni
şi gărzi de apărare spre a exercita influenţă asupra Jui Ilie Lazăr, pentru
a-l determina la o poziţie antifascistă mai hotărîtă.
Subliniată de lozinci antifasciste, primirea - la care a participat prin
tre alţii şi subsemnatu!, cunoscut pentru vederile sale comuniste - a de
curs calm. Cei CÎţiva indivizi suspecţi sau cunoscuţi pentru sentimentele
lor legionare, văzînd echipele de pază care circufau, n-au îndrăznit să
intervină.
Cîteva zile după aceasta au început discuţiile cu P.N.Ţ. local şi Ilie
Lazăr pentru organizarea unei manifestări sub semnul Frontului Popula-:
la Sighet. Cu sprijinul unor membri ai organizaţiei locale P.N.Ţ. - ca
fraţii Pop Nicoară şi Mihai, Anderco şi alţii cu care partidul nostru avea
relaţii, am reuşit să-l determinăm pe Ilie Lazăr să organizăm. în comun o
adunare populară În sensul urmărit de noi.
Adunarea populară temeinic pregătită de partid, avind participarea
Frontului Plugarilor, Blocului Democratic, sindicatelor şi P.N.Ţ., a avut
https://biblioteca-digitala.ro

ACŢIUNI DE LUPTĂ ANTIFASCISTĂ

225

loc - spre sfîrşitul lui apri'lie 1 936 - fa Cercul Civil, într-o zi de tîrg,
pentru a asigura participarea a cît mai multor ţărani. Sala era tixită de
oameni, îndeosebi muncitori şi ţărani, ,români şi de alte naţionalităţi. Era
multă lume şi În curte şi pe stradă, totali:z:înd cîteva sute de oameni. Era
o bună mobilizare. Bineînţeles era prezentă şi siguranţa, în frunte cu şeful
ei, Repedea Trai an.
La adunarea deschisă de Dr. Ilea, preşedintele P.N.Ţ. local, au vorbit
patru oameni :
- Ilie Lazăr din partea P.N.Ţ., care a adresat mai mult atacuri contra P.N.L., adversarul de guvernămînt, şi a deputatului lor judeţean ;
- Liebermann M., din partea muncitorilor ;
- Brezoi Gh., din partea Frontului Plugarilor ;
- Cernicica Dumitru, în numele Blocului Democratic.
S-a vorbit, mai ales de către ultimii trei vorbitori - despre viaţa grea
a muncitorilor şi plugarilor, subliniindu-se povara datoriilor ţărăneşti, des
pre pericolul fascist, avînd ca principal exponent legionarii din partidul
„Totul pentru ţară" şi necesitatea organizării cetăţenilor la lupta Împotriva
acestui pericol. Cernicica Dumitru a subliniat de mai multe ori necesitatea
unirii forţelor democratice În vederea constituirii unui larg Front Popu
lar .de luptă contra fascismului, care periclitează viaţa cetăţenilor, căoi
fascismul înseamnă război ! Semnificativ pentru condiţiile de muncă de
atunci e că ori de cîte ori s-a vorbit despre Frontul Popular, şeful ·sigu
ranţei, încadrat de oamenii lui, - a întrerupt vorbitorul În mod „demo
cratic" spunînd : „Despre asta să nu vorbim" !
Cuvîntările au fost subliniate de vii aplauze şi de lozinci . · Jos Fascis
mul ! Jos P.N.L. ! Jos datoriile ţărăneşti ! Trăiască Frontul Plugarilor !
Trăiască Blocul Democratic ! Pămînt, Pace, Pîine, Libertate ! Vrem Front
Popular ! şi alte lozinci au răsunat în sală şi afară.
Subliniez că la această adunare s-a vorbit la Sighet pentru ·prima oară,
în public, despre Frontul Plugarilor şi Dr. Petru Groza, ca şi despre Frori�
tul Popular Antifascist.
Adunarea populară care a decurs - potrivit intenţiilor partidului sub semnul Frontului Popular, a fost o acţiune reuşită, a avut un larg ră
sunet În oraş şi În judeţ, a făcut cunoscută mai mult ideea Frontului Popu
lar, atrăgînd atenţia asupra pericolului fascist.
Menţionez că presa locală - datorită condiţiilor de atunci - s-a ocupat
prea puţin de această manifestare. Cenzura a avut grijă să se strecoare cît
mai puţine ştiri despre astfel de acţiuni.
*

Adunarea populară antifascistă din aprilie 1 936 din Sighet şi acţiunile
care au precedat-o, Încadrîndu-se În linia trasată şi urmărită' de partid
atunci - constituie o verigă importantă - din cite ştiu, unică în felul
ei, în judeţ - În lanţul acţiunilor partidului nostru În vederea creării
Frontului Popular Antifascist din ţara noastră, în încercarea şi eforturile
de a atrage P.N.Ţ. sau o parte a lui În lupta contra fascismului.
15

-
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Dar, după cum se ştie, P.N.Ţ. şi conducerea lui, în frunte cu I. M.i
mu - în locul luptei antifasciste În cadrul Frontului Popular, au prefe
rat calea colaborării cu forţele fascismului, încheind, în toamna anului
1 937, vestitul „pact de neagresiune" cu partidul „Totul pentru ţară", or
ganizaţia celor mai sîngeraşi reprezentanţi ai fascismului din ţara noastră.
*

Autorităţile şi reacţiunea înspăimîntate de amploarea acţiunilor democratice din judeţ, după scurt timp, au început o prigoană sălbatică îm
potriva organizaţiilor democratice (ca în toată ţara dealtfel).
Brezoi Gh. a fost arestat şi expulzat din judeţ. Jandarmeria a Început
şirul ameninţărilor şi chiar maltratărilor contra activiştilor şi membrilor
Frontului Plugarilor - care, urmare slăbiciunilor de Început, nu au putut
rezista prigoanei - Blocul Democratic a fost dizolvat.
Acţiunile autorităţilor au fost uşurate şi de faptul - tot semnificativ
în privinţa condiţiilor de luptă de atunci - că poliţia a luat cunoştinţă
despre o parte din acţiunile ce au avut loc, datorită unui informator, stre
curat În mişcare, la U.T.C., care, după cum s-a aflat mai tîrziu, i-a fur
nizat informaţii destul ,de detaliate şi exacte.
Dar efectele acţiunilor maselor populare - În ciuda prigoanei ş1
· muncii de subminare - nu au putut fi „dizolvate" . Ele au rămas vii în
conştiinţa lor şi le-a însufleţit la noi acţiuni, la noi lupte.
*

Acţiuni-le de luptă antifascistă din anii 1 93 5 - 1 936 ale maselor populare din Maramureş, prin vigoarea, amploarea şi efectele lor, reprezintă o
pagină meritorie şi de cinste a luptei muncitorilor şi ţăranilor şi a celorlalţi
oameni ai muncii din judeţ, fără deosebire de naţionalitate, împotriva fas
cismului, pentru un trai mai bun şi libertăţi democratice, pentru făurirea
României socialiste.

https://biblioteca-digitala.ro

ACŢIUNI DE LUPTĂ ANTIFASCISTĂ

227

ACTIONS DE LUTTE ANTIFASCISTE AU MARAMUREŞ
ENTRE 1 935-1 936, SOUS LE SIGNE DU FRONT POPULAIRE
- Resume Dans Ies circonstances ou dans la vie politique de natre pays se
fu1sat sentir le danger represente par l' ac tivite des organisations fas
cistes, on se pose de plus en plus le probleme de barrer !'acces au pou
voir de ces organisations, par la creation d'un large „Front Patriotique
An tifascis t e " , qui reunisse autour de la classe ouvriere toutes Ies for
ces progressistes de la nation.
Dans ce sens, l'auteur de l'article, lui-m�me participant ac tif aux
evenements relates, s'arr�te ci quelques moments significatifs du combat
des gens du Maramureş pour une vie meilleure, pour la democratie,
pom le bannissement du peril fasciste.
L'un des trois moments de la lu tte des masses populaires d u Mma
mure.5 presentes par l'auteur est la greve des ouvriers de la branche
confections- tricotages de Sighetu Marmaţiei, action avec laquelle se
sont solidarises Ies ouvriers des autres entreprises de la ville et loca
lites du departement.
Un autre moment relate est J'organisation en 1 935 du Front des
L aboureurs au Maramureş, sous la direction du P.C.R. Dans la lu tte des
masses populaires du Maramureş contre le lascisme, une etape impor
tante s'est derouJee en 1 936 ci J'occasion de la constitution dans cette
region nordique du pays de l'organisation locale du „Bloc pour la de
iense des Jibertes democratiques " . La-dessus l'auteur nous offre une
serie de de tails interessants.

15 '

https://biblioteca-digitala.ro

INCEPUTU/l/LE GAZETEI „GRAIUL

MARAMUREŞUL UI"
· nr. MIHAI MARINA

lndată după împlinirea idealului naţional de unificare statală procla
mată la Marea Adunare din 1 decembrie 1 9 1 8 de la Alba Iulia, românii
din Transilvania s-au grăbit să-şi astîmpere setea de slovă scrisă româ
nească prin înfiinţarea de gazete în aproape toate reşedinţele din judeţe
şi oraşele mai importante. Aceste strădanii au fost fireşti, ele răspunzînd
atît dezideratului de răspîndire a culturii româneşti cît şi necesităţii de a
informa populaţia oraşelor şi satelor asupra evenimentelor de importanţă
capitală care se desfăşurau în Întreaga Europă.
ln general, gazetele culturale din provincie, dintre cele două războaie
mondiale, născute din idealism şi alimentate cu entuziasmul unui număr
foarte redus de visători, aveau viaţă scurtă.
Societatea românească nu avea nici educaţia şi nici situaţia materială
necesare susţinerii unor publicaţii, deşi le aprecia. Statul nu le subvenţiona,
iar organele administraţiei locale, cu rari excepţii, erau interesate în apa
riţia acestor gazete, În măsura În care ele serveau politica partidelor de la
putere, foarte schimbătoare. lncît idealiştii care porneau la drum cu gazete
culturale independente În scurtă vreme se vedeau sleiţi de posibilităţi ma
teriale şi, încărcaţi de decepţii, îşi Îngropau visurile odată cu ultimul număr din gazetă, rămînînd dezamăgiţi şi mai săraci.
ln Maramureşul istoric, prima gazetă în limba română, .apărută în
cepînd cu data de 7/20 decembrie 1 9 1 8, a fost „Sfatul", organ al „Sfatu
lui Naţional Român" al judeţului, avînd ca redactori pe dr. Vasile Chin
driş şi dr. Titu Doroş, iar din 1 920 pe Vasile Ciplea. Gazeta „Sfatul" a
putut apărea datorită donaţiei de 1 00 OOO coroane ,făcută de Alexandru
Cuza Anderco, primarul comunei Borşa.
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In anul 1 921, un poet v1sator venit ca profesor de pe alte meleaguri,
Constantin Ionescu-Olt, porneşte „Gazeta Maramureşului" .
I n anul 1 923 cele două gazete îşi sistează apariţia, i a r redactorii şi CO··
laboratorii mai frecvenţi pornesc „Gazeta maramureşeană" , avînd pe fro n
tispiciu un comitet de redacţie compus din : dr. Vasile ,Chindriş, dr. Titu
Doroş, prof. Ioan Bîrlea, prof. Ion Bilţiu-Dăncuş, prof. Nicolae Petrescu,
dr. Vasile Filipciuc, prof. Gh eorghe Vornicu şi Constantin Ionescu-Olt.
Acest comitet se destramă pe rînd, rămînînd doar prof. Gh. Vornicu şi
Ion Bîrlea, iar de prin 1 93 0 numai acesta din urmă.
În 1 93 1 , la venirea la guvern a lui Nicolae Iorga ca prim-ministru,
Ion B îrlea ajunge deputat, iar „Gazeta maramureşeană" rămîne în sarcina
tînărului Mihail Bologa, ca secretar de redacţie. Intrat În vîltoarea politică,
profesorul Ion Bîrlea porneşte, prin gazetă, o serie de atacuri, nu numai
împotriva adversarilor p olitici, dar şi împotriva unor personalităţi cultu
rale neamestecate în politică de partid, ca Mihai Şerban, directorul liceului
„Dragoş Vodă " . „Gazeta maramureşeană" Începe să fie refuzată de un nu
măr tot mai mare de abonaţi, iar Mihail Bologa se retrage. Prin ianuarie
1 932, apar ultimele numere din „Gazeta maramureşeană" .
Prin februarie 1 932, M . Bologa îmi comunică sistarea apariţiei gaze
tei. Mă gîndeam atunci că cei aproape 100 OOO de români din Maramu
reş nu puteau ră(mîne ffră o gazetă culturală şi de informare obiectivă,
neangajată În luptele dintre fracţiunile politice. Şi îmi era clar că sarcina
realizării unei astfel de gazete a fost lăsată în seama generaţiei tinere. Ve
chea generaţie de intelectuali ai „Unirii", cum au denwnit-o ulterior, care
a dezvoltat o activitate frumoasă şi meritorie în timpul Austro-Ungariei,
după „Unire" s-a divizat. Unii s-au retras dezgustaţi din activitatea pu
blică, iar alţii s-au înfundat În meandrele politicianismului steril, alergînd
după mandate parlamentare şi vînînd situaţii rentabile.
Din generaţia tînără care şi-a terminat studiile secundare şi universi
tare În R omânia Întregită, avînd deci altă cultură şi altă viziune a îndato
ririlor faţă de neamul nostru, eram .reveniţi pe meleagurile natale vreo 20,
avînd diferite ocupaţii (avocaţi, profesori, medici, funcţionari). La aceştia
se adăugau şi un frumos număr de Învăţători .distinşi, precum şi o seamă
de intelectuali tineri - profesori, medici, veniţi din alte părţi ale ţării.
Socoteam deci că sîntem destul de mulţi ca să încercăm realizarea sarcinii
ce ne revenea, de J da viaţă unei gazete cultural-sociale şi de informare
obiectivă, independentă .
A.m Împărtăşit aceste gînduri lui Mihail Bologa şi apoi lui Gheorghe
Dăncuş şi dr. Gheorghe Tite, care au fost de acord, punîndu-mi întreba
rea, pe care mi-am pus-o şi eu de la bun Început, de unde bal]ii necesari
pentru tipărirea gazetei ? . . Le-am răspuns că m-am gîndit la o contribu
ţie de 50-100 lei lunar, a noastră a tinerilor care ne cîştigam existenţa
muncind În judeţ. Aceasta pentru o perioadă de început, urmînd ca, după
ce va fi introdusă, gazeta, care nu mă îndoiam că va fi bine scrisă, să se
autofinanţeze
din abonamente şi publicitate.
La convorbirea În patru
aveam pregătită şi o listă cu tinerii la care mă gîndeam. Ea a fost corn.
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pletată. A rămas să lansăm ideea, să stăm de vorbă cu cît mai multe per
soane din cele vizate şi pe care le socoteam că vor accepta să contribuie
la finanţare, )ar eu să fac planul gazetei şi să mă interesez de o tipografie
care ar tipări-o În condiţii bune şi avantajoase.
Adeziunile erau încurajatoare. Am găsit şi .o tipografie mai conv:=
nabflă. Planul gazetei nu constituia o greutate. Ca student lucrasem
la
unele gazete din Cluj, făcînd şi secretariat de redaqie. Am fixat unele ru
brici pe probleme mai importante ce urmau a fi dezbătute, conform pro
gramului pe care am socotit că trebuie să-l aibă gazeta şi care se reflecta
în articolul „Drept program" publicat în primul număr. Bineînţeles, Jm
discutat şi titlul gazetei, oprindu-ne la „Graiul Maramureşului" .
In primul articol amintit, printre altele am scris d gazeta iniţiată
de un grup de tineri intenţionează să fie „o tribună a gîndurifor bune şi
o icoană a problemelor locale . . . în care să aducem elanul tineretului ma
ramureşean crescut şi format la şcolile româneşti". „Să punem cunoştin
ţele şi năzuinţele noastre de mai bine în slujba celor mulţi şi obidiţi de pe
meleagurile Ţării voievozilor descălecători " . „Ne vom ocupa de toate pro
blemele sociale specifice maramureşene, semnalîndu-'le .cu obiectivitate şi
insistînd pentru buna lor soluţionare". „Vom da loc cuvîntu'lui tuturor care
vor avea ceva de spus În interesul obştesc. Vom ajuta cu scrisul şi cu fapta
iniţiativele şi faptele bune de ori unde ar porni, după cum nu vom ezita
de a înfiera abuzurile şi ticăloşiile de oricine ar fi făcute" .
L a redactarea acestui articol program, a m căutat să fiu cît mai reţinut
şi să arăt fără ostentaţie gîndurile care ne animă, fără însă a alarma pe
nimeni. Şi am tins să limitez cît mai sumar ţelurile urmărite şi de teama că
nu vom putea realiza ceea ce dorim, ferindu-ne
astfel de a apărea ca
lăudăroşi.
Am convocat o parte din cele 27 persoane care au promis contribu
ţie bănească, le-am arătat planul gazetei şi am citit articolul-program, care,
cu mici retuşări, a fost însuşit. S-a ales apoi un comitet de redacţie com
pus din : Bilţiu-Dăncuş Traian, Bologa Mihail, Dăncuş Gheorghe, medic
primar dr. Forna Emil, dr. Marina Mihai, Stan Ion şi Tăutu Mihai. Mie
mi-a revenit prezidenţia comitetului şi grija pentru buna redactare şi ad
ministrare a gazetei. De altfel şi În registrele de la tribunal gazeta a fmt
înscrisă pe numele meu ca proprietar, revenindu-mi răspunderea conform
prevederilor legale pentru cele publicate cît şi pentru eventualele datorii
ale gazetei.
La 1 martie 1 932 a apărut primul număr din „Graiul Maramureşului " .
Î n acest număr a m scris numai membrii comitetului d e redacţie. Eu, în
afară de articolul-program, am mai scris alte trei articole, inaugurînd uncie
rubrici cu caracter de permanenţă, ca probleme economice, figuri maram u
reşene etc. Aceste rubrici au constituit nucleul unor lucrări mai ample c a :
„Mararnureşul - necesităţi şi remedii" apărută în 1939 şi „Maramureşeni
- portrete şi medalioane" terminată în 1 969.
„Graiul Maramureşului" a fost primit cu simpatie de oamenii de bine.
Unii fruntaşi ai generaţiei vechi au început să ne trimită articole, panicihttps://biblioteca-digitala.ro
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pînd astfel la dezbaterea problemelor înscrise În programul gazetei. Am
întîmpinat Însă şi adversităţi, în special din partea unor politicieni cărora
nu le-a plăcut acţiunea noastră independentă. Unele disensiuni au apărut
şi în sînul comitetului, mai ales pe tema opreliştii atacurilor cu caracter
de răfuială personală, cu vreun notar din satul unui redactor sau colegi de
instituţie. Acestea s-au rezolvat prin ieşirea din comitet a doi membri.
Optimismul nostru iniţial şi speranţele de a realiza fondurile pentru auto
finanţare din abonamente şi publicitate nu s-au împlinit. Abonamentele
individuale erau mici, 80 lei anual. Comunele aveau înscrise în bugete fon
duri mai substanţiale, 400-500 lei, dar acestea au fost Încasate încă la în
ceputul anului de Ion Bîrlea, iar În parte, după s chimbarea guvernului, de
gazeta partidululÎ venit la putere (naţ. ţărănesc). De 1-.i sprijinitorii nu puteam
solicita în permanenţă bani, ,mai ales că unii dintre ei au înţeles contribu
ţia numai pentru Început. Au rămas cîţiva care au mai contribuit şi . . .
salariul meu. Acestea nu erau suficiente, astfel că · gazeta a trebuit să-şi sis
teze apariţia cu nr. 1 1 din 15 august 1932. Dar În cele 6 luni de apariţie
şi-a făcut un loc În opinia maramureşenilor.
In anul 1 933, profesorul Tănase Puşcă, un om Întreprinzător, a înfiin
ţat „Asociaţia presei din Maramureş", afiliată la Asociaţia „Presei din pro
vincie", cu sediul la Bucureşti, condusă de unii ziarişti profesionişti influ
enţi. Am fost solicitaţi să ne înscriem şi noi, cei grupaţi În jurul „Graiu
lui", fiind singurii care aveam oarecare contingenţă cu publicistica. „Aso
ciaţia Presei" a primit aprobare pentru deschiderea unui club, producă
tor de venituri, deci avea fonduri pentru editarea unei gazete. Mi s-a ce
rut să cedez „Graiul Maramureşului". Am consimţit.
Astfel, „Graiul Maramureşului" a reapărut în continuare cu nr. 1 2
din 2 9 oct. 1933, c u menţiunea d e organ a l „Asociaţiei Presei din Mar:.1mureş", avînd pe frontispiciu pe Tănase Puşcă director şi Mihail Boklga
secretar de redacţie. ln acest număr 1 2/29 oct. 1933 s-a inserat următoarea
notiţă : „Fondatorul gazetei „Graiul Maramureşului", dr. M. Marina, din
lipsă ·de mijloace materiale, a crezut p otrivit ca această gazetă să apară ca
organ al Asociaţiei presei din l\faramureş" .
In timpul cît „Graiul" a apărut sub direcţia lui T. Puşcă, nu am scris,
pe de o parte fiindcă eram ocupat cu redactarea gazetei „Astra", pe care
o pornisem cu un an înainte, iar pe de altă parte nu-mi convenea faptul
că directorul gazetei era şi şeful organizaţiei judeţene a unui partid politi::.
Prezenţa prof. T. Puşcă În fruntea gazetei n-a fost de durată. ln ia
nuarie 1 934 „Asociaţia Presei" din Maramureş şi-a ales un nou comitet,
avînd ca preşedinte pe dr. Artur Anderco. Eu am fost ales vice-preşedinte
şi redactor responsabil al gazetei „G raiul Maramureşului".
în articolul de fond intitulat „Revenire", publicat În nr. 25 din 8 II.
1 934, am reiterat cele scrise În articolul „Drept program" apărut În pri
mul număr al gazetei. „Graiul l\Iaramwr.e şului" şi-a reliefat vechea menire
de gazetă cultural-socială şi de informare obiectivă. în jurul ei s-au grupat
tot mai mulţi intelectuali tineri, încît În fapt gazeta a devenit nucleul
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aqiunilor frumoase desfăşurate de tineretul intelectual din Maramureşul
acelei vremi.
Asociaţia Presei, în care erau înscrişi şi ziariştii aparţinînd naţion ali
tăţilor conlocuitoare şi care nu participau la nici o altă activitate În afară
de prezenţa la Club şi la adunările generale, rămăsese acoperirea juridică
pentru fondurile băneşti realizate din funcţionarea clubului.
Dintre tinerii care au scris frecvent la gazetă În acea vreme menţio
nez pe : dr. · Artur Anderco, Berinde Ion, Bilţiu-Dăncuş Traian, Bologa Mi
hail, Calinici Mihai, Dăncuş Gheorghe, medicul-primar dr. Forna Emil,
Holdiş Grigore, Iosivaş Mihai, Lenghel Petru, dr. Marina Mihai, Patachi
Liviu, Stan O. Dumitru, Radu Andrei, Rusu Valer, precum şi ing. Golum
benco V. Zucher, ca:re alimentau „pagina satelor " . Din genernţia veche un
număr tot mai mare de personalităţi şi-au spus cuvîntul prin coloanele ga
zetei. De asemenea un frumos număr din cei mai tineri, studenţi, învăţă
tori, şi-au văzut pentru prima oară producţiile tipărite - articole, poezii ,
etc. Printre aceştia menţionăm p e Simion Anderco, Emil Miclea,
Mihai
Tomoiagă.
Adesea presa din Capitală şi din alte părţi au menţionat elogios „Gr:i
iul Maramureşului". Dar grupul din jurul „Graiului" nu şi-a limitat activi
tatea la publicarea gazetei, ci, În măsura în care i-au permis fondurile, şi-a
Înscris şi alte realizări.
Astfel, pentru a veni În ajutorul multor salariaţi dornici de a c1t1
literatură românească, însă împiedicaţi să cumpere cărţi care erau destul
de scumpe, s-a înfiinţat o „Bibliotecă publică" de Împrumut, unde ama
torii puteau găsi cele mai noi cărţi apărute. Titlurile cărţilor noi intrate
În bibliotecă erau publicate În gazeta „Graiul M:iramureşului", unde adesea
apăreau şi scurte recenzii.
Pentru facilitatea realizării vechiului gînd de cunoaştere temeinică a
realităţilor maramureşene, am înfiinţat un „Cerc de studii" În care se pre
zentau referate şi expuneri asupra unor probleme specific maramureşene,
cît şi de ordin general cultural. Referatele erau urmate de discuţii, adesea
interesante, pentru o cît mai amplă cunoaştere a problemelor dezbătute.
Tot în cadrul cercului de studii se organizau şi unele conferinţe publice
cu conferenţiari din alte părţi, sau localnici. Cercul de studii îşi dezvoltă
· activitatea, în ,special în anotimpurile răcoroase.
O activitate cu care pe drept cuvînt s-a mîndrit gruparea din jurul
„Graiului Maramureşului" a fost propaganda culturală la sate. De primă
vara pînă toamna, aproape În fiecare duminică şi sărbătoare legală, mem
brii acestui grup cutreierau satele maramureşene, unde desfăşurau o acti
vitate utilă pe bază de programe bine Întocmite : coruri, cîntece, cîntece
de vioară şi filme formau partea culturală şi distractivă. Dar, În afară de
acestea, exista şi o parte practi<:ă, de utilitate directă pentru săteni. In fie
care comună se ţinea .cîte o conferinţă pe tema unei probleme care interesa
direct populaţia, şi care erau cunoscute în prealabil. A5tfel erau tratate pro
bleme de păşunat, îndiguiri, pomărit, asociaţii ţărăneşti ,pentru
creşterea
vitelor sau valorificarea produselor etc. Ceea ce constituia o altă utilitate
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directă pentru populaţie era propaganda medicală susţinută
de medicul
primar dr. Emil Forna, şi vreo doi colaboratori ai săi. In afară de conferin
ţele pe di:verse teme medicale sprijinite de diapozitivele avute la dispoziţie,
medicul Forna vizita pe toţi bolnavii care se aflau în comună, dînd reţete
şi sfaturi unde era cazul şi trimiţînd la spital bolnavii mai gravi, Îngrijin
du-se de spitalizarea şi însănătoşirea lor. Acest medic primar, cu suflet larg,
venit din regiunea Clujului, a făcut mult bine populaţiei maramureşene,
în afară de faptul că În fiecare număr din „Graiul Maramureşului" publica
articole cu sfaturi medicale.
Bineînţeles, munca la gazetă, ca şi celelalte activităţi, erau complet
gratuite. Nimeni nu era plătit pentru ceea ce făcea. Singura răsplată er.t
mulţumirea sufletească.
Din anul 1 935, după ce am fost ales ca preşedinte al Asociaţiei Presei,
am avut un secretar de redacţie plătit. S-a introdus sistemul ca de fiecare
număr din gazetă .să .se ocupe cîte un redactor, care împreună cu se<:retarul
de redacţie să scrie şi să răspundă de materialul publicat. Secretarul de re
dacţie care a Început să ducă greutatea a fost tînărul Grigore Holdiş. Pe
lîngă calităţile sale cunoscute, a mai pledat pentru alegerea sa şi faptul că,
fiind judecat pentru oictivitate comunistă, nu putea primi serviciu la stat.
Ca încheiere vreau să mai menţionez cîteva fapte :
Gazeta „Graiul Maramureşului" a apărut pînă În august 1940. După
război şi eliberare a reapărut seria nouă, în anii 1 946-48 avînd ca re
dactor pe Gh. Dăncuş.
înainte de război, în afara celor menţionate, au apărut periodic, mai
ales În preajma şi timpul alegeri-lor, ,şi alte gazete ale organizaţiilor de
partid, ca : „Acţiunea maramureşeană" - naţional-ţărănistă - avînd ca
redactor pe Petre Lenghel-Izanu, „Ţara voevozilor", gogo-cuzistă, cu Tă
nase Puşcă, şi „Ecoul", liberal, redactor dr. Alex. Filipciuc.
Relatările făcute constituie .şi o destăinuire a slăbiciunilor mele de ti
nereţe pentru presă. Şi ca să fiu complet, mai adaug una. In aceea vreme
nu mă puteam împăca cu gîndul că cei circa 1 1 OOO de locuitori maghiari
ai Maramureşului aveau două cotidiene, iar cei aproape 100 OOO de români
abia aveau o gazetă săptămînală. In .fine, am hotărît să înfiinţez un coti
dian, cu titlul ales la repezeală „Frontul Maramureşului", al cărui redactor
responsabil a fost regretatul meu frate Alexandru Marina. Datorită iscu
sinţei fratelui meu şi atitudinii în�elegătoare a directorului
tipografiei
„Asociaţiunii pentru cultura poporului român din Maramureş", Titus Be
rinde, Maramureşul a avut un cotidian În limba română care a apărut din
anul 1 935 pînă în anul 1 940.
După cum am mai spus, În acele vremi, propaganda culturală se făcea
fără subvenţii şi fonduri de la stat, iar oamenii care activau pe acest tărîm
nu primeau nici o remuneraţie pentru munca depusă.
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- Abstract -

In the years tha t followed after the unification of 1 91 8, an urgent
necessity of encreasing the number of the Romanian newspapers was
felt. The paper presents the efforts of some intellectuals Jiving in Ma
rommeş to issue Romanian publications. The author deals especially
„ 'J'he V oice of Maramureş " , first published in 1 932, and, being himself
0ne of the initiators, tells about the main problems connected wit/1 thc
czims of the newspaper and the way it was received by the readers.
The in tellectuals grouped around this gazette hald a rich activity of
culiurnl propaganda ; they organized a „public library" , for those who
could not afford to buy books, and organized artistic programmes in
the villages, followed by conferences on diverse topics in order to
enligh ten the people.

https://biblioteca-digitala.ro

MĂRTURII ŞI EVOCĂRI DIN ACTI VITA TEA
llEVOLUŢIONARĂ A UNOR COMUNIŞTI
DIN CHIOAR, PERIOADA

1932 - 1944

Dr. SIMION I. POP
Am obîrşia dintr-o familie de ţărani muncitori din satul Vărai situat În străvechiul ţinut românesc „Ţara Chioarului" - din j udeţul Ma
ramureş.
Încă din fragedă tinereţe - pe cînd eram elev în cursul superior h
liceul „Gheorghe Şincai" din Baia Mare - văzînd viaţa grea pe care o
duceau ţăranii la sate, muncitorii minieri şi metalurgiştii băimăreni, munca
istovitoare, exploatarea şi asuprirea crîncenă la care erau supuşi, ignoranţa
şi lipsa de cultură, am fost preocupat să aflu cauzele ac.e stor stări sociale
nedrepte şi căile pentru îndreptarea lor. Răspunsul l-am găsit În socialis
mul ştiinţific şi filozofia marxist-leninistă.
Primele legături cu mişcarea comunistă le-am luat În vara anului 1 932
prin foştii colegi de liceu : dr. Gheorghe Miele din satul Ciolt - azi pro
fesor universitar la facultatea de filozofie a Universităţii din Bucureşti
ş i Simion Lazăr din satul Purcăreţi - fost activist d e partid, redactor la
ziarele „România liberă" şi ,,Albina" - decedat în 1 973, ambii fii de ţă
rani. Ei intraseră în legătură cu organizaţia comunistă din Şomcuta Mare
prin publicistul şi scriitorul Kalman Emeric alias Corvin Alexandru şi prin
avocatul Ştefan Blumenfeld. Secretar al organizaţiei de partid era Iakab
Alexandru - fost coleg la şcoala primară şi la gimnaziul din Şomcuta
Mare, în prezent consilier b Camera de Comerţ a Republi,cii Socialiste
România.
Pentru iniţierea În cunoaşterea ideologiei comuniste, la Început colegii
Gheorghe Miele şi Simion Lazăr mi-au dat să citesc unele cărţi comuni5tc
şi socialiste ca : „Statul şi revoluţia" - ediţia franceză - de Vladimir Ilici
-
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Lenin ; „Concepţia materialistă a istoriei", „Ce vor socialiştii români" �i
„Studii critice" de Constantin Dobrogeanu Gherea ; „Mama" şi „Azilul de
noapte" de Maxim Gorki ; „Focul" de Henri Barbusse ; „Apelul pentru
pace" lansat de Romain RoHand ; precum şi unele cărţi cu profund conţi
nut social, ca : „Jimmie Higghins" de Upton Sinclair, „Nimic nou pe fron
tul de vest" de Erich Maria R emarque ; „În ce constă credinţa mea", ,,În
vierea", „Război şi Pace" de Lev Tolstoi, „Paradoxe sociologice" de Max
Nordau etc., etc.
Prin colegii Gheorghe Miele şi Simion Lazăr am intrat în legătură cu
publicistul şi scriitorul Corvin Alexandru, Iakab Alexandru, avocatul Şte
fan Blumenfeld, de la care am primit îndrumări şi orientări preţioase În
cunoaşterea şi propagarea ideologiei comuniste, informaţii asupra desfăşu
rării evenimentelor politice interne şi internaţionale, despre documentele
Partidului Comunist Român, cărţile noi apărute În literatura marxistă şi
cea progresistă etc.
în luna octombrie 1932, la o şedinţă a tinerilor comunişti din Şom
cuta Mare şi unele sate din jur, care a avut loc în biroul avocaţilor Ştefan
şi Paul Blumenfeld, mi s-a adus b cunoştinţă că împreună cu alţi tineri am
fost primiţi ca membri ai Uniunii Tineretului Comunist Român. Am fost
instruiţi şi ni s-au trasat unele sarcini concrete ; cum să desfăşurăm activi
tatea comunistă şi antifascistă printre elevi, studenţi, muncitori şi ţărani,
pentru atragerea tineretului În Vniunea Tineretului Comunist Român, iJr
a muncitorilor şi ţăranilor În Blocul Muncitoresc-Ţărănesc - organizaţia
de masă legală a Partidului Comunist Român,.
Incepînd din n o iembrie 1 9 3 1 pînă în toamna anului 1 937
am fost
student şi apoi doctorand la facultatea de drept din Cluj-Napoca. In anii
1 9 3 1 şi 1932 pînă În toamna anului 1 93 3 din c auza greutăţilor materiale
n-am putut frecventa cursurile, mergînd la facultate numai pentru depu
nerea examenelor. Am activat În organizaţia comunistă din Şomcuta Mare.
In toamna anului 1 9.' 3 primind o bursă la căminul I.O.V.R. m-am
stabilit la Cluj-Napoca. Din anul 1 9 3 3 pînă În toamna anului 1 937, am
activat În organizaţia comunistă din Centrul Universitar Cluj. In timpul
vacanţelor de vară şi în aceşti ani am ţinut o strînsă legătură cu organiza
ţia comunistă din Şomcuta Mare.
In această perioadă, În cadrul organizaţiei comuniste din Şomcut;:i
Mare, au activat următorii tovarăşi : Iakab Alexandru, ce era secretar al
organizaţiei, avocaţii Ştefan şi Paul Blumenfeld, Corvin Alexandru � toţi
trei exterminaţi în anii de urgie ai dictaturii horthyste-szalaşiste, Gheorghe
Miele, Simion Lazăr, Jakab Beniamin - farmacist în Cluj-Napoca, Iakah
Ernestin - muncitor la întreprinderea de Mecanizare a Agriculturii din
Clu j-Napoca, Roth - alias Raţiu Ludovic - conferenţiar universitar b
Institutul Medico-farmaceutic din duj-Napoca, Feher Micloş - muncitor
în Satu Mare, Oşan Gheorghe - pantofar În Şomcuta Mare, Kalman Iakab Ileana - decedată În 1 949, Lazăr Lili, Lăcătuş Vasile - fost func
ţionar la Percepţia financiară din Şomcuta Mare şi subsemnatul.
·

-
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Organizaţia de partid din Şomcuta Mare, sub îndrumarea conducerii
judeţene şi regionale de partid, pe lingă activitatea organizatorică şi edu
cativă desfăşurată în cadrul celulelor de utecişti şi de membri de partid,
a iniţiat unele acţiuni de agitaţie şi propagandă, de luptă antifascistă, dmă
în condiţii de ilegalitate, care au avut un ecou larg în rîndurile maselor
populare. Dintre acestea evocăm pe unele din cele mai semnificative.
ln noaptea zilei de luni 7 noiembrie 1 932 - cu prilejul celei de-a
1 5-a aniversări a Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie 1 9 1 7 - zi care
coincide cu tîrgul săptămînal din Şomcuta Mare, la care se adunau mii
de ţărani din satele din jur, din iniţiativa biroului organizaţiei de partid
din Şomcuta Mare s-a arborat pe acoperişul şcolii primare din oraş un ste.ig
roşu cu emblema secerea şi ciocanul. Steagul a fost conf eqionat din pînză
roşie pe care s-a aplicat secerea şi ciocanul de către Corvin Alexandru, iar
arborarea lui a fost făcută de către Iakab Alexandru, Lazăr Lili şi Feher
Mikfoş care a procurat chei pentru deschiderea podului şcolii.
Steagul a stat arborat cîteva ore, podul şcolii fiind închis, pînă s-au
procurat alte chei. Acţiunea a stîrnit mare vîlvă şi comentarii în localitate
şi satele din jur. Cu acest prilej au fost arestaţi Iakab Alexandru şi Lazăr
Simion - la care se găsise o broşură despre Blocul Muncitoresc-Ţărănesc
- primită de la Iakab Alexandru. După o anchetă timp de trei săptămîni
- făcută de judecătorul de instrucţie Mărcuş de la Tribunalul din Satu
Mare, n eputîndu-se descoperi cine au fost autorii arborării steagului, cei
Tot
doi deţinuţi au fost eliberaţi, dîndu-se ordonanţă de neurmărire.
atunci, au mai fost urmăriţi şi interogaţi avocatul Ştefan Blumenfeld ş1
Gheorghe Miele devenit Între timp student la facultatea de filosofie
a
Universităţii din Cluj-Napoca.
R elatînd descoperirea de către siguranţa burgheză a unor organizaţii
comuniste, în toamna anului 1 93 2, În Şomcuta Mare, Piatra Neamţ şi Bra
şov, ideologul Gărzii de Fier, Nichifor Crainic într-un articol publicat în
ziarul „Calendarul" a cerut insistent să se ia măsuri drastice împotriva
mişcării comuniste. „Nuclee comuniste se descopăr mereu - semnalează
Nichifor Crainic. Recent la Piatra Neamţ şi Şomcuta Mare. E vorba de
nuclee ale tineretului comunist, organizaţie care lucrează în jurul univer5ităţilor, al liceelor, printre băieţii de prăvălie şi printre ucenicii lucrători.
Mulţi dintre potentaţii zilei, siguri de ei şi cu mintea opacă, socotesc aceste
nuclee simple jocuri tinereşti nevinovate. Dar ele se înmulţesc mereu şi
aproape în fiecare oraş al ţării se stabilesc şi se identifică cuiburi ale aces
tui joc nevinovat de-a revoluţia comunistă" . Alarmat de extinderea miş
cării comuniste în rîndurile tineretului, el cere categoric să se ia măsuri
represive împotriva ei şi să se intensifice mişcarea fascistă a tineretului :
„Reacţiunea sănătoasă, violenţa, dacă va fi nevoie, o vedem exclusiv în
cultul · naţionalismului şi în tînăra falangă de creştere În numele lui. E sin
gura salvare a ordinei româneşti" 1•
I.

Nichilor Crainic

Comunismul

ocroUI.

,Calendarul'' ,

or.

258,

d i n 3 0 decembrie

https://biblioteca-digitala.ro

1932.

233

SIMION

I.

POP

În anii 1 932-1934 din iniţiativa biroului organizaţm comuniste din
Şomcuta Mare a fost editată gazeta ilegală „Secerea şi Ciocanul" în limbile
română şi maghiară, multiplicată la geştetner. De conducerea redacţiei s-au
ocupat Iakab Alexandru şi Blumenfeld Ştefan, iar de partea tehnică · Feher
Mikfoş.
In vara anului 1 933 din iniţiativa biroului organizaţm de partid s-a
constituit În Şomcuta Mare un Comitet local antifascist, al cărui preşe
dinte a fost Dr. Paşca Petre, avocat cu vederi democratice. Din comitet
au făcut parte avocaţii Ştefan şi Paul Blumenfeld, student în drept Simion
I. Pop şi Lazăr Simion. Oomitetul a de·sfăşurat acţiuni în fosta plasi
Şomcuta Mare, strîngînd adeziuni şi a răspîndit gazeta Comitetului Regi
onal Antifascist din Ardeal - „Alte zări" În 1 9 3 3 ce apărea la Cluj-Na
poca sub redacţia prof. Tudor Bugnariu.
Este demn de relevat că la judecarea procesului intentat profesorului
Tudor Bugnariu - preşedintele Comitetului Antifascist pe Ardeal - care
a avut loc În luna noiembrie 1 935 la Consiliul de Război din Cluj printre martorii apărării a fost citat şi avocatul Ştefan Blumenfeld .
Comuniştii maramureşeni Gheorghe Miele şi Simion I. Pop, studenţi,
au făcut parte din comitetul antifascist constituit pentru mobilizarea par
ticipării la proces a unei m ase largi de studenţi indiferent de orientări po
litice, urmărind răspîndirea ideologiei comuniste. In timpul dezbaterii pro
cesului, prin strălucitele pledoarii ale avocaţilor comunişti Ion Gheorghe
Maurer, Radu Olteanu şi Petre Grozdea, precum şi prin depoziţiile mar
torilor apărării ca cele ale prof. univ. Petre Constantinescu-Iaşi, a preşe
dintelui Frontului Plugarilor dr. Petru Groza, a profesorului Ilie Cristea,
a ziaristului Vladimir Nicoara şi alţii, studenţii, muncitorii şi intelectualii
care au asistat la proces au primit adevărate lecţii politice de marxism-le
ninism, despre democraţie, fascism, polltica de fascizare a ţării - pe care
o duceau asiduu guvernele burghezo-moşiereşti din ţara noastră etc. Mulţi
dintre studenţii care au asistat la dezbaterea procesului s-au orientat spre
organizaţiile politice democratice. Unii au aderat la organizaţiile antifa�
ciste, au activat în Frontul Studenţesc Democrat, iar alţii au devenit mem
bri ai Uniunii Tineretului Comunist şi ulterior ai Partidului Comunist
Român;!.
Gheorghe Miele a fost membru În Comitetul de Apărare a Antifascişti
lor pe Ardeal. A participat la întocmirea unor proteste împotriva proceselor
înscenate luptătorilor comunişti şi antifascişti. lmpreună cu alţi studenţi
comunişti şi antifascişti, am strîns semnături de adeziune la miş-carea anti
fascistă şi de protest Împotriva proceselor antifasciste, care au fost publi
cate în presa democratică şi antifascistă3.
2. Procesnl mlJClrll anUfasdsle din Rom.lnla, Tipografia Ştefan Voiculescu, Piteşti, 1936, .p p . 1 8-60 .
3. Memoriul Comitetului Regional Antllasctal CluJ. prin care oe cere stingerea procesului intentat
C.F.R.-iştilor şi eliberarea acestora, Arhiva C.C. al P.C.R„ Pond nr. 25, lnv. 67, flla 61 ; Apetnl
1tudenlllor din CluJ elitre lnlreaga lnleleclualllate din ţari pentru 1olldarlzare cu proleolul
potriva procesului Jnscenal prof. unlv. P. Con1lant'lne1cu-laşl, Arhivele Centrale de sial ale Re··
voluliei din Octombrie R.S.S. Moldoveneo.•că . Proce•ul antifasciştilor de la Chişinău 19J6, Fond
736, op. l, Dosarul nr. 6556.
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Unii din comuniştii maramureşeni din oraşul şi plasa Şomcuta Mare
au desfăşurat o remarcabilă activitate comunistă şi antifascistă şi în alte
oraşe şi judeţe - mai ales În oraşele Cluj, Deva, Oradea şi Bucureşti unde au îndeplinit diferite munci de răspundere.
Iakab Alexandru În perioada 1937- 1 944 a activat în Comitetul Re
gional Cluj al Partidului Comunist Român, În calitate de secretar - cu
problemele organizatorice şi problema militară�.
Corvin Alexandru în anii 1935-1943 a activat În Oradea şi Cluj-Na
poca, o perioadă ca redactor h revista marxistă „Korunk". �Era nouă) În
care a publicat remarcabile studii şi articole de filozofie a culturii, estetică,
sociologie marxistă şi poezii. A colaborat şi la revista „Cuvîntul liber"
(Bucureşti), unde a publicat numeroase articole, Între care cităm : „Meta
fizica celor de dreapta" nr. 4 din 2 decembrie, „Revoluţie artistică sau artă
revoluţionară ?" nr. 5 din 9 decembrie, „Dictatura bocancilor" nr. 7 din 23
decembrie 1 9 3 3 .
Gheorghe Miele î n anii 1 932-1937 - cînd era student l a Facultatea d e
litere ş i filozofie din Cluj-Napoca, a activat o perioadă î n biroul organizaţiei
comuniste din Centrul universitar Cluj-Napoca, a fost redactor al gazetei
comuniste ilegale „Studentul revoluţionar" - editată de această organizaţie,
a condus seminarii marxiste la unele grupuri de studenţi comunişti, utecişti
şi simpatizanţi comunişti. A fost secretarul organizaţiei din Ardeal a parti
dului „Blocul Democratic" cu sediul În Cluj-Napoca. ln această calitate a co
laborat la formarea Frontului Popular în perioada alegerilor parlamentare
parţiale din 1936 În judeţele Hunedoara şi Mehedinţi. A contribuit la înfiin
ţarea gazetelor „Vîltoarea" şi „Poporul" - din Cluj-Napoca - conduse şi
îndrumate de Partidul Comunist Român, în care a publicat unele articole
sub nume propriu, altele sub pseudonimul Iacob Vrăjmaşul. A colaborat cu
numeroase articole la revista „Societatea de mîine" din Cluj şi la ziarul „Re
porter" din Bucureşti. Din 1935 el a activat ca instructor al Partidului Co
munist Român în cadrul conducerii organizaţiei democratice a ţărănimii
„Frontul Plugarilor" de sub preşedinţia lui Dr. Petru Groza - îndrumată şi
sprijinită îndeaproape de conducerea Partidului Comunist Român. lncepînd
din anul 1936 a elaborat lucrarea monografică a acestei organizaţii, intitulată
„Răscoala Pămîntului" - care a apărut abia În 1 94 5 . lntîrzierea editării se
datoreşte evident cenzurii profasciste şi fasciste.
ln toamna anului 1 933 m-am stabilit la Cluj-Napoca. Deoarece majori
tatea cursurilor ce se predau la facultatea de drept elogiau ideologia şi insti
tuţiiie burgheze ele nu prea mă atrăgeau. De aceea n-am frecventat decît
unele - cursul de economie politică şi cel de drept penal, care mă atrăgeau
cel mai mult. La cursul de economie politică -- predat de profesorul Di
mitrie Bogdan Ionescu - se făcea şi o prezentare sintetică cu bogat conţi
nut de idei a operei lui Marx „Capitalul" însoţită de unele aprecieri elo
gioase, se ţineau unele ,seminarii În care se dezbăteau probleme fundamentale
4.
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a
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P.C. R . ,
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J.
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de economie politică, unele pe bază de referate elaborate de studenţi. l,a
unele din aceste seminarii s-au dezbătut unele din lucrările şi teoriile lui.
K. Marx. Eu am prezentat referatul „Doctrina economică a lui Karl Marx" ,
c e a stîrnit ş i incitat interesul studenţilor pentru cunoaşterea marxismului.
în anii 1 93 3 pînă În octombrie 1 937, concomitent cu pregătirea exame
nelor, mi-am consacrat asiduu activitatea mişcării revoluţionare şi antifasciste.
Am studiat diferite lucrări social-politice progresiste printre care : „Capitalul"
- lui K. Marx - ediţia în limba franceză din „Edition Sociale" şi „Rezuma
tul Capitalului" de Carlo Cafiero ; operele lui Friedrich Engels - „Originea
familiei, a proprietăţii private şi a statului", „Anti-Duhring", „Războiul ţă
rănesc german" etc. ; operele lui Vladimir Ilici Lenin - „Imperialismul, st.1 diu ultim al capitalismului" , „Stîngismul, boala copilăriei comunismului".
„Ce-i de făcut ?" etc.
In aceeaşi perioadă am îndeplinit diferite sarcini de partid - în cadrul
organizaţiilor de U.T.C. şi P.C.R„ precum şi în cadrul organizaţiilor de masă
- conduse .şi îndrumate de partid.
La . început am activat În cadrul unei celule de utecişti împreună cu
studenţii Bekeny Ştefan, Ilieşiu Victor - în prezent profesor de liceu în
Baia Mare - studentele Magda Ema �i Kein Elisabeta - toţi de la facultate:i
de litere şi filozofie, originari din judeţul Satu Mare. Organizator al celulei
era Gabriel Zinreich - student la facultatea de medicină.
în decembrie 1 93 3 Împreună cu alţi utecişti am fost primit membru în
Partidul Comunist Român. Am activat într-o celulă constituită din studenţii :
Miele Gheorghe şi Neamţu Gheorghe - de Ia facultatea de litere şi filozofie,
Cleja Ştefan, Manu Petre, Penciu Petre, Dinculescu Traian şi Eduard Mezin
cescu, toţi de la facultatea de medicină.
în calitate de membru al Partidului Comunist Român am participat la
difuzarea .printre studenţi şi În unele cartiere ale oraşului Cluj-Napoca a unor
manifeste comuniste, a literaturii marxiste, a presei ilegale comuniste precum
şi a celei democratice şi antifasciste îndrumată de partid ; am condus semi
narii marxiste - ilegale - la care au participat s tudenţi comunişti şi simpa
tizanţi ; am participat la organizarea printre 1>tudenţi a organizaţiilor de
masă antifasciste „Amicii U .R.S.S.", „Liga antifascistă", „Liga drepturilor
omului", „Liga contra prejudecăţilor" etc., la strîngerea de adeziuni l a
protestele Întocmite d e Biroul organizaţiei centrale comuniste din centrul
universitar Cluj-Napoca şi de Comitetul de Apărare a Antifasciştilor pe Ar
deal Împotriva proceselor înscenate prof. univ. Petre Constantinescu-Iaşi,
profesorului Tudor Bugnariu şi alţii ; am participat activ la ,combaterea atitu
dinii politice şi a concepţiilor fasciste manifestate de studenţii legionari, cu
zişti şi noişti (grupare fascistă ce se orienta spre fascismul italian) în adună
rile ,studenţeşti şi la seminarii5•
în anii 1 932- 1 935 împreună cu alţi studenţi comunişti am desfăşurat
activitate printre studenţi, pentru atragerea studenţilor democraţi şi anti fas5. Simion I. Pop, Marxismul ln România - 150 de ani de la naşterea lui Karl Marx, „Revista in·
vătiimîntului superior•, nr. 5, mai 1968, pp. 94---1 96.
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cişti În organizaţiile „Uniunea Studenţilor Săraci", „Uniunea Studenţilor
Revoluţionari" şi „Gruparea Studenţilor Independenţi" - organizaţii revoluţionare ,legale sub care activau studenţii comunişti.
Activitatea vastă desfăşurată de studenţimea comunistă şi antifascistă
din Cluj-Napoca a cunoscut o largă dezvoltare şi multiple forme, ceea ce
a alarmat organele siguranţei burgheze. în adresa către „Direcţia Generală
a Poliţiei" din 4 februarie 1 933, Serviciul Siguranţei din Cluj raporta : „Aici
s-a hotărît organizarea unor seminarii în grupuri de cite opt, urmărindu-se
deşteptarea conştiinţei de clasă, organizarea completă a vieţii studenţeşti şi
introducerea temeinică în dialectica materialistă"6•
După interzicerea În 1 934 a organizaţiilor studenţeşti revoluţionare legale
în luna mai 1 935, la apelul lansat de Comitetul Central de Iniţiere pentru
constituirea „Frontului Studenţesc Democrat" - din Bucureşti, s-a format un
comitet local de acţiune În Centrul universitar din Cluj-Napoca, din care
am făcut şi .eu parte. Ziarul „Patria", din Cluj - al cărui director era Aurel
Buteanu - avocat şi ziarist democrat, originar din Şomcuta Mare, relatînd
acest eveniment, scrie : „La iniţiativa luată de studenţimea bucureşteană, a
răspuns şi cea din localitate, care după .constituirea unui comitet de acţiune a
lansat un apel către tineretul universitar democrat . . . Listele de subscripţie
se găsesc la d. Victor Ilieşiu - student în livere, Zaharia Constantin - stu
dent În medicină, Mezincescu Eduard - student în medicină, Ion Valea student În ştiinţe, Gheorghe Timaru - student la Academia de Agricultură,
Traian Dinculescu - student la medicină şi Simion Pop (Chişiu) - student
în drept"7.
Sub îndrumarea organizaţiei comuniste din .Universitate din Cluj-Napo
ca, Împreună cu numeroşi studenţi comunişti am desfăşurat o activitate asiduă
pentru organizarea Frontului Studenţesc Democrat. Ziarul „Patria ", referin
du-se la adunarea de constituire a Frontului Studenţesc Democrat - care a
avut loc la sediul Partidului Naţional - Ţărănesc din Strada Regina Mari;i
azi Bulevardul Dr. Petru Groza, relatează că după cuvîntul lui Traian Din
culescu - conducător al Frontului Tineretului Democrat, a luat apoi cu
vîntul dl. Pop Simion (Chişiu) În numele studenţilor democraţi de la Facultatea de Drept ; dl. G. Moraru În numele studenţilor democraţi de la
Facultatea de Litere ; dl. Cleja Ştefan în numele .studenţilor democraţi de
la Facultatea de Medicină ; Gh. Timaru în numele ,studenţilor de la Academia
de Agricultură, Axente Banciu de la facultatea de ştiinţe, Bologa În numele
studenţilor maghiari, un student rus în numele studenţilor ruşi din Basarabia,
dl. Vlăsceanu Aurel în numele tineretului radical - ţărănist. Ultimul a vor
bit dl. B. Şchiopu În numele tineretului naţional-ţărănesc, care a salutat pre
zenţa „Frontului Studenţesc Democrat" la Clubul Partidului"B.
·

·

6. Arhi v a lntitutului de Studii Istorice şi Socidl-politice, Dosar nr. 3154, fila 013.
7. Frontul stndenlesc democrat la Cluj, Pentru întoarcerea studenţilor la carte, „Patria", nr. 123,
din 2 Iulie 1935.
8. Studenllmea conştientă organizează lupta împotriva rlllăclrilor de dreapta, „Patria", nr. 287, din
15 decembrie 1935.
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In reportajele şi articolele publicate în ziarele ,.,,Vîltoarea", „Patria" ,
„România nouă" din Cluj-Napoca ş i În cele din Bucureşti - „Dimineaţa",
„Adevărul", „Zorile" şi altele din anii 1 935-1937, despre activitatea Fron
tului Studenţesc Democrat din Centrul Universitar Cluj-Napoca, este .relatară
şi activitatea remarcabilă desfăşurată de stud�nţii comunişti maramureşeni :
Polak Ernestin, Miele Gheorghe, Cernicica Dumitru, Simion Pop şi Victor
Ilieşiu9•
Menţionăm că studenţii Polak Ernestin, Miele Gheorghe şi Cernicica
Dumitru au făcut parte din biroul organizaţiei comuniste din ·centrul univer
sitar Cluj-Napoca În anii 1 933-1936. In această perioadă din secretariatul
Comitetului Teritorial al P.C.R. pe Ardeal, făcea parte şi tovarăşul Gavrilă
Birtaş - originar din Baia Mare.
Concomitent cu activitatea desfăşurată în cadrul Frontului Studenţesc
Democrat - pentru apărarea intereselor profesionale materiale şi politice ale
studenţimii împotriva legilor antidemocratice, împotriva manifestărilor hu
liganice şi a ideologiei fasciste din Universitate etc., etc. 10 În anii 1935,
1 936 şi 1937 din însărcinarea conducerii P.C.R. a municipiului Cluj-Napoca
Împreună cu un grup de studenţi comunişti, majoritatea fii de ţărani şi
muncitori, constituit din: Cleja Ştefan şi Manu Petre de la facultatea de medi
cină, Gheorghe Timaru şi Borza Traian - de la Academia de Agricultură,
Grigore Popa - de la Facultatea de Chimie, Simion I. Pop, Vlasu Vasile
şi Vlăşceanu Aurel de la facultatea de drept, Miele Gheorghe, Neamţu Gheor
ghe şi Moraru Ghirăn de la facultatea de litere şi filozofie, elevii comunişti
Ciobotaru Teodor, Dumitru Petre - eliminaţi pentru activitate comunisti
din Şcoala normală din Năsăud şi alţii, au desfăşurat o .vastă .activitate pentru
înfiinţarea şi organizarea Frontului Plugarilor în Ardeal şi În alte provincii
ale ţării.
Din Însărcinarea conducerii biroului organizaţiei comuniste din muni
cipiul Cluj-Napoca, Împreună cu studenţii comunişti Cleja Ştefan, Manu
Petre, Penciu Petre, Gabriel Zinreich, ţăranii Croitoru Dumitru şi Ioan Ma
ghearu, am făcut parte din colegiile de redacţie ale gazetelor democratice conduse şi îndrumate de Partidul Comunist Român la început „Vîltoarea"
( 1 93 5), iar după suprimarea ei de cenzură „Poporul" (1936-1 937), devenit
organ .de presă al organizaţiei judeţene Cluj a Frontului Plugarilor.
In aceste gazete am publicat numeroase articole : În „Vîltoarea" nr. 1
din 2 februarie 1 936, „Frontul Plugarilor, un front conştient de ţărani, care
ştiu ce vor" ; În „Poporul", „Răscoala lui Horea" - nr. 5 din 10 martie 1 937,
„Impozitul pe veniturile proprietăţilor agricole" nr. 7 din 18 aprilie 1937,
„Aspecte din viaţa poporului român " nr. 8 din 29 aprilie 1 937, „O luptă 9. Gh.

Timaru, Frontul Slnden\esc Democra t din Cluj, „Villoarea•, nr. 3, din 16 februarie 1935;
mare adunare a Frontului Sluden\esc Democrat, „Diminea\a", nr. 10515, din 2 aprilie 1936 ;
Studenlll Democra\I din Cluj, Pentru dezbaterea adevăratelor nevoi studen\eştl s-a bolărît con
vocarea unui congres, „ Zo ri le " , nr. 332, din 3 aprilie 1936; Studenţimea democrată din Cluj lm
polrlva Congresului legionar de la Tirgu Mureş, „Pairia" , nr. 80, din 8 aprilie 1936, Simion I.
Pop, Frontul Sluden\esc Democrat - moment politic însemnat in Istoria mişcării revoluţionare �i
democratice a studen\imil din Remania, în „Anale de istorie " , nr. 3 din 1975, pp. 1 18-126.
Agresiunea fascistă din Cluj, „Studentul rom â n " , nr . 7 , din 30 martie 1936.
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Frontul Plugarilor continuă lupta lui Horea" - nr. 1 0 din 1 0 aprilie 1 937,
„Revoluţia ţărănească din 1 437" - nr. 1 2 din 13 iulie 1 937, „Cum trăiesc
plugarii" - nr. 16 din 26 octombrie 1937 şi altele.
In cadrul colectivului de redacţie, împreună cu ceilalţi membri, ne-am
ocupat de activitatea de redacţie, de atragerea colaboratorilor, strîngerea
unor subvenţii băneşti pentru apariţia gazetelor de la unele instituţii de
mocratice, personalităţi şi oameni politici democraţi, facerea abonamentelor,
asigurarea tipăririi gazetelor şi difuzarea lor, fără a primi nici o recompensă.
În lucrarea monografică despre Frontul Plugarilor intitulată „Răscoala
Pămîntului" de Gheorghe Miele, referindu-se la activitatea studenţilor co
munişti care au activat în anii 1 93 5 , 1936 şi 1 937 pentru extinderea acestei
organizaţii în Ardeal şi alte provincii se relatează : „Un grup de tineri inte
lectuali - printre care distingem În special pe Dr. Ştefan Cleja, Dr. Petru
Manu şi Dr. Simion Pop - şi-a pus priceperea şi sufletul cu generozitate la
.dispoziţia mişcării plugăreşti" 1 1.
Prin activitatea desfăşurată de studenţii şi elevii comunişti, alături de
unii muncitori şi ţărani comunişti din cadrul Comitetului judeţean Cluj al
Frontului Plugarilor, s-a reuşit să se extindă această organizaţie În nume
roase comune şi sate din judeţele Cluj, Someş, Turda, Alba, Năsăud, Ma
ramureş, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Sibiu şi În unele părţi ale Banatului. În
anii 1 936 şi 1 937 - m ai ales, au fost organizate adunări populare ale
Frontului Plugarilor, ca cele din Cluj - la care a participat şi dr. Petru
Groza, din Dăbîca, Ciurila şi Lana din judeţul Cluj, de la Tinca, Holod şi
Aleşd din judeţul Bihor, de la Bîrlea şi Gîrbou - din judeţul Someş
cu prilejul comemorării a 500 de ani de la răscoala iobagilor din 1437 de
la Bobîlna şi altele 12 .
La aceste adunări, pe lîngă cuvîntările rostite de ţăranii din Frontul
Plugarilor, au vorbit şi unii studenţi comunişti, care au demascat politica
de fascizare a ţării dusă de guvernele liberale şi ţărăniste, primejdia ce o
prezentau partidele fasciste - Garda de Fier şi Partidul Naţional-Creştin
- a căror politică constituia o ameniţare a democraţiei, independenţei şi
suveranităţii n aţionale.
In toiul campaniei electorale parlamentare din toamna anului 1 937
în numeroase comune şi sate au avut loc puternice înfruntări politice Între
ţăranii din Frontul Plugarilor şi studenţii comunişti ce militau în această
organizaţie pe de o parte, cu organizaţiile fasciste pe de altă parte.
O astfel de înfruntare a avut loc şi în satul meu natal, Vărai din
fosta plasă Şomcuta Mare, În toiul campaniei electorale din toamna anu
lui 1937. Într-o zi de duminică din luna septembrie 1 937, pe cînd stăteam
de vorbă cu ţăranii adunaţi În centrul satului, lîngă şcoala primară, şi le
explicam desfăşurarea evenimentelor politice interne şi internaţionale, rolul
şi programul organizaţiei Frontul Plugarilor, În sat şi-a făcut apariţia o
limuzină elegantă, din care au descins plini de aroganţă dr. Ilie Barbu Gh. M i el e , Răscoala Păminlulul, „Editura Frontul Plugarilor", Bucureşti, 1945, p. 366.
12. O consiălulre a „Fronlulul Plugarilor'', la Cluj, „Poporul", nr. 4, din 25 februarie 1937 : Prof.
Iustin Poruţiu, O adunare Istorică care trebuia să fle altlel, „Poporul " , nr. 12, din 13 iulie 1937.
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avocat ş1 mare moşier din Satu Mare, senator gogo-cuzist de Satu Mare
însoţit de fiul ,său, de Codrea Ştefan - ambii avocaţi - şi de învăţăto
rul Teianu Vasile din comuna Mireşul Mare. Apropiindu-se de locul unde
discutam cu ţăranii, senatorul cuzist a încercat să mă discrediteze şi deni
greze în faţa ţăranilor, Întrebîndu-mă : „ce fel de politică faci " . La ră�
punsul meu prompt şi răspicat că „Nu- s fascist ci democrat" şi că fac po
litica organizaţiei ţărăneşti „Frontul Plugarilor", fiul senatorului cuzist, un
vlăjgan de huligan fascist îmbrăcat ţanţoş În cămaşă .albastră - uniforma
gogo-cuziştilor - s-a adresat ţăranilor : „să nu-l ascultaţi pe dl. Pop Si
mion, căci Frontul Plugarilor este o organizaţie bolşevică " .
La auzul acestor peroraţii insinuante, pentru a opri orice propagandă
fascistă, am ripostat imediat arătînd că Frontul Plugarilor este o organizaţie
democratică legală, organizaţia de clasă a ţărănimii care lupta pentru apă
rarea intereselor ei, satisfacerea drepturilor şi revendicărilor ei economice.
sociale şi politice, îndreptată împotriva politicianismului deşănţat şi a de
magogiei sforăitoare propagate de partidele burghezo-moşiereşti şi Împotriva
politicii fasciste - a Gărzii de Fier şi a Partidului Naţional-Creştin a lui
Goga şi Cuza, care sub flamura naţionalismului şi antisemitismului pro
pagînd ură şi vrajbă Între poporul român şi naţionalităţile conlocuitoare.
urmăreau întărirea dominaţiei, exploatării şi asupririi o amenilor muncii de
la oraşe şi sate de către coaliţia burghezo-moşierească, prin instaurarea
dictaturii fasciste şi atragerea României în coaliţia ţărilor fasciste, care
duceau o politică de ură, de învrăjbire a popoarelor, .de revizuire a hota
relor statornicite după primul război mondial, de pregătire şi dezlănţuire
a unui nou război mondial imperialist. Relevînd că un astfel de politician
era domnul senator gogo-cuzist Ilie Barbu, am arătat ţăranilor că în timpul
reformei agrare din 1 9 1 8 - 1 9 2 1 , faimosul senator - pe acea vreme în
Partidul Poporului al mareşalului Averescu, a furat o parte din pămîntul
ce se cuvenea să• fie împărţit ţăranilor prin expropierea marilor moşii,
că el a plăsmuit, în Înţelegere cu unii grofi unguri, anumite contracte de
vînzare-cumpărare a unor părţi din moşiile acestora - supuse expropierii,
măsluind data contractului că ele ar fi fost vîndute înainte de reforma
agrară, reuşind astfel să le sustragă de la expropiere şi să le acapareze.
1n toiul replicii date, tînărul avocat Barbu, un alt huligan fascist din
suita senatorului, învăţătorul Teianu Vasile, plin de m înie s-a repezit fu
rios spre mine, vociferînd că fac propagandă comunistă, şi a încercat 3ă
mă lovească. Dar, atitudinea lui huliganică .stîrnind revolta, mînia şi furia
ţăranilor, s-a dovedit nesăbuită. Ţăranii s-au aglomerat cu iuţeală spre lo
cul incidentului şi au început să-l apostrofeze ameninţător, cum de îndrăz
neşte să mă bată şi să mă oprească să vorbesc În satul meu şi l-au averti
zat pe domnul senator şi suita sa că nu vreau să audă de fascişti.
Văzînd starea de protest, mînia, agitaţia şi iritarea ţăranilor, domnul
senator gogo-cuzist cu suita sa au fost siliţi să renunţe la propagandă şi
grăbindu-se au luat calea întoarsă, însoţiţi de hohotele de rîs şi huiduielile
batjocoritoare . ale ţăranilor. La urcarea în maşină, Ilie Barbu, cuprins de
,
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ură ,pentru înfruntarea pnm1ta, uitîndu-se spre mine m-a
ameninţat ş1
avertizat perorînd cuvintele „pentru ceea ce ai făcut vei da socoteală" .
Aşişderea s-au ş i petrecut lucrurile. I n seara aceleiaşi zile în urma de
nunţului făcut de senatorul gogo-cuzist, am fost anchetat de către şeful
postului de jandarmi din comuna Valea Chioarului - care s-a deplasat
în satul Vărai, m-a luat h rost de ce am oprit pe domnul senator să facă
propagandă şi m-a învinuit că fac agitaţie comunistă. A doua zi, mergînd
la Şomcuta Mare, am fost reţinut de plutonierul Blidaru de la Secţia de
jandarmi din oraş, care m-a învinuit şi stigmatizat că „fac propagandă
comunistă" şi că am aţÎţat ţăranii la revoltă contra domnului senator. După
explicaţiile mele că făceam propagandă pentru, Frontu:h Plugarilor, pre
zentîndu-le o delegaţie semnată de conducerea acestei organ�zaţii - ca
propagandist şi le-am arătat că gazeta „Poporul" răspîndită În satele din
Chioar era legală, trecută prin cenzură, mi-au pus în vedere să nu fac
propagandă în judeţul Satu Mare. Ca să mă intimideze, au adus special la
postul de jandarmi un grup de ţărani din Şomcuta Mare, comunele Posta
şi Finteuşu Mare, pe care i-au instruit să-mi spună că nu vreau să audă
de Frontul Plugarilor, care este o organizaţie comunistă.
In luna octombrie a anului 1937 am fost încorporat pentru satisfacerea
stagiului militar, fiind repartizat la Regimentul 33 Artilerie din Oradea
Mare, de unde am fost trimis la Şcoala de ofiţeri de rez·ervă de artilerie
din Craiova. In urma unui incident scandalos, pe care l-am avut cu unii
legionari din Cluj şi Bucureşti - elevi În sus-numita şcoală - care cunos
cîndu-mi orientarea politică au încercat să mă opreasd să citesc presa
democratică „Lumea românească" - smulgîndu-mi-o din mîini şi ameni
ţîndu-mă că fiind comunist n-am ce căuta În şcoală. Incidentul ajungînd
la cunoştinţa conducerii şcolii, după două săptămîni am fost trimis disci
plinar la Regimentul 33 Artilerie din Oradea, unde am fost supus unui
regim cazon de umilinţă, teroare şi ameninţări.
In anul 1937I 1 938 c înd am făcut stagiul militar la Oradea Mare, apoi
În anii cînd am fost concentrat - În 1939 la Şcoala de ofiţeri de rezervă
de la Mihai Bravu - de lîngă Bucureşti, În 1940 la Oradea - am desfăşu
rat activitate comunistă şi antifascistă prin propagandă de la om la om,
ţinînd legături strînse În Oradea cu scriitorul Corvin Alexandru şi organi
zaţia din Şomcuta Mare, reuşind să• atrag numeroşi simpatizanţi comu
nişti şi antifascişti - printre ostaşi, elevi şi ofiţeri - mai ales dintre ofi
ţerii de rezervă.
Acţiunea era cunoscută şi eram urmant îndeaproape. De cîte ori mer
geam în permisie sau eram desconcentrat mi s-au făcut percheziţii la
domi·ciliu în satul natal şi apoi În Şomcuta Mare - unde în 1939 eram
avocat stagiar. Cu ocazia unora ·din percheziţii mi s-au confiscat : (sic !) dic
ţionarul „Petit Larousse", „Galeria dictatorilor" de Sterie Dfamandij şi
alte cărţi - care nu erau dandestine.
Cu ocaziia unei percheziţii întrebîndu-1 pe plutonierul Costin Ioan,
o bună cunoştinţă a părinţilor mei - fiu de ţăran din satul Vima - jude
ţul Someş, de ce se ţin de urmele mele - „că eram militar şi-mi puteau
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prejudicia situaţia" m1-a comunicat că a primit ordine superioare să mi
urmărească şi să facă percheziţii, avertizîndu-mă să fiu prudent.
ln septembrie 1 939 la indicaţia biroului .organizaţiei comuniste din
Şomcuta Mare am solicitat intrarea În magistratură, explicîndu-mi-se că
membrii de partid trebuie să pătrundă În aparatul de stat, unde îşi pot
desfăşura activitatea fiind acoperiţi şi totodată pot întreprinde unele ac
ţiuni antifasciste şi de sprijinire a mişcării comuniste.
în anul 1 940- 194 1 cînd eram judecător În Hunedoara, iar în 19421 944 în Deva, apoi în anii 1 94 1 - 1 943 cînd am fost mobilizat ca ofiţer
de rezervă - fiind cu Regimentul 16 artilerie în Odessa - U.R.S.S., iar
În primăvara şi vara anului 1944 În Moldova am ţinut strînse legături po
litice, cînd primeam concedii şi permisii, cu organizaţia de partid din Deva
şi cu d r. Petru Groza, cu Miele Gheorghe, Niculae Moldovan şi Gliseanu
Ioan din Bucureşti.
Legătura principală am avut-o prin
Gheorghe Miele - pe atum:i
funcţionar la Direcţia Centrală de Statistică, de la care În calitatea lui de
activist al P.C.R. - Întreţinea legăturile între Uniunea Partidelor şi Frontul
Plugarilor - am primit îndrumări şi instrucţiuni pentru organizarea printre
ostaşi, subofiţeri şi ofiţeri a „Uniunii Patrioţilor" şi a sprijinirii acţiunilor
Frontului Naţional Antihitlerist 13.
În perioada cînd am fost mobilizat, împreună cu Popa Pavel membru al P.C.R. din 1939 din Timişoara - ofiţer de rezervă la acelaşi
regiment cu mine, am organizat începînd din anul 1942 o grupă a · „Uni
unii Patrioţilor" În Regimentul 16 Artilerie, din care au făcut parte sub
locotenenţii în rezervă Moldovan Ioan - În prezent şeful Casei de Pensii
a Cooperativelor Agricole de Producţie din judeţul Maramureş - cu se
diul În Baia Mare, Cristea Gheorghe judecător În Deva, Dumbrăveanu
Cornel - avocat în Oradea, Mînzatu Ioan - funcţionar - Bucureşti,.
Popa Eugen - jurisconsult în Cîmpina, Gherghel Grigore - avocat Timi
şoara, Pop Gheorghe avocat Oradea Mare, studenţii sergenţii T.T.R. Cris
tescu Mircea, Ungur Ioan şi alţii.
Grupul de ofiţeri patrioţi au desfăşurat o activitate antihitleristă şi
antifascistă printre ofiţeri, subofiţeri şi ostaşi, explicîndu-le caracterul ne
just şi criminal al războiului pornit de coaliţia puterilor fasciste, consecin
ţele nefaste pe care le-a avut pentru ţara noastră, care a fost Împinsă În
războiul antisovietic împotriva voinţei poporului român - neavînd nimic
comun cu scopurile imperialiste ale Germaniei hitleriste, primejdia ce o
constituia ameninţînd însăşi fiinţa naţiunii române prin continuarea răz
boiului alături de Germania hitleristă, război a cărui pierdere se întrezărea
dup·ă în.frîngerea dezastruoa'Să suferită de armatele Germaniei şi aliaţilor
săi în bătăliile de pe frontul antisovietic şi din Europa apuseană - după
deschiderea celui de al doilea front.
P.C.R., fondul nr. 16. dosarul nr. 3934, fila 239: fondul nr. 25, dosilrul r. 1 . 41193
nr. 96, dosarul 687, lila 1 0 ; Gh. · I. Ioniţă şi G. Tutui, Frontul Plugarilor, ..Insti
tutul de studii istorice şi social-polilic� de pe lingă C.C. al P.C.R., Colecpa „Mica B i b liotecii
de istorie" - I.P. „Grafica nouă'', II Bucureşti, 1970.

13. Arhiva C.C. al
fila 171 : fondul
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Activitatea antifascistă şi antihitleristă desfăşurată de ofiţeri patrioţi
era cunoscută În regiment. în numeroase rînduri agenţii informatori în
n otele informative trimise către biroul 2 de informaţii din Brigada 16 Ar
tilerie, relatau că sublocotenenţii Simion Pop şi Popa Pavel fac propagandă
comunistă. Notele informative n-au ajuns la destinaţie, deoarece ofiţerul
cu informaţiile, sublocotenentul În rezervă Dumbrăveanu Cornel, le-a dis
trus, el Însuşi făcînd parte din grupul de ofiţeri din Uniunea Patrioţilor.
In diferite rînduri am fost chemat de ofiţerii cu informaţiile din regiment
- locotenenţii Coandă Virgil şi Forfotă Petre, care m-au stigmatizat şi
avertizat să nu fac propagandă şi agitaţii comuniste printre ofiţeri şi os
t aşi, să nu elogieze victoriile Armatei Sovietice şi ale coaliţiei antihitleriste.
Faptul că nu s-a trecut la măsuri de represiune se datore�e atitudinii
colonelului Mănescu Constantin - comandantul regimentului, locotenent
colonelului Enăchescu Victor, ajutor de comandant şi locotenent colonelului
Dumitrescu - comandantul diviziilor I artilerie, care nutreau sentimente
patriotice, erau împotriva Germaniei hitleriste şi a războiului pornit de
ţările fasciste, opiniind că România n-avea ce căuta În acest război nefast .
Menţionez că În primăvara anului 1 944, cînd din iniţiativa Comitetu
lui regional al Partidului Comunist Român din Banat s-a organizat gru
pul de partizani „Mărăşti", care a acţionat În Munţii Semenicului, coman
dantul grupului a fost numit sublocotenent în rezervă Popa Pavel, ajutat
de Sică Moisă-Aldan - ambii educaţi şi pregătiţi de organizaţia comu
nistă din Universitate,1 din Cluj-Napoca, unde înainte fuseseră studenţi la
facultatea de drept14.
Intr-o convorbire avută cu tovarăşul Gheorghe Adorian din Cluj-Na
poca - membru de partid din 1 932, azi şef de sector la Institutul de
studii istorice şi social-politice de pe Iîngă C.C. al P .C.R„ mi-a relat:it
că În anii 1949 şi 1950, cînd a condus comisiile de verificare a membrik1r
de ,Partid din judeţele Bacău şi Neamţ, a aflat de activitatea comunistă �i
antifascistă pe care am desfăşurat-o În timpul războiului antisovietic de la
unii ţărani şi miliţieni, comunişti pe care i-a verificat. lntrebîndu-i, cînd
au luat legătură cu mişcarea revoluţionară muncitorească, ei au relatat „că
în timpul războiului antisovietic printr-un sublocotenent de rezervă, Pop
Simion", care le-a explicat cauzele războiulu� caracterul lui nejust şi cri
minal pornit de coaliţia ţărilor fasicste, urmările nefaste pe care le-a avut
asupra ţării noastre şi „că nu aveam ce căuta în acest război".
Î n primăvara anului 1944 cînd a fost arestată conducerea Uniunii P:t
trioţilor - în frunte cu prof. Gh. Vlădescu-Răcoasa, Gh. Magheru, Mane:i
Mănescu, precum şi dr. Petru Groza, Miron Belea şi alţii din partea Con
ducerii Frontului Plugarilor, Între cei arestaţi se afla şi Miele Gheorghe.
*

Mărturiile şi aspectele evocate din lupta revoluţionară şi antifascistă
desfăşurată de unii comunişti maramureşeni din străvechiul ţinut românesc
14. Wiliom Marin ş i
1971, PP. 44---4 8 .
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„Ţara Chioarului", cu bogate tradiţii patriotice şi revoluţionare, constituie
o parte integrantă din lupta dîrză şi eroică dusă de Partidul Comuni 't
Român împotriva regimului burghezo-moşieresc, a dictaturii regale şi a
celei militaro-fasciste, pentru eliberarea socială şi naţională a poporului ro
mîn de sub dominaţia regimului burghezo-moşieresc şi a imperialiştilor
străini. Ele reflectă aportul adus de unii tineri intelectuali români - fii
de ţărani, muncitori şi intelectuali pentru răspîndirea marxismului, dez
voltarea mişcării comuniste, făurirea alianţei muncitoreşti-ţărăneşti şi or
ganizarea luptei antifasciste pentru eliberarea patriei de sub dominaţia dic
taturii militaro-fasciste şi a cotropitorilor h itlerişti.

TEMOIGNAGES ET EVOCATIONS DE L 'ACTIVITE
REVOLUTIONNAIRE DE QUELQUES COMMUNISTES DU CHIOAR
ENTRE 1 932 ET 1 944
Resume
Dans cet article, l'auteur evoque quelques aspects de J'activite
revolutionnaire et antifasciste de quelques etudiants et jeunes intellec
t1 1c1s communistes - la plupart d'entre eux, fils de paysans, ouvriers et
intellectuels de }'ancestral territoire roumain, „Le Pays du Chioar" du
departement du Maramureş, a l'epoque de l'introduc tion du fascisme
et de la dictature fasciste.
L'activite relevee reflete l'importante contribution que quelques
Ctudiants et jeunes intellectuels conununistes ont menee a) pendant l'or
ganisation et le deroulement du mouvement communiste contre le fas
dsme ; b) pour propager le marxisme parmi les etudiants, ouvriers et
paysans, par l'intermediaire des seminaires marxistes clandestins dans
J'Universite et de la presse communiste legale et illegale, democratique
ct antifasciste ; c) pour creer et developper des organisations democra
tiques an tifascis tes dirigees par le P.C.R., tels que „Le Front Etudiantin
Democ;-a te", „Le Bloc Democra te " , „Le Mouvement antifasciste", „Le
Front des Laboureurs" e tc., certains jeunes communistes intellectuels
se sont l rouves a la direction de ces organisations ; d) pour iorger l'alli
ance des ouvriers e t des paysans, ce qui a eu un role important a la
creation et a u developpement de l'organisation democratique des
paysans „Le Fron t des Laboureurs" etc.
Les arguments que l'article presente s'appuient sur des dates con 
cretes fournise par Ies documents P.C.R. el par la presse du temps.
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ELIBEllAREA DE SUB OCUPAŢIA HORTHYSTl
A PARŢII NORD- VESTICE A ROMÂNIEI - ACT
DE DREPTA TE ISTORICA
Dr. GHEORGHE ZAHARIA
Ca urmare a luptei duse umăr la umăr de armatele romîne şi sovie
tice de la începutul lunii septembrie şi pînă la 25 octombrie 1 944, partea
nord-vestică a ţării, teritoriu românesc din vatra străvechii Dacii, a reve
nit În frontierele fireşti ale României, ceea ce a reprezentat un act de
dreptate istorică. Prin sîngele vărsat de ostaşii eliberatori, prin eforturile
întregului popor, ale cărui energii fuseseră mobilizate de forţele patriotice
şi progresiste, În frunte cu Partidul Comunist Român, În lupta pentru
zdrobirea ocupanţilor hitleristo-horthyşti, au fost înlăturate practic efec
tele nefaste ale dictatului fascist de la Viena, din 30 august 1 940, s-a
pus capăt terorii şi asupririi îndurate de români, suferinţelor şi exploatării
greu resimţite de oamenii muncii de orice naţionalitate din această parte
a ţării aflată timp de patru ani sub cruntul regim de ocupaţie de tip im
perialist fascist.
*

Cotropirea părţii nord-estice a Transilvaniei de către Ungaria horthystă
s-a produs În împrejurările dramatice ale anilor 1 939- 1 940, ca urmare
a răsturnării raportului de forţe pe plan european În favoarea statelor care
promovau o politică revanşardă şi de revizuiri teritoriale. Principalele pu
teri revizioniste au susţinut politica expansionistă a cercurilor reacţionare,
fasciste şi profasciste din Europa, inclusiv a Ungariei horthyste, de revi
zuire a frontierei stabilite prin Tratatul de la Trian1on.
După înfrîngerea Franţei, în iunie 1 940, şi eşecul bătăliei pentru An
glia, Germania şi celelalte state care promovau politica de revizuiri terito
riale şi-au multiplicat eforturile pentru acapararea ţărilor din sud-estul
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Europei, aflate Într-o situaţie politică extrem de complicată. Presiunile
exercitate de Germania nazistă şi Italia fascistă, asupra guvernelor Româ
niei şi lugoslaviei, precum şi manevrarea guvernelor Ungariei şi Bulgariei,
au contribuit la întărirea cercurilor fasciste şi progermane, care militau
pentru orientarea acestor ţări spre Germania şi Italia. In acelaşi timp, după
cum aprecia În 1 966 istoricul sovietic Israelian, într-o comunicare ţinută la
colocviul de istorie a celui de al doilea război mondial de la Budapesta,
urmărind „a stăvili extinderea influenţei germane În ţările dunărene �i
balcanice, guvernul sovietic a încercat să opună aici influenţei fascismului
german, influenţa Uniunii Sovietice" 1•
lncepînd din martie 1 940, regimul horthyst a făcut repetate inter
venţii la Berlin şi la Roma pentru rezolvarea grabnică a pretenţiilor sale
revizioniste pe seama României şi lugoslaviei. Nevoind să
dea prilejul
unor. complicaţii şi intervenţii nedorite înaintea rezolvării conflictului cu
Franţa şi Marea Britanie, Hitler a sfătuit guvernele de la Roma şi Buda
pesta să nu atace Iugoslavia şi, respectiv, România.
Dominaţia nestingherită a Germaniei naziste asupra unei mari părţi
a Europei, bunele sale relaţii politice şi economice internaţionale În curs
de desfăşurare au izolat România pe plan extern. Ea a fost supusă unor
presiuni concentrice brutale din afară2, soldate, În vara anului 1 940, cu
importante cesiuni teritoriale. Aceste Împrejurări dramatice au adus gru
pările progermane şi fasciste pe primul plan al scenei politice româneşti.
Politica celui de al treilea R.eich, de ascuţire a contradicţiilor dintre
România şi Ungaria şi de subordonare a acestora intereselor imperialis
mului fascist german, devenea tot mai făţişă.
In situaţia creată, Carol al II-iea a încercat o apropiere de Germa
nia. Hitler a răspuns însă, la 15 iulie 1 940, că „pînă nu se va ajunge la
o rezolvare rezonabilă a tuturor disputelor existente Între România, Un
garia şi Bulgaria", nu avea sens ca Germania să exploreze posibilităţile unei
colaborări mai strînse „sau să-şi asume angajamente de proporţii consi
derabile" . El avertiza chiar că, În caz de eschivare de la acestea, „mai
devreme sau mai tîrziu - şi pobabil Într-un timp foarte scurt - rezul-..
tatul ar putea fi chiar distrugerea României"3.
Încercînd să dea curs într-un fel cererilor germane, prin găsirea, îm
preună cu guvernul ungar, a unei soluţii care să satisfacă principiul etnic
şi să corespundă dreptăţii, noul guvern, sub conducerea inginerului Gi1. V.L. I s ra el ian , Sovelskll Soluz I s tranl dunaiskogo basselna v period vtoroi mlrovol volnî, re
forat prezentat la colocviul international de istorie a celui de-al doilea război mondiul, Buda
pesta, 13--15 octombrie 1966, p. 66.
2. V ez i : Pravda, 2 augus t 1940, cuvîntarea lui V.M. Molotov, ros lilă la 1 august în fa[a Sovietului
Suo rem al U.R.S . S. ; Arhiva Minis terului Afacerilor Externe (în continuare: Arhiva M.A.E.) ,
fondul 71 /Transilvania, anul 1920--1944, telegrama ministrului român la Budapes la , din 1 şi 2
iulie 1940 ; Documents on German Foreign Policy ( î n c ontinuare. D.G.F.P.), Se1ies D, voi. X, doc.
nr . 69 şi !19; I Document! Diplomatici Italian!, nona seria 1939--1943, lnstitulo Poligrdlico delo
St«to, Roma, 1965, doc. 2.68 şi voi . V, doc. nr. 495; G yul a Juhasz, La pollllque exterleure de la
Hongrie du 1933 jusqu'a 1939, în „Revue d'historie de la deuxieme guerre mondiale'", nr. u2, avril,
1966, p. 24 : ·nimilăr Sirkov, Bllgarskala Rabolnlceska ParUa v zasclta na na tlonalnata nezavlsl
most na Bilgarla 1 septembrie 193-1 marile 1941 g . ; in „lzvestia na Institut a po istorii a na
P.K.B . " , nr. 14, 1965, p. 126.
3. D.G.F.P., �eries D, v o i . X, doc. nr. 1 7 1 .
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gurtu, a făcut unele încercări de normalizare a relaţiilor cu U.R.S.S., con
siderînd ' că „raţiunea de stat cerea o politică cuminte şi Înţeleaptă faţă de
U.R.S..S. "4. In acest scop, Grigore Gafencu, fost ministru de externe pînă
la 1 iunie 1 940, a fost numit ministru plenipotenţiar al României la Mos
cova. Încercarea guvernului Gigurtu s-a soldat cu sporirea
neîncrederii
guvernu1ui german, care şi-a Întărit convingerea că trebuie să procedeze
urgent şi radical pentru a contracara avansurile făcute de guvernul sovie
tic, În ultimul timp, guvernelor de la Sofia, Belgrad şi Budapesta .
După a scurtă perioadă de pregătire, în condiţiile unor numeroase
incidente la frontierele ţării, delegaţiile guvernului român au început dis
cuţii cu delegaţiile guvernului ungar, la 16 august 1 940, la Turnu Severin,
şi guvernului bulgar, la 19 august 1 940, la CDaiova.
Deşi discuţiile de la Craiova nu aveau ca obiect o problemă de adînci
mea celei de la Turnu Severin, ele au durat destul de mult (19 august-6
septembrie). Tărăgănarea era inspirată de Berlin, pentru a mări tensiunea
la Turnu Severin, unde delegaţia română, din care făcea parte şi transilvă
neanul Valer Pop, ministru plenipotenţiar, avea de susţinut o cauză cu
uriaşe implicaţii istorice şi politÎ'ce pentru poporul român, cu mari reper
cusiuni strateg!Îce, În care Germania era interesată În mod deosebit. Aban
donîn.d ·ideea continuării operaţiilor ofensive de amploare contra Angliei şi
orientîndu-se spre Începere-a pregătirii „planului Barbarossa" , conducerea hi
tleristă .i. Germaniei dorea să aibă asigurate poziţii tari şi sigure în est. In
acelaşi timp tr;ebuiau să fie create şi condiţii clt mai prielnice pentru folosire<i
bazinului petrolifer concentrat în jurul Văii Prahovei, ca şi posibilităţile pen
tru ocuparea rapidă a întregii Românii, în cazul că situaţia ei politică ar
fi evoluat în sens contrar celui dorit de puterile Axei.
Soluţia fusese sugerată de guvernul Ungariei încă de la 3 şi 4 iulie5,
cînd ncesta îşi făcuse cunoscute pretenţiile asupra unei mari părţi din Tran 
silvania, sub forma aproximativă a unui unghi, al cărui vîrf se înfigea ca
o pană În inima ţării, ajungînd aproape de bazinul petrolifer şi de princi
pala şi complexa arteră de comunicaţii, modernizată, care leagă Transilva
nia cu sudul ţării. O latură a acestui unghi se Întindea pe crestele Carp:l
ţilor Răsăriteni, deschizînd căile de acces spre estul şi sud-estul Moldovei ;
cealaltă latură urm:i să străbată Podişul transilvan aproximativ în diago
nală, cuprinzînd oraşele Sfîntu Gheorghe, Odorhei, Tîrgu Mureş, Cluj,
Huedin, Oradea.
Frămîntările adînci provocate În rîndurile poporului de atentatul hi
tleristo-horthyst la integritatea ţării noastre, faptul că delegaţia ungară ve
nise la Turnu Severin cu pretenţii teritoriale mult mai mari decît cele
comunicate lui Hitler anterior, au determinat tergiversarea discuţiilor şi
Întreruperea lor după o săptămînă, „deoarece nu s-a găsit o bază comună
pentru tratative . . . ", cum se spunea În comunicatul dat publicităţii.
M.A.E., fond 7 1 / U.R.S.S., telegrame trimise de G r .
·Vezi şi .M. Manoilescu, Memorii, vol. iulie-august, p. 84., 86, 99.
D . G . F . P . , series D, voi. X, doc. nr. 9� �i 107.

4. Arhiva
5.

Gafcncu
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Deşi ambele părţi declaraseră că vor relua În scurt timp tratativele,
după trei zile, la 27 august Legaţia germană de la Bucureşti anunţa -pe mi
nistrul de externe român că este invitat de guvernul Reichului „la o con
vorbire asupra afacerii ungaro-române( . . . ), pentru joi, (29 august),
la
amiază la Viena", recomandînd ca ministrul român să aibă şi „depline pu
teri pentru tratative"6•
Sosită la Viena, delegaţia română avea să constate că nu fusese che
mată pentru „convorbiri", ci - după cum afirma Mihail Manoilescu, mi
nistrul de externe, şeful delegaţiei, în telegrama trimisă la 29 august
pentru a lua act de o sentinţă hotărîtă dinainte, fără a fi putut spune un
cuvînt7•
Prin dictatul fascist de la Viena, României i-a fost răpit teritoriul
nord-vestic în suprafaţă de aproximativ 43 OOO de kilometri pătraţi, cu o
populaţie În mare majoritate românească, fiind anexat Ungariei horthyste.
Smulgerea acestei părţi din teritoriul naţional a întrerupt dezvoltarea nor
mală a vieţii economice şi social-politice unitare, separînd de restul ţării
populaţia românească din această · parte, care a fost supusă unui regim
brutal şi sîngeros de persecuţii, urmărindu-se deznaţionalizarea şi reduce
rea ei numerică, precum şi a altor naţionalităţi neungare şi negermane.
Tranzaqia de la Viena, din 30 august 1 940, dăduse o satisfaeţie re
gimului lui Horthy Miklos, care considera însă cîştigul doar ca un avans.
Guvernul german, căruia relaţii'1e vechi de amiciţie cu Budapesta - deşi
nelipsite de unele momente de friqiuni - îi inspirau mai multă Încredere
În guvernul ungar decît în cel român, reuşise să aducă cele două state în
stare de subordonare, pentru a le manevra şi exploata în interesul ţelurilor
agresive ale Reichului nazist ; el reuşise totodată să-şi asigure frontul ră >ă
ritean, În curs de constituire la aripa sudică, pe Carpaţii orientali româ
neşti, În vederea atacării Uniunii Sovietice. In acelaşi timp, plasarea în
spaţiul cedat - împlîntat adînc, pînă în zonele centrale ale României
a unor divizii mobile de blindate şi motorizate, asigura supravegherea ra
dială a României, pe Întregul teritoriu ce-i mai rămăsese ; tot aşa de
uşor putea fi ocupată milităreşte.
Izolată pe plan extern, părăsită de toate puterile Europei, fără nici
un sprijin din afară, cu frontierele ciuntite şi independenţa naţională grav
afectată, România a fost aruncată în braţele forţelor hitleriste. Partidele
politice burgheze - rămase credincioase vechilor alianţe şi fiind convinse
că, În final, puterile occidentale vor cîştiga victoria - nutreau totuşi spe
ranţa că, În noua conjunctură internaţională, numai Germania mai putea
evita lichidarea statului român, oferind totodată perspectiva refacerii în
viitor a frontierelor interbelice ale României. Pentru a nu-şi lega numele
de această perioadă tragică prin care ţara trecea, liderii politici burghezi
l-au acceptat pe generalul Antonescu şi l-au sprijinit.
-

6. M. Manoilescu, Op. cit., p. 229.
7. Arhiva M.A.E., fond 71 /Transilvania,
noilescu, datată 29 august 1940.
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Astfel se explică faptul că România, ţară puternic dominată de sen
timente potrivnice imperialismului şi militarismului german, s-a putut afla
timp de patru ani alături de Germani:;i hitleristă - deşi aceste sentimente
continuau să persiste. Situaţia creată era de fapt urmarea politicii de con
cesii şi pactizare a marilor puteri cu statele fasciste, revizioniste şi revan
şarde, politică ce şi-a pus puternic amprenta asupra situaţiei multor ţări,
inclusiv a României.
In acei ani de mare tensiune şi de răspundere pentru pacea lumii, În
faţa pericolului imens pe care îl reprezenta hitlerismul - expresia cea
mai barbară şi mai sîngeroasă a fascismului - pentru existenţa popoare
lor şi a civilizaţiei umane, era necesară nu politica de „împăcare" cu agre
sorul, de pactizare cu el, ci lupta hotărîtă, cu toate forţele, pînă la nimi
cirea lui. Dar În momentele hotărîtoare, care n-au lipsit, n-au fost adop
tate măsuri menite să elimine suspiciunile şi temerile statelor mijlocii şi
mici nerevizioniste, interesate În menţinerea păcii şi securităţii, să stabi
lească un climat de încredere, bazat pe respectul status-quo-ului teritorial,
garantarea independenţei şi suveranităţii lor naţionale.
„Viaţa a demonstrat - apreciază secretarul general al Partidului Co
munist Român, preşedintele Republicii Socialiste
România,
tovarăşul
Nicolae Ceauşescu, În cuvîntarea rostită la adunarea festivă din Capitală
cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la victoria asupra fascismului şi a 98
de ani de la cucerirea independenţei de stat a României - că acordurile
de la Mi.inchen, toate acordurile şi tratatele încheiate cu Germania hitle
ristă nu numai că nu au făcut imposibilă politica de agresiune a nazismu
lui, ci, dimpotrivă, au constituit o încurajare În realizarea ţelurilor acestuia
de cotropire şi dominaţie a altor popoare. Popoarele europene şi de pe
alte continente au plătit foarte scump politica de concesii, miopia şi tră
darea unor cercuri conducătoare din acel timp".
De la această plată n-a lipsit nici poporul român. Continuînd tradi
ţiile generaţiilor trecute, el a găsit resursele necesare şi căile menţinerii lui
în vatra strămoşească. Urmare a sîngelui vărsat şi în spiritul dreptăţii is
torice, el şi-a refăcut frontiera vestică, tratatul de pace semnat la 10 fe
bruarie 1 947 stipulînd restabilirea ei „astfel .cum exista
la 1 ianuarie
1 9 3 8 " . Se punea astfel capăt, printr-un act de drept internaţional, nedrep
tăţii istorice din august 1 940.
Pe acei ce denaturează istoria, punîndu-se În serviciul celor ce pes
cuiesc şi astăzi În ape tulburi, spunînd că Burebista ar fi Borvista, că Napoca
ar fi Napoko, iar Gelu ar fi Gyula, ca şi pe acei ce reiau astăzi tezele hort
hyştilor, i-am sfătui să ţină seama de lecţiile istoriei. Acestora le răspundem
la fel cum le-a răspuns strămoşul nostru Menumorut, după cum afirmă cro
nicarul anonim al lui Bela al III-iea, regele Ungariei, trimişilor lui Arpad :
„Spuneţi lui Arpad, ducele Ungariei, stăpînul vostru, că-i sîntem datori, ca
prieten unui prieten, cu toate ce-i sînt de trebuinţă, fiind el om străin şi
ducînd lipsă de multe. Iar pămîntul pe care l-a cerut bunăvoinţei noastre nu
i-l vom da niciodată, cîtă vreme vom trăi. . . nici din dragoste, nici din frică
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nu-i dăm nici o palmă de pămînt, deşi ne-a spus că are un drept- . 'asupra
lui. Şi nu ne tulbură cu vorbe ca acele trimise, că e coborîtor din neamul
regelui Attila, cel ce era numit „biciul lui Dumnezeu" . Chiar dacă aceh
a răpit cu forţa pămîntul acesta de la strămoşul meu, acum însă, . . . nimeni
nu poate să-l mai smulgă din mîinile mele".
THE LIBERATION FROM THE HORTHYST OCCUPATION OF THE
NORTH-WESTERN PART OF ROMANIA - AN ACT OF
HISTORICAL JUSTICE
- Abstract The paper presents the in terna] and interna tional circumstances
that leand to the annexation of the north-western part of Romania /Jy
the horthyst Hungary in 1 940. Aiter the joint figh t of the Romanian
and Soviet armies, during the period between the beginning of Sep
tember and the 25 of Oc tober 1 944, this Romanian territory from thc
ancient Geto-Dacia was again within the na tural frontiers of Romania,
its reintegration being an act of historical justice. The peace treaty
buween Romania and the anti Hitlerite coalition, signed on the loth
of Febrnary 1 947, s tipulates that the western frontiers of Romania
should be restored „te their on 1 Ianuary 1 938", this pu tting an end to
the unjustice done to Romania in August 1 940.
The paper calls the attention of those historians whe Jive abroad
and de not serve science by their taking info accoun t the Horthyst the 
ories, to the tact that it is wiser to consider historical truth.
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TRĂSĂTURI ALE REGIMULUI DE OCUPAŢIE
HOR THYSTĂ ASUPRA
NORD-ESTULUI TRANSIL VANIEI,

1940 - 1944

Dr. MIHAI FATU

Expansiunea Germaniei naziste În sud-estul Europei, politica de revi
zuiri teritoriale promovată de către aceasta şi sateliţii săi, au vizat nemijlo
cit independenţa, suveranitatea şi integritatea teritorială ale României, si
tuaţie care s-a agravat spre mijlocul anului 1 940 cînd, izolată pe plan in
ternaţional, ţara noastră a fost dezmembrată teritorial şi aruncată În bra
ţele celui de al treilea Reich. La 30 august 1 940, În urma Dictatului de b
Viena, impus României de către Germania şi Italia, o parte din trupul
ţării - nord-estul Transilvaniei - a fost cotropit de către Ungaria hor
thystă.
După cum se ştie, perioada celor patru ani de ocupaţie horthystă a
acestui milenar teritoriu românesc, parte a străvechii vetre În care s-a aflat
dintotdeauna poporul român, a Însemnat cel mai greu şi negru capitol
<lin istoria Transilvaniei, a populaţiei româneşti majoritate de aci, su
pusă unor nemaiîntîlnite încercări ca urmare a regimului de cruntă teroa
re dezlănţuit de ocupanţi Împotriva sa.
După dictatul de la Viena, din 30 august 1 940, Ungaria horthystă a
instaurat În Transilvania de nord-est un regim de ocupaţie imperialistă
de tip fascist, menit să consolideze poziţiile claselor dominante din Un
garia prin intensificarea exploatării maselor largi muncitoare, indiferent de
naţionalitate, prin amplificarea politicii şovine, teroriste Împotriva popu
laţiei româneşti şi a altor populaţii oprimate şi schimbarea raportului de
mografic dintre aceste populaţii şi cea maghiară, În favoarea ultimeia, cu
scopul strategic fundamental de a asigura, permanentiza şi extinde regimul
de ocupaţie horthyst asupra Întregului teritoriu românesc din interiorul
.arcului c arpatic.
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Principalele obiective ale politicii Ungariei horthyste faţă de populaţia
rQmânească din nord-estul Transilvanieii şi faţă de România În această
per.ioadă au fost următoarele : 1 ) Întărirea domirnaţiei ungare În Transilvania
de nord-est, În dauna populaţiei româneşti şi a altor populaţii asuprite ; 2)
expulzarea populaţiei române'şti majoritare, reprimarea rezistenţei ei anti
horthyste, a mişcării cornuni�te şi muncitoreşti, a tuturor forţelor antifas
ciste ; 3) continuarea acţiunii revizioniste Împotriva României pentru ane
xarea Transilvaniei de sud şi a Banatu'1ui ; 4) deznaţionalizarea şi maghiari
zarea forţată o români'lor şi pauperizarea lor economică şi rncială pentru
diminuarea capacităţii lor de Luptă Împotriva ocupaţiei horthyste.
Dorim să menţionăm că arbitrajul fascist de la Viena nu a mulţumit
pe deplin cercurile conducătoare budapestane, care au căutat noi pretexte
menite să menţină deschis litigiul teritorial româno-maghiar, să le aducă
noi concesii din partea României. Guvernul maghiar a făcut tot ce i-a
stat În putinţă pentru a Împiedica normalizarea relaţiilor ungaro-române,
imprimîndu-le o notă încordată, conflictuală. lncurajate de succesul ne
aşteptat obţinut prin dictatul fascist de la Viena, cercurile revizioniste
horthyste şi-au afişat noi pretenţii teritoriale asupra României, în scopul
anexării şi a părţii de sud a Transilvaniei şi a Banatului. însuşi regentul
Horthy, în discursul rostit la Oradea, la 6 septembrie 1 940, afirma că
„prin obţinerea unei părţi din Ardeal, s-a făcut un nou pas către înfăp
tuirea idealului propus" . Susţinînd că dictatul de la Viena nu reprezenta
dedt un prim pas spre satisfacerea totală a revendicărilor teritoriale un
gare asupra României, ziarul „Nyirvidek", din 16 septembrie 1 940, pu
blica articolul cu caracter revizionist „Săptămîna fericirii", prin care se
cerea anexarea întregii Transilvanii. „Pe noul teritoriu ocupat din Ardeal
- se arăta În acest articol - s-au constituit noi baze de plecare pentru
( . . . ) mutarea graniţei Ardealului şi pe crestele Carpaţilor sudici. Aceasta
este o necesitate istorică, contra căreia nu se poate opune nici o teoremă
filozofică. Eliberarea (cotropirea - n.n.) Întregului Ardeal este în curs (. . .)
Drumul pînă la reînviere s-a scurtat odată cu apariţia soldatului ungur
la pasul Oituz" .
In vederea exercitării ocupaţiei asupra teritoriului cotropit ş i terori
zării populaţiei româneşti şi de alte naţionalităţi asuprite din acest teri
toriu guvernul horthyst a creat un mecanism politico-administrativ şi mi
litaro-poliţienesc, partide, organizaţii şi diferite formaţiuni
paramilitare
fasciste, teroriste, care a desfăşurat, imediat după 30 august 1 940, o vastă
campanie teroristă, criminală, diversionistă, revizionistă, Împotriva populaţiei româneşti din teritoriul românesc cotropit pentru transformarea
acestuia Într-o bază care să faciliteze continuarea actelor de agresiune îm
potriva României.
Principalele metode şi mijloace prin care regimul horthyst a încercat
să extermine şi să elimine populaţia românească din această parte a Româ
niei aflată vremelnic sub ocupaţia Ungariei, să frîneze lupta ei pentru apă
rarea propriei existenţe, eliberarea pămîntului 5trăbun răpit şi reunirea cu
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patria-mamă, să schimbe artificial raportul demografic în favoarea popu
laţiei maghiare în Încercarea de a justifica eventuala permanentizare a re
gimului de ocupaţie, au fost : maltratări şi crime, individuale sau în masă ;
expulzări şi dislocări, În majoritatea cazurilor, a unor comunităţi com
pacte sau a unor mari grupuri de români din localităţi urbane şi rurale,
din judeţe etc. ; împiedicarea participării reprezentanţilor populaţiei ro
mîneşti la viaţa politică şi de stat ; internări În lagăre de concentrare, tri
miteri În detaşamente de muncă şi la muncă forţată în Germania ; depose
dări de bunuri materiale şi alte forme de asuprire economică ; deznaţio
nalizarea şi maghiarizarea forţată a românilor etc.
Strategia regimului de ocupaţie horth�t faţă de populaţia română
din nord-estul Transilvaniei a fost cel mai clar sintetizată de baronul
Aczel Ede, şeful Circumscripţiei regionale a X-a Cluj a organizaţiei para
militare horthyste a Tiraliorilor, într-o cuvîntare rostită la Şimleu! Silvaniei.
Cu acest prilej el afirma : „Pe aceşti valahi opincari trebuie să-i extirpăm,
să-i ucidem ca pe duşmanii noştri (. . . ) Preoţii predică iubirea poporului,
dar aceasta este numai o momeală fiindcă Dumnezeu nu ajută decît forţa
brută şi această forţă brută noi cu toţii trebuie s-o întrebuinţăm pentru .i
ucide şi extermina pe aceşti valahi. Religia prin cele zece porunci ale ei
spune : nu ucide, nu fura, nu dori femeia altuia pentru că acestea sînt păcate.
Aceasta este păcat ? Nu este păcat ! Păcat va fi cu adevărat dacă nu vom
extermina această bandă ( . . . ) de valahi opincari ( . . . ) Vom organiza şi o
noapte a Sfîntului Bartolomeu şi vom ucide şi copiii în pîntecele mamelor
lor".
Intr-adevăr, perioada ce a urmat Dictatului de la Viena a însemnat
pentru românii din teritoriul ocupat de Ungaria horthystă momente dintre
cele mai dramatice, nemaiîntîlnite. Acţiunile criminale, teroriste împotriva
populaţiei româneşti au fost pregătite premeditat de către guvernanţii
hiorthyşti, înfăptuindu-le prin intermediul unui mecanism complex de
opresiune, care a săvîrşit mii de crime, devastări, maltratări şi violuri, pentru
a distruge cît mai mulţi români, a teroriza şi înfricoşa pe cei rămaşi, a-i
determina să-şi părăsească casele şi gospodăriile şi a se refugia în România.
In primele săptămîni ale ocupaţiei, guvernanţii horthyşti, în chip pre
meditat, au dat „mînă liberă" armatei horthyste de ocupaţie, care a acţio
nat după bunul plac, asemeni „cuceritorilor" medievali : cavalerii teutoni
ori conquistadorii spanioli. Pentru ocupanţi exista o singură lege : legea
forţei, a „focului şi .sabiei", legea pustiirii, a alungării, a nimicirii. In acest
mediu elementele fasciste, nyilasiste din cadrul armatei horthyste sau a
organizaţiilor paramilitare, diversioniste, au acţionat după bunul plac, se
mănînd moarte, chinuri şi fărădelegi nemaiîntîlnite.
Şirul lung, dureros, al atrocităţilor, crimelor, masacrelor, bătăilor, schin
giuirilor, maltratărilor împotriva populaţiei româneşti a început încă din
primele ore ale trecerii graniţei de către trupele horthyste. Urmărind de
cimarea populaţiei româneşti, armata, jandarmeria, poliţia, formaţiunile
paramilitare horthyste au comis tot felul de atrocităţi şi samavolnicii îm
potriva românilor. Astfel, În judeţul Bihor „jandarmeria din Voivozi, Si11
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mian, Valea lui Mihai ( . . . ) încuviinţ.ează cu ochii închişi abuzurile ilegale şi
terorizarea românilor de către aşa-zisele trupe libere şi jandarmii grăniceri" .
I n judeţul Satu Mare, „trupele libere" a u maltratat p e românii din comu
nele Lucăceni, Resigea şi alte localităţi.
Descriind situaţia unor aşezări româneşti din apropierea frontierei cu
Ungaria, În primele zile ale ocupării nord-estului Transilvaniei, ziarul „Uni
versul" scria : „Barbariile au început În prima zi de ocupaţie În judeţele
Satu Mare şi Bihor. Primul măcel s-a comis În cele cinci colonii din ime
diata vecinătate a frontierei. Din primele ore ale ocupaţiei, ţăranii români
au fost măcelăriţi. Alte barbarii s-au săvîrşit tot În primele ore la mănăs
tirea Bicsad de lîngă oraşul Satu Mare. In miez de noapte, pe la orele două,
călugării s-au pomenit asaltaţi de un grup de tineri din organizaţia „Leven
te ". Scoşi din chilii şi puşi la rînd În curte, preoţii au fost scuipaţi, loviţi
cu pumnalele, iar un grup de 20 ţărani refugiaţi din ajun tocmai pentru
a se feri din calea teroriştilor s-au pomenit împresuraţi de altă bandă şi
măcelăriţi. Dar nu s-au mulţumit numai cu atît. După atrocităţile comise,
au devastat tipografia, au ars cărţile de rugăciuni şi au dat foc tuturor
proviziilor găsite. De la mănăstire, bandele de demenţi au trecut În Ţara
Oaşului şi În Maramureş, unde au masacrat toţi românii Întîlniţi. Trei zile
şi trei nopţi satele au cunoscut cel mai înfiorător dezmăţ. La Săpînţa, ţă
ranii au fost bătuţi cu frînghii ude, apoi puşi să-şi sape mormîntul, imi-·
tîndu-se procedeele de pe timpul terorii albe cu prilejul revoluţiei lui Horia.
Pe Valea Vişeului mai multe sate au fost incendiate. ln Borşa, toţi românii
au fugit În păduri, fiind ameninţaţi că vor fi omorîţi. Mulţi ruteni şi ro
mâni Îngroziţi de schingiuiri şi teroare s-au refugiat ( . . . ) Situaţia minori
tăţilor din nordul Ardealului se agravase din zi În zi şi din ceas în ceas. Ei
au fost scoşi în afară de lege şi pe lîngă maltratările suferite li se confiscă
vitele, cerealele şi Întreg avutul din case" .
„In Maramureş - notează u n martor ocular - abia a u ieşit trupele
române din oraşul Sighetu! Marmaţiei şi şoviniştii unguri au început bru
talizarea populaţiei româneşti, ptoducîndu-se atacurile la poştă, pentru a
lua banii <le acolo ( . . .) In zilele de 1 -3 septembrie Manmureşul era ţara
nimănui. Trupele române erau În retragere spre Transilvania de sud, iar
trupele maghiare au sosit În dimineaţa zilei de 3 septembrie ( . . . ) A doua
zi de la intrarea trupelor maghiare În ora� evreii au fost duşi la gară la
muncă forţată, iar românii şi ucrainienii, dar în special românii, au fost
arestaţi În masă. Funcţionarii români au fost îndepărtaţi În masă din ser
viciile puiblice ( . . .) Arestări În masă, expulzări, exilări, luarea de ostateci
ca pe vremea evului mediu, deposedarea de avere, alungarea cetăţenilor din
casele lor, bătăi. Pentru orice fleac, jandarmii unguri loveau cu paturile de
armă mai ales pe ţăranii români, de preferinţă pe cei tineri, ca să bage frica
în populaţie. 1In piaţa oraşului se puteau vedea convoaie de arestaţi, purtaţi la
diferitele autorităţi ale oraşului Sighetu! Marmaţiei (poliţie, jandarmerie,
comandamentul militar, prefectură, pretură, procuratură etc.). Prin teroare
au forţat populaţia românească să părăsească Maramureşul şi mai ales pe
intelectualii români".
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După aceste acţiuni teroriste, Întreprinse de trupele horthyste şi de
diverse organizaţii fasciste paramilitare În primele zile de ocupaţie, hor
thyştii - de la trupele de ocupaţie la bande teroriste alcătuite din delic
venţi de drept comun - s-au dedat la acte mult mai grave : crime şi
asasinate în masă, de o monstruozitate fără seamăn. Asasinatele în masă
de la Trăznea, Ip, Camăr, Păuşa, Ciumărna, Şimleu} Silvaniei, Coznicul de
Jos (jud. Sălaj), Mureşenii de Cîmpie, Huedin (Cluj) etc. vor rămîne
pentru totdeauna ca acte de gravă acuzaţie la adresa horthysmului, a fas
cismului. In cazul acestor asasinate În masă, filmul fidel al celor întîmplate
se poate reconstitui - deşi nu pînă la epuizare - dînd glas actelor, docu
mentelor, mărturiilor celor care au asistat la aceste masacre sau au scăpat
ca prin miracol de la moarte.
Exprimîndu-şi profunda indignare împotriva atrocităţilor şi crimelor
<:omise de către horthyşti împotriva românilor din teritoriul cotropit, pre
cum şi Împotriva acelora care au comis odiosul act de la Viena, Nicolae
Iorga scria, la 24 septembrie 1 940, articolul „Resultatul", care însă nu a
cunoscut lumina tiparului, fiind interzis de autorităţile legionaro-antones
ciene : „Cei ca-r·e au dat Ungariei un milion şi mai binte de români au crezut
po ate că trecerea nedreaptă la un stat, care n-avea în acea parte a Ardealului
m ajoritatea populaţiei, va fi ceva asemănător cu schimburile de pămînturi
din lumea creştină şi civilizată. Dar încă o dată s-a dovedit că mare grc
�ală fac diplomaţii şi oamenii politici cînd dispun fără nici o cunoştinţă a
lucrurilor şi oamenilor de ţinuturi care au ajuns să atîrne de voinţa lor.
Ce s-a petrecut acolo la luarea În stăpînire de armata şi administraţia
ungară, sub ochii ei şi fără nici o încercare de a o opri, ba chiar cu bine
v oitorul ei concurs, Întrece orice închipuire şi se poate pune alături de
cele mai groaznice scene din vremea năvălirilor barbare, cînd, cel puţin, setea
.de a omorî nu era unită cu un sadism care aparţine vremurilor noastre.
Spînzurări cu capul în jos, răstigniri, baterea cuielor În cap, presăra
rea cu var nestins a rănilor, ace5tea au fost, după cîte ştiu acum - �i
martirul se desluşeşte tot mai mult - semnele civilizaţiei poporului 1.:�r ...
s-a dezonorat prin asemenea acte. Statul român va face ce crede. Din
partea noastră n-avem decît un sfat. A nu se clinti un fir de păr din
capul unui cetăţean maghiar al României. E cea mai teribilă pedeapsă ce
putem da chinuitorilor şi asasinilor".
Din statisticile vremii rezultă că În primii doi ani de stăpînire horthystă,
au fost Înregistrate aproape 7 oca cazuri grave de crime, maltratări şi
schingiuiri.
Concomitent cu teroarea exercitată de autorităţile horthyste În partea
nord-estică a Transilvaniei, prin asasinate; masacre violente, Împotriva
populaţiei româneşti, regimul horthyst fascist a aplicat în teritoriul cotropit
o politică de stat, oficială, de alungare·, expulzare, dislocare În masă a
populaţiei româneşti pentru „curăţirea" teritoriului cotropit de întreaga
populaţie românească. şi de alte naţiona'1 ităţi oprimate.
Această politică a fost pusă cu perseverenţă În aplicare folosindu-se
concomitent mai multe metode. Prima, considerată cea mai eficientă, :i
17 °
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fost expulzarea, apoi obligarea prin forţă, prin diferite pres1um asupra
populaţiei româneşti de a se refugia ; se adaugă dislocarea în masă a unor·
Întregi aşezări româneşti.
Edificatoare pentru situaţia tragică în care s-au aflat românii din
teritoriul cotropit de horthyşti este telegrama adresată autorităţilor de stat
româneşti şi unor personalităţi politice din România (Nicolae Iorga, Iuliu.
Maniu, Alexandru Vaida-Voievod, C. Argetoianu, Dinu Brătianu etc.),
la 22 octombrie 1 940 de către primele grupuri de intelectuali români ex
pulzaţi din cele 1 1 judeţe ale nord-estului Transilvaniei. „Intelectualii Ar
dealului ocupat de unguri expulzaţi de pe pămîntul strămoşesc prin ( . . . }
verdictul de la Viena, despuiaţi de toată averea, ridicaţi cu întreaga fa
milie din locuinţele lor, îmbarcaţi în vagoane de vite şi trataţi ca animale,
după trei zile de privaţiuni şi torturi ce întrec orice închipuire, au ajuns
pe pămîntul ţării prin punctul de frontieră Curtici. Am lăsat întreg pă
mîntul Ardealului în sînge, sub domnia tiranică şi abuzivă a administra
ţiei militare maghiare cu drepturi statariene stop. Armata ne-a ocupat toa
te averile, Înstăpînindu-se pe locuinţele, birourile profesionale, moşiile noas
tre ,şi .Întreaga avere a Societăţilor Comerciale române.
Din prima zi de ocupaţie ungurească, românii au fost omorîţi, închişi"
bătuţi, arestaţi, opriţi să vorbească pe stradă româneşte sub saneţiunea re
torsiunilor pe loc, opriţi de la exercitarea profesiunii lor intelectuale, co
merciale sau industriale, iar funqionarii români, În majoritatea lor, lăsaţi
fără posturi stop. Oraşele şi satele noastre au îmbrăcat haina morţii şi a
prigonirilor pînă la exterminare.
Toată suflarea românească, de la cel mai umil ţăran, pînă la vlădicii
noştri, este ţinută sub o teroare barbară prin valul morţii, al arestărilor, al
percheziţiilor În miez de noapte, cu ridicarea familiilor, prin aeţiunea ban
delor organizate de leventişti, de gărzi cetăţeneşti şi gărzile foştilor luptă
tori, ce ziua şi noaptea, prin omoruri, bătăi, spargeri de geamuri şi perche
ziţiile ce le execută, răspîndesc groaza, provoacă victime omeneşti, dete
riorînd bunurile româneşti, toate acţionînd după programul şi cu ajutorul
făţiş al armatei, şi poliţiei şi jandarmeriei maghiare". In completarea ace�
tui regim de exterminare şi teroare, intelectualii, comercianţii, meseriaşii
şi fruntaşii ţărani sînt expulzaţi cu miile, dezrădăcinîndu-i din mijlocul
poporului lor cu scopuri bine determinate.
La începutul lunii decembrie 1 940, ziarul „România Nouă" publica
următoarele relatări edificatoare : „Un lung tren de marfă a sosit în Turda,
venind din Ardealul robit de Ungaria şi aducînd peste o sută de familii de
moţi, foşti colonişti În jurul Careilor şi Sătmarului. Un adevărat tren al
groazei, mizeriei şi al nenorocirii. Bieţii oameni nu erau numai despuiaţi
de tot avutul lor agonisit În douăzeci de ani de muncă cinstită, ci autori
tăţile maghiare i-au încărcat În vagoane de vite aşa cum se găseau În mo
mentul arestării lor, unii pe jumătate goi, flămînzi, bolnavi şi însetaţi.
In vagoane se aflau şi doi morţi, doi copii care au sucombat pe drum din
cauza mizeriei îndurate, căci de la locul de îmbarcare şi pînă la graniţa
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românească au venit zile Întregi, multe şi friguroase, fără să li se permită
a părăsi măcar pentru un moment vagoanele în care au fost încuiaţi. As
pectul
ce-l
ofereau aceşti nenorociţi la sosirea în staţia Turda era înfiorător,
.
.
ne1magmabil. . "
Potrivit datelor de care dispunem, pma la 23 august 1 944 au
piiras1t teritoriul cotropit de Ungaria horthystă peste 500 OOO persoane,
Procentual, faţă de populaţia românească, pe judeţ.e, refugiaţii au re
prezentat : judeţul Cluj
34, 1 0/o ; Bihor 24,80/o; Sălaj
1 3 ,20/o; Someş
1 3,50/o; Mureş
1 7,30/o; Satu Mare - 9,00/o; Năsăud - 9,5B/0 ; Trei
S<;_aune - 3 7,60/o ; Maramureş - 6,50/o; Ciuc - 24, 1 0/o ; Odorhei -34,70/u ;
T1rnave - 67,6 0/0.
Pe lîngă formele de reprimare a populaţiei româneşti, la care ne-am
referit, regimul horthyst a întreprins numeroase măsuri pentru a exclude
populaţia românească din viaţa politică şi administrativă, de a o priva de
·orice posibilităţi de a-şi exprima şi apăra interesele sale fundamentale. 1n
acest sens, se impune, în primul rînd, constatarea că românii nu au avut o
organizaţie de apărare a intereselor lor politice şi naţionale recunoscută de
guvernul horthyst. In al doilea rînd, populaţia românească era aproape com
plet lipsită de posibilitauea de a participa la viaţa polirtico-adrninistrativă.
Reprezentanţii românilor nord-transilvăneni au fost aproape cu totul ex
cluşi şi din organele administrative (comunale, orăşeneşti, de plasă şi judeţ).
Pentru asigurarea stăpînirii nord-estului Transilvaniei şi jefuirii bo
găţiilor solului şi subsolului în interesul claselor dominante ungare, regi
mul de ocupaţie horthystă, pe lîngă acţiunile teroriste, a luat o serie de
măsuri pentru diminuarea potenţialului economic al populaţiei româneşti
şi a altor populaţii oprimate, slăbirea, prin aceasta, a posibilităţilor lor
de rezistenţă antihorthystă. „Refacerea .cu orice preţ a supremaţiei eco
nomice maghiare şi pauperizarea cît mai rapidă a maselor româneşti este
ţelul principal urmărit de conducătorii unguri În Ardealul cedat" - con
stata gazeta „Ardealul" în articolul intitulat „Grofii pun din nou stăpî
nire " . Referindu-se la aceiaşi situaţie istoricul maghiar
Csatari Daniel
ajunge, de asemenea, la concluzia că : „ . . . exproprierea economică s-a do
vedit a fi mijlocul prin care politica naţională a cauzat cele mai multe
prejudicii", deoarece „activitatea politico-economică vădeşte şi ideile aflate
în ·slu jba nimicirii conştiente a naţionalităţilor ( . . . ) Nu prea a rămas ( . . . )
clasă, pătură şi i;rupare socială rom:ineasd pe care să nu o fi vătămat În
existenţa sa ( . . . ) amintita activitate politico-economică a guvernului".
În aplicarea politicii sale de distrugere a independenţei economice ro
mâneşti din nordul Transilvaniei, guvernul horthyst a luat cele mai ne
cruţătoare măsuri Împotriva reformei agrare din 1921, prin care fuseseră
expropiate 1 223 385 iugăre cadastrale, fiind împroprietăriţi
pe temeiul
.drepturilor cetăţeneşti 388 7 1 7 de ţărani români, maghiari şi de alte na
ţionalităţi c are nu avuseseră pînă atunci pămînt. Politica agrară promo
vată de către regimul de ocupaţie horthystă Împotriva reformei agrare ro
mâneşti - care a stîrnit tot timpul nemulţumiri În rîndul moşierilor m1ghiari - a fost o politică bazată pe principiile �ovinismului. Ea urmărea
.
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În primU'l rîn1d limitarea din ce În ce mai acce111t uată a posibilităţilor de
existenţă a:le ţărănimii române şi totodată restaurarea dominaţiei economico
politice a baronilor şi conţilor, pr·ecum şi a altor mari proprietari maghiari,
adică - Într-o formulă nouă - reînvierea jugu!1ui feudali5mului de tristă
aminti.re istorică.
Activitatea discriminatorie a regimului horthyst de ocupaţie În do
meniul politicii economice a dus la cele mai grave consecinţe sociale, a su
pus masele populare unei vieţi grele, nesigure, pline de privaţiuni. Pe
lîngă jugul exploatării şi ternarei, populaţia românească majoritară şi alte
naţionalităţi asuprite a fost supusă şi unei crunte oprimări naţionale, ma
nifestată În toate domeniile vieţii economico-sociale.
Situaţia socială a muncitorimii a fost mult agravată de un şomaj acut
şi permanent. Şomajul a fost folosit de guvernanţii horthyşti În scopurile
lor şoviniste. 1n multe cazuri, autorităţile au încercat să rezolve pro
blema acută a şomajului prin căi discriminatorii, concediind
muncitori
români sau evrei, pentru a putea angaja în locul lor şomeri maghiari lo
calnici.
Şomajul constituia, pentru autorităţile horthyste, posibilităţi demago
gice, bune ocazii pentru un vădit şantaj faţă de cei angajaţi, pentru Înghe
ţarea salariilor. Autorităţile au interzis nu numai orice acţiune a muncito
rilor pentru micşorarea discrepanţei ce exista între salarii şi preţuri, ci
şi orice tendinţă de majorare a salariilor. Aceste măsuri drastice luate de
autorităţile horthyste au adus prejudicii deosebit de grave îndeosebi mun
citorilor de origine română . Concedierea muncitorilor români a dus, încă
În toamna anului 1 940, la adîncirea pauperizării lor, la slăbirea puterii lor
economice. Pînă În 1 944 nu a rămas întreprindere În care să se găsească
mai mult de 1 -20/o muncitori de origine română. La 30 august 1 940,
Atelierele C.F.R. din Cluj aveau 1 680 muncitori români. Peste exact un
an, au rămas doar 1 00. 1n acelaşi interval, la fabrica „Dermata", din 700
muncitori români, au răma5 72.
Analizînd procesul concedierii muncitorilor români din bazinul in
dustrial Baia Mare (cu localităţile Baia Mare, Baia Sprie, Ferneziu , Cav
nic, Băiuţ, Nistru care mai recrutau mînă de lucru şi din plăşile Seini,
Oaş, Copalnic-Mănăştur, Somcuta Mare, Şugatag) rezultă cîteva date sta
tistice elocvente. Din punct de vedere etnic, raportul În această regiune
era de 79,5 30/o români, faţă de 20,47�/o alte naţionalităţi. Populaţia fiind
românească în majoritate absolută, ar fi fost natural ca şi munca, de l a
cea fizică l a c e a de conducere, să reflecte această proporţie. în realitatl!
după trei ani de ocupaţie horthystă situaţia angajaţilor în bazinul minier
Baia Mare arăta în felul următor : în 1 940 erau 6 442 muncitori, din care
3 939 (6 1 ,8 30/o) români şi 2 506 (38,1 70/o) maghiari ; în 1 942 numărul
total al muncitorilor a fost de 5 4 8 1 din care 2 6 1 0 (47,6 1 0/o) români, iar
2 8 7 1 (53,390/o) maghiari. Românii au fost menţinuţi numai în locurile
unde munca era foarte grea şi, rar, În serviciile În care nu puteau fi înlo
cuiţi. La topitoriile minelor statului din Ferneziu - de exemplu -, unde
munca era foarte grea, din 880 muncitori, 878 erau români ; tot la Ferhttps://biblioteca-digitala.ro
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neziu, În mina de plumb a societăţii „Hungaria", din 5 3 0 muncitori, 301
erau români. In ceea ce priveşte funcţionarii, numărul acestora era la 30
august 1 940 de 295, din care români 1 82 (6 1 ,670/o), de alte naţionalităţi 1 1 3
(38,330/o) ; l a 3 0 august 1 942 erau 395 de funcţionari din care 1 4 (3 ,970/o)
români şi 3 1 8 (96,2 1 0/o) maghiari.
Concedierile au afectat şi rîndurile muncitorilor şi ale altor salariaţi
evrei.
Comandanţii militari ai uzinelor aplicau cel mai frecvent, dintre me
todele represive, detenţiunea în interiorul fabricii. De exemplu, la uzinele
chimice „Hungaria" din Baia Mare, această sancţiune a luat proporţii atît
de mari, încît pînă şi sala de mese a muncitorilor a fost amenajată ca loc
de detenţiune.
Dintre metodele de reprimare a muncitorilor nu lipseau nici alte mij
loace, cum erau cele de trimitere pe front, În detaş�mentele de muncă
forţată, în companiile speciale de exterminare.
Ocupaţia horthystă vremelnică a creat o situaţie socială grea şi pătu
rilor mi jlocii de la oraşe ; sute de meseriaşi, comercianţi şi salariaţi au
ajuns Într-o situaţie nesigură.
Viaţa economică socială În partea de nord-est a Transilvaniei din
timpul ocupaţiei horthyste se caracteriza prin adîncirea mizeriei maselor,
prin şomaj, inflaţie, înflorirea speculei, limitarea şi slăbirea poziţiilor eco
nomice ale maselor româneşti, prin măsuri discriminatorii, manifestate p�
căi şi metode deschise sau mascate - mijloace prin care autorităţile hor
thyste reprimau populaţia românească şi încercau să determine schimbarea
raportului dintre aceasta şi cea m aghiară în favoarea ultimei.
Sistemul taberelor şi lagărelor de muncă, al lagărelor de concentrare,
al celor de exterminare hitleriste, al companiilor de pedeapsă etc. a fost larg
folosit de regimul horthyst pentru terorizarea, aruncarea În ghirarele morţii,
a oricărui adversar : comunişti, antifascişti, oameni cu convingeri demo
crate, progresiste, a celor de altă naţionalitate decît maghiară ori germană,
români, evrei, sîrbi, ţigani etc.
Odată cu ocuparea părţii de nord-est a Transilvaniei acest mecanism
fascisto-horthyst, terorist de oprimare violentă, fizico-morală, cu efect di
rect, distrugător, a fost utilizat cu predilecţie Împotriva românilor şi a
altor populaţii asuprite. Numai la Începutul anului 1 943, În judeţul Maramu
reş au fost duşi la munci forţate 1 50 de ţărani din Rozavlea, 40 din Sat-Su
gatag, 280 din Hărniceşti, Băseşti, Giuleşti, Berb�ti, 57 din Strîmtura, iar
din Crăceşti au fost achiziţionate 15 căruţe pentru transport de lemne.
Din judeţul Satu Marc - multe localităţi sînt astăzi În Maramureş - au
fost trimişi la munci forestiere În toiul iernii 1 943, 420 de ţărani români
din Remetea, Culcea, Săcălăşeni, Groşi, Dăneşti, Făureşti, Şişeşti, Cetăţele.
Alţi 332 de ţărani din Curtuiuşul Mic, Berchez, Homorodul de Mijloc,
Homorodul de Sus, Solduba, Medieş, Copalnic-Mănăştur, Vad.
Mai trebuie avut în vedere că în componenţa unităţilor militare un
gare trimise pe frontul antisovietic elementul românesc (căruia nu i s-au re·

https://biblioteca-digitala.ro

264

MIHAI FĂTU

cunoscut gradele obţinute În armata română), reprezenta pînă la 500/o.
ln cursul anilor 1 9 4 1 şi 1 942 aproximativ 1 00 OOO de români au fost tri
mişi drept carne de tun pe frontul de est. Foarte mulţi dintre cei chemaţi
în armata horthystă au deziertat, treout În România sau ·s -au ascuns în
munţi.
Mii de români au fost trimişi la muncă forţată În Germania. în iulie
1 94 1 , la Oradea ,s înt recrutaţi pentru muncile din Germania, în numai 3
zile, 1 500 de mun<:itori ; la Cluj, 500. La 25 august 1 94 1 a pornit spre
Germania un lot de 1 800 muncitori români. In lunile iulie-august 1 94 1 ,
din Oradea a u plecat l a muncă î n Germania aproape 2 OOO d e muncitori.
La 2 iunie 1 942 Consiliul de Miniştri de la Budapesta a hotărît să trimită
la lucru În Germania 5 OOO de muncitori agricoli şi forestieri din nord
estul Transilvaniei, În exclusivitate din rîndurile românilor şi slavilor. In
acelaşi timp, din judeţele Maramureş şi Satu Mare urmau să plece cîte 70C,
din Bistriţa-Năsăud 500, din Sălaj 450 de persoane p.m.d. Cei trimişi
puteau fi şi tineri sub 1 7 ani, precum şi femei.
ln primăvara anului 1 945, referindu-se la această stare de lucruri ar
ticolul „Din suferinţele Maramureşului" publicat de ziarul „Voinţa Tran
silvaniei" scria : „lncă şi acum lipsesc din Maramureş peste 1 0 OOO de ţă
rani români din Maramureş duşi la lucru În Ungaria iar de acolo în Ger
mania".
Cei mai mulţi dintre aceşti muncitori şi ţărani români duşi la muncă
În Ungaria horthystă şi Germania hitleristă au avut o soartă grea. Mulţi
dintre ei au murit în timpul bombardamentelor sau al operaţiunilor mili··
tare de la sfîrşitul războiului, alţii au dezertat şi au luptat cu arma în mî
nă În mişcările de rezistenţă antifascistă din diferite ţări europene. Cei
care au scăpat cu viaţă au ajuns acasă la sfîrşitul războiului, trecînd prin
nUIITle roase necazuri, chinuri şi peripeţii dureroase.
După ocuparea Ungariei, la 19 martie 1 944, de către armatele hitle
riste, situaţia din teritoriul cotropit al părţii de nord-est a Transilvanie i
devine mai Încordată, teroarea mai grea, fascismul, horthysmul primind
Întăriri efective şi o tot mai amplă arie de acţiune prin arma şovinismu
lui, a antisemitismului, a crimelor, masacrelor, violenţelor împotriva tu
turor forţelor antihorthyste, antihitleriste, antifasciste, antirăzboinice, in
diferent de naţionalitate.
ln primele săptămîni de după ocuparea Ungariei de către armata hi
tleristă, populaţia românească şi celelalte populaţii oprimate din partea d;!
nord-est a Transilvaniei sînt su puse unor noi măsuri, de un tragism deo
sebit, prin care fascismul hitlerist şi horthyst prin şovinismul brutal aplicat
au comis crime grave la adresa omenirii, a umanităţii. După un plan con
ceput În amănunt În cancelaria hitleristă şi Însuşit după 19 martie 1 944
şi de către organele represive horthyste, încă la Începutul lunii aprilie
1 944 a Început acţiunea (Împărţită în mai multe faze)
a exterminării
evreilor atît din Ungaria cît şi din partea nord-estică a Transilvaniei.
După datele statistice incomplete, În acţiunea fascistă din primăvar:i
anului 1 944, din partea de nord-est a Transilvaniei au fost
deportaţi
1 4 8 288 de evrei, prunci, femei gravide, invalizi, bătrîni, copii, femei, bărhttps://biblioteca-digitala.ro
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baţi, fără deosebire de sex şi vîrstă, în lagărele hitleriste ale morţii, dintre
aceştia fiind exterminaţi peste 100 OOO.
Concomitent cu deportările evreilor din partea nord-estică a Tran
silvaniei ,s-a desfăşurat o nouă acţiune de ridicare cu forţa a românilor,
care au fost duşi, În număr mare, la muncă în Germania, Ungaria sau la
munci militare defensive.
In luna iunie 1 944 românii au fost ridicaţi masiv din judeţele Bihor,
Someş, Mureş, Năsăud. Din Maramureş, În iulie 1 944, au fost ridicaţi cu
forţa 5 OOO de tineri (băieţi şi fete) sub 20 de ani şi trimişi la muncă În
Germania.
Ca urmare a măsurilor militare luate de comandamentul SS şi cel
militar horthyst, după 1 5 iunie 1 944 încep arestările şi execuţiile În masă
ale tuturor patrioţilor care nu se supuneau ordinelor de chemare, refuzau
să plece pe front sau În detaşamentele de muncă, ajutau pe partizani sau
luptau în formaţiunile de partizani ce se înmulţesc tot mai mult în partea
de nord-est a Transilvaniei începînd cu primăvara anului 1 944. Astfel, În
vara anului 1 944, la marginea comunei Apa au fost Împuşcaţi 12 tineri ro
mâni şi maghiari care nu s-au prezentat la concentrare ; .lingă satul Moiseni
au fost executaţi 8 tineri români, iar la Săbişa au fost omorîţi 9 români,
care au fugit din detaşamentele horthyste de muncă forţată, nemaiputînd
suporta tratamentul de acolo.
În mai multe localităţi din zona unde acţionau detaşamente de parti
zani (Remeţi-Săp înţa, Bixad-Certeze, Ceha.1-Cehilurţ, Rona de Jos, Vişeu de
Sus, Vişeu, Giuleşti, Sat Şugatag, Deseşti, Moisei, Ba!Îa Mare, Valea Firizei,
Munţii Blidarului, Baia Sprie, Băiţa, Tg. Lăpuş, Sighet, Satu Mare, Dumbră
viţa, Dăneşti, Oraşu Nou, Bistriţa, Dej ş.a.) au fost executaţi zeci şi zeci
de patrioţi care s-au ridicat la luptă Împotriva cotropitorilor horthyşti şi
hitlerişti. In vara anului 1 944, au fost arestaţi de fascişti 1 1 ciobani din
raza comunei Giuleşti, pe care i-au ucis pentru motivul de a-i fi sprijinit
pe p:irtizani. La Noviciori, pe rîul Vaser, lîngă Vişeu de Sus au fost exe
cutaţi 1 1 ţărani pentru că au acordat sprijin partizanilor. In luna iunie
1 944, forţe superioare horthyste de represiune, după lupte grele, au reu
şit să prindă ,pe partizanii maramureşeni Ilie Lacătă, Gheorghe Popadineţ
şi Iosif Sukici, pe care i-au executat în piaţa oraşului Sighet, Ia 28 iunie
1 944. Alţi partizani au fost executaţi În public, după ce au fost lua ţi prizo
nieri la Agriş, Iapa, b Nireş În hotarul comunei Săpînţa.
După declanşarea insurecţiei naţionale armate antifasciste şi antiimpe
rialiste din august 1944 din România, ieşirea României din războiul hitle
rist şi alăturarea ei cu toate forţele umane şi materiale coaliţiei antihitle
riste, pentru eliberarea Întregului teritoriu al ţării şi zdrobirea definitivă
a celui de al treilea Reich, partea de nord a Transilvaniei a fost declarată
teatru de război. In noaptea de 23-24 august 1 944, s-au emis de la Budapesta instrucţiuni speciale privind arestarea şi Întemniţarea tuturor ele
mentelor româneşti suspecte. Ip.tr-o singură noapte numai în oraşul Sighet
au fost arestate 23 persoane, iar În judeţul Maramureş, peste 200 de perhttps://biblioteca-digitala.ro
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soane au fost închise în lagăre special instituite la Slatina, Dragomireşti.
Moisei, Ocna-Şugatag, Ocna-Slatina, Carei, Teceul Mare, Kritorcsa, Kosice,
etc.
Ocupanţii horthyşti şi nazişti au săvîrşit noi asasinate de masă. Prin
tre acestea, o tristă notorietate a căpătat cel de la Moisei, unde faptele
odioase s-au petrecut asemănător celor de la Oradour (Franţa) sau Lidice
(Cehoslovacia).
Politica regimului horthyst pentru terorizarea şi exterminarea fizică,
expulzarea, pauperizarea economică a românilor şi a altor
naţionalităti
oprimate din nord-estul Transilvaniei a fost completată cu o vastă acţi
une de deznaţionalizare şi maghiarizare forţată a românilor, acţiune care
era de altminteri o continuare a politicii cercurilor conducătoare ale cla
selor exploatatoare ungare din anii dualismului austro-ungar (1 867- 1 9 1 8),
care Însă a fost ridicată la cote superioare faţă de trecut. După dictatul fa,;
cist de la Viena, deznaţionalizarea populaţiei româneşti din partea de nord
est a Transilvaniei a devenit o dominantă a politicii naţionalist-şovine a re
gimului horthyst de ocupaţie, cu scopul schimbării aspectului etnic majo
ritar românesc al acestei zone a României, politică aplicată, de această dată,
cu mijloace de mînă-forte, brutale, tipic fasciste, astfel încît deznaţionali
zarea nedisimulată a populaţiei româneşti a devenit un act notoriu În toa
te sectoarele vieţii economice, sociale, politice, confesionale, culturale, ar
tistice.
Politica de deznaţionalizare s-a manifestat în cele mai diverse modJ
lităţi, de la teroarea horthystă sîngeroasă, asasinate, crime, expulzări, ares
tări, schingiuiri, detaşamente de lucru forţat, pînă la maghiarizarea forţată
a numelor şi numirilor româneşti, a bisericii, a culturii, interzicerea folo
sirii limbii materne În administraţie, justiţie, armată etc., toate fiind de
fapt părţi componente ale unui proces complex, fascist.
În ampla mişcare de rezisteniă antihitleristă poporul român, În frunte
cu partidul comunist, exponentul cel mai fidel al intereselor supreme ale
naţiunii noastre, s-a ridicat cu toate forţele sale la lupta pentru înlăturarea
regimului fascist, a dominaţiei hitleriste, dezangajarea ţării din războiul hi
tlerist, pentru restabilirea independenţei şi suveranităţii naţionale a ţării,
pentru anularea odiosului Dictat de la Viena din august 1 940. La această
aprigă confruntare cu fascismul au participat toate forţele înaintate, de
mocratice, patriotice, inclusiv din rîndurile naţionalităţilor conlocuitoare
- maghiari, germani, evrei şi de alte naţionalităţi, de pe Întreg teritoriul
ţării, inclusiv din cel răpit de Ungaria horthystă. Dezmembrarea teritorială.
a României nu a împiedicat lupta unită a Întregii noastre naţiuni pentru
înfăptuirea Înaltelor sale idealuri de libertate naţională şi progres soci:-il
economic, pentru restabilirea independenţei şi suveranităţii depline de qat
a României.
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PARTICULARITIES OF THE HORTI-IYST OCCUPATION REGIME IN
THE NORTH-EAST OF TRANSYLVANIA
DURING THE PERIOD 1 940-1 944
- Abstract The author presents one of the darkest pages in the Romanian
history, the iour years of Horthyst occupation in the north of Transil
vania.
The unjust bill of the Vienna Dictate from 30 August 1 940 on mar
ked the beginning of a real tragedy for the Romanians, as a consequence
of the reign of terror in troduced by the occupants. The denationaliza
tion activity of the new regime became the dominant feature of the
!-fortyst regime, having the evident purpose of changing the demogra
phic ratio, in favour of the Hungarians, reducing the majority of the
U.omanians.
Thousands of Romanians Jost their Jeading positions, workers were
itismissed from the factories, detachments for hard Jabour of the Ro
manians and other non-Hungarian nationalities were trasported to Hun
gary and Germany. There were assassinations, mass executions, villages
were set to fire and terrorized by armed bands.
The au thor insists upon the fact that the Romanian population did
tto t resign. In the ample movement of anti-Hitlerist resis tance the Ro 
manian people, lead by the communist party, rose with all its iorce in
order to overthrow the regime and to annulate the bill of the V ienna
Dic tate from August 1 940.
All the democratic patriotic forces, aided by the coinhabiting na
tionalities, fough t in this fierce battle against fascism, for the reesta
blishment of the independence and complete state sovereignty of Ro
mania.
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ASPECTE PRIVIND PARTICIPAllEA MASEL OR
POPULARE MARAMUREŞENE

1944-1947

LA TRANSFORMlRILE DIN PERIOADA

IOAN SABAU
Insurecţia naţională armată antifascistă ,şi antiimperialistă de la 23
August 1 944
act de cotitură În istoria poporului român - înlăturînd
dictatura militaro-fascistă, a dat una din cele mai zdrobitoare lovituri po
ziţiilor politice deţinute de clasele exploatatoare, constituind totodată în
ceputul procesului de transformare democratică a statului şi a organelor
sale. In condiţiile grele existente În ţară imediat după război, cînd toate
resursele ţării erau concentrate în continuarea luptei pentru obţinerea vic
toriei finale asupra fascismului, iar În interior pentru refacerea economic.1
a ţării, Partidul Comun ist Român, situîndu-se În fruntea forţelor democra
tice din ţară, a condus lupta maselor largi pentru realizarea, În prima pe
rioadă, a dezideratelor impuse de necesitatea desăvîrşirii revoluţiei bur
ghezo-democratice.
Infrîngînd rînd pe rînd rezistenţa cercurilor reacţionare, atît în do
meniul economic cît şi cel politic, masele largi populare, sub conducerea
comuniştilor, obţin Într-un timp relativ scurt succese de o deosebită im
portanţă pentru evoluţia ulterioară a transformărilor revoluţionare
din
România.
Un prim succes de răsunet l-a constituit înfrîngerea rezistenţei forţe
lor reacţionare concentrate În jurul monarhiei şi guvernelor Sănătescu şi
Rădescu şi instaurarea la 6 martie 1945 a primului guvern revoluţionar-de
mocratic cu un accentuat caracter muncitoresc-ţărănesc din istoria Ro
mâniei. R eferindu-se la semnificaţia acestui eveniment, tovarăşul Nicolae
Ceauşescu sublinia că „Instaurarea primului guvern din istoria ţării în care
clasa muncitoare are rolul conducător a constituit o mare victorie a luptei
-
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revoluţionare din România, asigurînd dezvoltarea democratică ş1 progre
sistă a societăţii noastre" 1.
Din primul moment al existenţei sale puterea populară instaurată la
6 martie s-a bucurat de adeziunea şi sprijinul permanent
al oamenilor
muncii de la oraşe şi sate de pe întregul cuprins al ţării. Din partea mara
mureşenilor adeziunea şi sprijinul acordate noului guvern sînt exprimate În
telegrama trimisă preşedintelui Consiliului de Miniştri, Dr. Petru Groza,
de către prefectul de atunci, În care se spune : „In numele poporului m:i
ramHreşean care prin mine vă roagă să binevoiţi a transmite înaltului gu
vern dorinţa de a Începe munca constructivă pentru refacerea României
Întregite pe veci, asigurîndu-vă că va şti să-şi facă datoria şi în timp de
pace aşa cum a ştiut să şi-o facă cu prisosinţă şi În timp de război"2•
La Baia Mare, în marea adunare populară în care s-a anunţat instau
rarea noului guvern revoluţionar-democratic, se specifica că „Lupta dusă
de organizaţiile şi partidele politice grupate În Frontul Naţional Demo
crat a adus la cîrma ţării un guvern F.M.D. avînd În frunte ca preşe
dinte al consiliului de miniştri pe luptătorul democrat ardelean dr. Petru
Groza", menţionîndu-se totodată că noul organ şi-a asumat răspunderea
pentru asigurarea ordinei şi liniştii, precum şi a tuturor drepturilor poli
tice nu numai pentru populaţia română, ci În egală măsură şi pentru cea
a naţionalităţilor conlocuitoare, ceea ce a sporit şi mai mult încrederea
Întregii populaţii În noul guvernl. Din centrul de plasă Seini se raporta că
„populaţia este recunoscătoare regimului şi guvernului - Dr. Petru Groza
- căruia i se datoreşte acest rezultat ce permite ca fiecare cetăţean să-şi
vadă În linişte de treburile sale, contribuind astfel la refacerea ţării", men
ţionîndu-se în acelaşi timp că „majoritatea populaţiei este înscrisă în Fron
tul Plugarilor, o parte mai mică În Partidul Comunist Român şi Partidul
Social-Democrat. Aceste partide, prin contactul permanent ce-l au cu
populaţia, prin serbările, festivalurile şi reuniunile de propagandă ce le
ţin dştigă noi aderenţi ideii democratice"4•
ln întreg judeţul Maramureş, cu toate greutăţile şi condiţiile sale spe
cifice, pe linia tradiţiilor de luptă de care au dat dovadă masele populare
şi intelectualitatea progresistă În anii negri ai războiului5, precum şi în pe
rioada anterioară6, eliberarea ţării şi transformările imediate ce au urmat
au creat. o efervescentă activitate politică şi economică.
Astfel, la începutul anului 1 945, numai În fostul judeţ Maramureş
Frontul plugarilor avea organizaţii în 43 de comune7, Încrederea şi adeI . N. Ceouşescu, România pe drumul desăvir;lrll
construc!lel socl'alisle, Ed. politică, Bucureşti, 1968,
voi. I, p. 384.
2. Arh. St" l. Baia M are , fond Prelcclura J udeţului Maramureş, dosar nr. 2250, din 1945, act nr. 4349.
3. Ibidem, lond Pretura pUlşti Bala Mare, dosar 25/1945, fila 1 .
4 . Illid<'m, fond Pretura plăşll Seini, dosar 24/194G, fila 1-2.
5. Vaida Aurel, Lupta de rezistenţă antifascistă ln Maramnreş ln perioada horthysti'I, in : Lupta ma

selor populare maramureşene împotriva exploatării, pentru edificarea, suh conducerea P.C.R., a
socl�tălli socialiste, Muzeul j udetean Maramureş, Baia Mare, 1972, pp. 157-184.
ti . Dundulu Octavian, Pagini din lupta oamenilor muncii din judelul Maramureş împotriva fasclsmnlul
pentru apărarea lndependenlel şi suveranltălti naţionale a României, (1934-1940) , î n : Lupta ma
sdor populare maramureşene, • • pp. 141-156.
7. lqna, Ion, Adeziunea maselor populare din Maramureş la ac!lunlle gnvemulul dr. Petru Groza.
i n : Lupta maselor populare maramureşene.„ p. 196.
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ziunea ţăranilor maramureşeni 111 acţiunile Întreprinse pentru democrati
zarea vieţii de stat şi a aparatului său fiind exprimate de ţăranul din Sa
rasău, Ioan Sasîn, În articolul publicat În „Lupta Maramureşului" din 1 :J
ianuarie 1 946, în care spunea că „plugarii au Înţeles spiritul vremii noi, În
cadrîndu-se în organele noastre democratice . . . "8.
În luna iulie 1 945 a luat fiinţă la Sighetu Marmaţiei organizaţia locală
a Uniunii patrioţilor, din care făceau parte intelectuali, comercianţi, func
ţionari şi alte categorii sociale, oameni cu vederi democrate9. În 1945 pe
raza fostului judeţ Maramureş mai activau 14 organizaţii ale Uniunii · fe
meilor antifasciste, 50 organizaţii ale tineretului progresist, 16 grupări de
mocratice ale evreilo r 10.
Şi În judeţul Maramureş, ca pretutindeni În ţară, În fruntea tuturo r
acţiunilor Întreprinse în lupta contra reaqiunii au stat membrii Partidului
Comunist Român . Printr-o muncă chibzuită, plină de răspundere şi răb
dare, alături de vechii ilegalişti, contribuie la răspîndirea şi pătrunderea În
rîndurile maselor a politicii noi, de transformare a vechilor stări de lu
cruri, noii membri de partid. Ca urmare, conferinţa judeţeană a P.C.R.
din martie 1 946, ţinută în Sighetu Marmaţiei, remarcă cum munca şi ac
tivitatea partidului sînt în dezvoltare : „Mărturie sînt cadrele noi ale varti
dului, mărturie este faptul d a reuşit să pătrundă În masele muncitoare
ţărăneşti şi intelectuale. Poziţia lui (P.C.R .) se întăreşte pe zi ce mergu " 1 1•
Ca urmare a activităţii politice desfăşurate de P.C.R. şi organizaţiile
democratice, radicalizarea maselor se oglindeşte În acţiunile
Întreprinse.
Astfel sînt şi acţiunile începute încă din toamna anului 1 944 pentru ' schim
barea componenţei vechilor organe de conducere şi excluderea din acestea
a membrilor parti1delor P.N.T.-Maniu, P.N.L. şi grupărilor fasciste şi impu
nerea În locul lor a membrilor partidelor democrate. Spre exemplificare
amintim componenţa noului comitet de plasă constituit la Baia Mare Li
21 septembrie 1 945 În rîndurile căruia au intrat doar membri ai Partidului
Comunist Rom:in, Partidului Social-Democrat, Frontului plugarilor, Sindi
catelor Unite şi Uniunii Populare Maghiare 12•
O amploare deosebită a luat acest proces În comunele j udeţului unde
pe cale revoluţionară ţărănimea alunga vechii primari şi notari, punînd
În locul lor elemente cinstite din rîndurile P.C.R. şi Frontului plugarilor.
Astfel, într-un raport al notarului cercual din Remetea Chioarului se
vorbeşte despre „evenimentele din 5 noiembrie 1 944", cînd În urma „tero
rizării organului din Remetea Chioarului pentru schimbarea primarului şi
a consiliului comunal, care s-a şi făcut din partea consătenilor, e drept
cam brutal, dar pe voia poporului" 13.
Din Strîmtura se raporta deasemenea necesitatea schimbării primarului
şi „întregului consiliu comunal pentru diferite gesturi incorecte şi atitudini
8. I d e m , Op. şi loc. cil.
9.
10.
11.
12.
13.

Idem, Op. cit., pp. 196-197.
A rh . Sta l. Baia Mare, fond Prefectura Jude!ulul Maramureş, act n r . 3259 din [q45.
Lupta Maramureşului, n r . JO. d i n 24 marlle 1946, apud Ion lgna, Op. şi loc. cil„ p.
Arh. Stal. Baia Mare, fond Prelura plăşll Bala Mare, dosar 29/1945 fila !.
Ibidem, fond Pretura piăşll Şomcuta Mare, Jos. 3/944.
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neomeneşti faţă de populaţie" şi întrucît în această comună „s-a organiz;it
Frontul Plugarilor, care asemenea cere înlocuirea conducerii cu membri din
'Organizaţia amintită", se urgentează fixarea unei zile „care pentru menţinerea
-0rdinei şi bunul mers al administraţiei, să fie cît mai apropiată, În care po
porul să-şi aleagă conducerea"Vi. Cetăţenii din Călineşti, În memoriul semnat
de toţi capii de familii, specifică „ . . . primarul şi funcţionarii consiliului
comunal sînt oameni ai lui Maniu şi Brăteanu", cerînd înlăturarea lor şi
dreptul de a alege primarul şi membrii consiliului din rîndurile cetăţenilor
cinstiţi c uprinşi în Frontul plugarilor15•
Un mare număr de locuitori din Cicîrlău, În memoriul înaintat preşe
dintelui organizaţiei judeţene a Frontului plugarilor, cereau organizarea ale
gerii de primar deoarece cel anterior, după mai multe abuzuri făcute, a fo:;t
înlăturat de la primărie. ln cuvinte simple se urgentează fixarea alegerii
pentru „ca cei din anturajul reacţiunii să fie În tăcere şi cei care sînt �n
sprijinul guvernului şi democraţiei să poată munci în (spre) binele poporu-·
lui " 16.
Populaţia din Bontăieni alungă de la conducerea primane1 pe marnşt1,
care, În disperare de cauză, văzînd cum zi de zi rămîneau fără sprijinul
maselor, se dedau la tot felul de calomnii pe seama organizaţiilor demo
cratice, îndeosebi pe seama P.C.R. şi a Frontului plugarilor17•
Legiferarea şi înfăptuirea reformei agrare, prin care numai În raza
fostului judeţ Maramureş au fost expropiate 63 moşii, fiind împroprietărite
peste 1 3 1 5 familii de ţărani18, au întărit şi mai mult convingerea maramu
reşenilor în izbînda deplină a transformărilor democratice şi revoluţionare
conduse de P.C.R.
Asupra modului În care a fost primită legiferarea reformei agrare este
deosebit de grăitor un raport al primarului comunei Seini În care se spune
textual : „A fost primită cu entuziasm legea de reformă agrară care a satis
făcut doleanţele agricultorilor, avînd ca rezultat numai în comuna noastr:i
- că 722 ţărani lipsiţi de pămînt au fost împroprietăriţi" 19.
Traducerea în viaţă a măsurilor luate de P.C.R. în aplicarea creatoare a
socialismului ştiinţific la condiţiile specifice din ţara noastră şi concretizarea
lor prin acţiunile guvernului democrat-revoluţionar Dr. Petru Groza s-a bu
curat de sprijinul şi adeziunea totală a maselor de oameni ai muncii. „Lumea
a Început mai tare ca oricînd - se spune Într-un raport al ,pretorului plăsii
Seini din luna august 1 946 - să se alipească şi să sprijine toate eforturile
de democratizare a elementelor de viaţă de toate zilele. Cei mai mulţi îşi
dau seama că ,singurul şi cel mai sănătos drum pe care-l pot urma este numai
14. Arh. Stat Baia Mare, fond Prefectura Judelulul Maramureş, dos. 2167, act nr. 321 din 1945.
15. Ibidem, dosar nr. 7879 din 1945. Pentru acţiunea de i nlo c u i re a vechilor primari vezi dos. nr. 4036
din 1945 pentru Sarasău ; dos. 4356 penlru Dragom ire�li, dosar ·7530 pentru Iapu, i n care se spe
cd de „20 de
penlru Rona de Sus.
cifică

ani

este

acelaşi primar şi

consili u " ;

16. Ibidem, fond Pretura pliişll Seini, dosar 16/946, lila 3.
17. Ib i dem , fond Pretura pUlşll Bala Mare, dosar 5311946.
18. Ibidem, fond Prefectura jud. Maramureş, dosar 25/947,
pecte

19.

ale

reformei agrare

228 şi în conti nuare.

Ibidem, fond

din

1945

în
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Pretura pliişll Seini, d o s dr 24/1946,
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Lupta
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7727

Vezi

maselor

fila 1 .

https://biblioteca-digitala.ro

pentru

şi

Rozavlea ;

Blaga

populare

dos.

3J20

Miboc : Unele as
maramureşene „. p.

272

IOAN SABAU

a-cela al democraţiei. După informaţiile pnm1te în ultimul timp o înscriere
numeroasă s-a făcut în toate partidele dernocratice"20•
ln condiţiile grele ale acelor ani, noile organe au fost puse În faţa unor
sarcini deosebite, una dintre cele mai dificile fiind şi cea a aprovizionării
populaţiei cu unele produse cerealiere de bază (grîu şi îndeosebi porumb).
precum şi cu unele articole de îmbrăcăminte şi unelte agricole. ln acest scop
în cadrul Frontului Naţional Democrat din Sighetu Marmaţiei s-a format o
comisie e<:onomică judeţeană, care avea atribuţii privind aprobarea cererilor
pentru ducerea de sare În schimb de cereale şi alimente, mînuirea fondurilor
O.C.B., organizarea şi supravegherea transporturilor de cereale şi alimente
din jude·ţele Sălaj, Some� şi Satu Mare, cu convoaie de căruţe peste Gutîi.
precum şi alte sarcini privind aprovizionarea21•
ln rezolvarea acestei grele probleme a aprovizionării cu cereale, îmbră
căminte şi unelte agricole, un sprijin deosebit de substanţial şi la timp a
fost dat populaţiei maramureşene de către P.C.R. - prin Lucreţiu Pătrăşcanu
şi de către guvernul democrat prin persoana preşedintelui dr. Petru Groza22•
Mutaţiile survenite În conştiinţa maselor largi ca urmare a succeselor
obţinute de forţele democratice din ţară sub conducerea P.C.R. este oglin
dită şi În Maramureş prin marea victorie în alegerile parlamentare din 1 9
noiembrie 1 946, în care, c u toate sforţările de ultim moment ale maniştilor
(care şi ,aici nu s-au dat În lături nici de la crime), marea majoritate a voturi
lor au fost obţinute pe lista Blocului Partidelor Democratice. Această in
contestabilă şi zdrobitoare victorie a democraţiei (71,8 la sută din totalul
voturilor) asupra reacţiunii a fost primită în localităţile judeţului nostru cu
mare satisfacţie şi bucurie. La Sighetu Marmaţiei are loc o adunare festivă
În care se ;idoptă o telegramă de felicitare trimisă C.C. al P.C.R., iar la Baia
Mare „are loc o mare manifestare de retragere cu torţa, în frunte cu muzica
militară şi cu muzicile uzinelor din localitate, mulţimea entuziastă pînă la
culme a parcurs diferite străzi ale oraşului, manifestînd pentru guvernul
Dr. Petru Groza şi pentru deputaţii blocului aleşi în judeţ" .23
Realizărilor treptate obţinute de oamenii muncii din Întreaga ţară În
lupta pe calea democraţiei şi progresului social li se opuneau sistematic ch
sele şi păturile exploatatoare, inter�ate În menţinerea şi chiar reîntronarea
vechilor rînduieli. În această Încercare disperată de a Împiedica aprofundarea
procesului revoluţionar, În continuu avînt, cercurile reacţionare ale burghe
ziei şi moşierimii s-au grupat pentru a se sprijini pe monarhie, consider:ită
ca fiind „stîlpul constituţional" al ţării, În speranţa ca prin situaţia acesteia
în stat, pe baza prerogativelor garantate de constituţie, regele ar fi putut
să intervină pentru a imprima un curs convenabil lor. Şi de fapt, atît prin
cunoscutul rol de instrument al dominaţiei burgheziei, cît şi prin interesele
ei de clasă, monarhia constituia centrul de unire a reacţiunii interne, precum
20. Jbiclcm, fila 2.
21. Ibidem, fond Prefectura jud.

Maramureş , dosarul nr. 6869 din 1945 in întregime.
22. Vezi V. Achim ş i N. Katz, Lucreţiu Pătrăşcanu şi Maramureşul, în : Lupta maselor populare ma
ramureşene ..• pp. 211-213 ş i în continuare.
23. Nicoară, Timiş, Maramureşul ln primele alegeri democratice, în: Lupta maselor populare mara
mureşene •.. pp. 264-265.
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şi a reaqiunii externe care-l mat spn1mea. Seria de acţiuni contrarevoluţio
n are aprobate de rege, încercările repetate de a compromite şi chiar anula o
serie de măsuri Întreprinse de guvernul revoluţionar-democratic, provocă
rile soldate cu sînge, de la S noiembrie 1 945 În Piaţa Palatului, ca să amin
tim doar cîteva, dovedesc încercările disperate ale reacţiunii, coalizate în
jurul monarhiei, de a stăvili procesul revoluţionar.
Expresie a contradicţiilor dintre forţele democratice care deţineau po
ziţii hotărîtoare În stat şi clasele exploatatoare, care încercau prin toate
mijloacele să oprească transformările revoluţionare pentru care luptau masele
largi populare din ţară, conflictul dintre monarhie şi guvernul democratic
s-a încheiat În favoarea noului, a guvernului dr. Petru Groza, instrument
puternic al revoluţiei populare.
Partidul Comunist Român, cu toate că încă din momentul creării sale
s-a situat în fruntea luptei antimonarhice şi a susţinut necesitatea republicii
ca formă de stat, în · contextul istoric creat după 23 August 1 944, ţinînd
seama de o serie de factori obiectivi şi subiectivi, nu a pus În prima etapă
a revoluţiei problema lichidării monarhiei, ca instituţie. Aplicînd în mod
creator Învăţătura marxistă la condiţiile istorice concrete din ţara noastră,
În urma unei analize profunde a realităţilor româneşti postbelice, P.C.R.,
dînd dovadă de înaltă clarviziune politică şi maturitate În conducerea revo
luţiei populare, a recurs la tactica menţinerii temporare a monarhiei, con
centrînd totodată toate forţele progresiste la lupta hotărîtă pentru instau
rarea şi consolidarea puterii populare precum şi pentru îngrădirea treptată
a puterii politice şi economice a burgheziei. In acest scop, la scurt timp dupi
strălucita victorie În alegerile parlamentare din 1 9 noiembrie 1946, P.C.R.
În fruntea B.P.D. îşi concentrează forţele pentru adîncirea controlului orga
nelor de stat, şi în primul rînd al guvernului, asupra Întregii .vieţii econo
mice şi politice a ţării. Din iniţiativa sa şi sub presiunea sa, în decembrie
1 946 se efectuează etatizarea Băncii Naţionale a României, închizînd astfel,
cu toată opoziţia lui Brătianu (a cărui familie dominase 66 de ani conduci;re,1
B.N.R.) şi a lui Maniu, posibilitatea folosirii acestui important instrument
economic În lupta politică. Prin etatizarea B.N.R. se crease o pîrghie impor
tantă În redresarea economică a ţării, dînd posibilitatea statului de a contro
la şi dirija credite şi a crea pentru prima dată la noi în ţară dreptul puterii
populare de a interveni În economia capitalistă, în. care se produse astfel o
primă breşă.
La scurt timp această breşă a fost lărgită prin reorganizarea - În apri
lie 1 947 - a Ministerului Economiei Naţionale, purtînd ulterior denumirea
de Ministerul Industriei şi Comerţului, ale căror noi atribute permiteau
statului democrat-popular să treacă cu mai multă energie şi eficienţă la limi
tarea puterii trusturilor şi cartelurilor şi apoi la desfiinţarea şi înlocuircJ.
acestora prin oficiile industriale. Noile organe, cărora li s,-au opus elemen
tele burgheze din parlament, au constituit forme active ce au dat posibili
tatea statului să îndrume şi iSă controleze Întreaga economie naţională.
In domeniul relaţiilor agrare, după desfiinţarea moşierimii ca clasă prin
realizarea reformei agrare din 1 945, din iniţiativa P.C.R., pentru a feri ţără111

- ANUARUL MARMAŢIA, voi. IV
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nimea săracă şi mijlocie de tendinţele acaparatoare ale chiaburimii, statul a
promulgat în iunie 1 947 legea pentru reglementarea circulaţiei şi stabilizarea
regimului juridic al imobilelor agricole, care instituia dreptul de preemţiune
a statului şi plafonarea proprietăţilor imobiliare agricole la 1 5 ha. De ase
menea pentru sprijinirea ţărănimii, numai în perioada 1 5 august
30 de
cembrie 1 94 7 statul i-a acordat credite În valoare de 1 .943.000.000 lei. tn
acelaşi timp, pentru aprovizionarea ţărănimii, din cele 1 247 cooperative de
consum create În 1 947, 78 la sută erau cooperative În mediul sătesc. ·
În raza fostului judeţ Maramureş, Î n vara anului 1 947, numai În mediul
sătesc funcţionau 16 cooperative, din ale căror consilii de conducere, În luna
august a aceluia.şi an„ sînt înlăturate elementele reacţionare, P.N.Ţ.-işti, în
locul lor fiind al�i membri ai P.C.R. şi Frontului plugarilor24. Ca urmare a
măsurilor luate pentru îmbunătăţirea aprovizionării cooperativelor de con
sum, În raportul prefectului, pe luna noiembrie 1 947, se arată că „Distribuirea
Într-o măsură cît mai largă din zi În zi, prin cooperativele din judeţ, .1
mărfurilor raţionalizate, la muncitorii industriali şi muncitorii agricoli, este
primită cu mare bucurie din partea muncitorimii şi aceasta acţiune măreşte
încrederea în mărirea producţiei şi îmbunătăţirea situaţiei lor" - a celor
ce muncesc _25.
în sprijinul maselor largi populare, şi o altă lovitură grea dată burghe
ziei şi chiaburimii, a constituit-o înfăptuirea reformei băneşti din a doua
parte a lunii august 1947, care, prin stabilirea regresivă a raportului de pres
chimbare şi neadmiterea la schimb a unei însemnate cantităţi de monedă
peste plafonul prevăzut, a Îngrădit posibilităţile exploatării prin bani a celor
ce muncesc şi a contribuit, alături de celelalte realizări obţinute de statul
popular În domeniul economic, la creşterea premiselor trecerii de la sistemul
bancar capitalist la cel socialist.
Privind efectul reformei monetare În fostul judeţ Maramureş dintr-un
raport al prefecturii rezultă cîteva cifre deosebit de semnificative : Din circa
40 . 000 capi de familie existenţi În raza fostului judeţ s-au înscris pentru
preschimbare 24.826 ( 1 8 050 din mediul rural şi 6 776 din mediul urban), din
care nu s-au prezentat la preschimbare 1 5 8 1 . Cu ocazia prezentării la
preschimbare au fost blocaţi, conform normelor, 4.07 1 .5 3 1 .000 lei . In ace
laşi timp, cu ocazia preschimbărilor s-au cumpărat 5 093 dolari, 5 363 co
roane cehe, 2 500 franci francezi şi alte monede străine, plus 140 bucăţi
aur26•
Stabilizarea monetară a fost primită cu satisfacţie de masele largi mara
mureşene, văzînd În ea un act de dreptate socială, deoarece sumele mari al�
bogătaşilor şi chiaburilor erau „ . . . adunate de foarte multe ori speculînd
şi exploatînd nevoile oamenilor săraci"27.
-

24.
25.
26.
27.

Arh.

Stat. Baia Mare, fonJ Prefectura jude\ului Maramureş,

Ibidem, fila 305.
Ibidem, lilele 85�7
Ibidem, fila 163

dosar
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La scurt timp se remarcă faptul că „populaţia (Maramureşului) În ge
neral priveşte cu optimism noua monedă, socotind că prin leul stabilizat atît
munca cît şi produsele vor constitui o valoare reală şi o bază de dezvoltare
serioasă a vieţii economice". Ca urmare, în luna octombrie prefectul jude
ţ1ilui raporta că „efectele de îmbunătăţire a vieţii economice se resimt zi
de zi. Standardul de viaţă al muncitorilor şi salariaţilor s-a îmbunătăţit În
urma stabilizării. Măsurile luate spre a se pune În concordanţă preţurile
produselor agricole cu preţurile produselor industriale au fost primite cu
satisfacţie În rîndurile ţărănimii"28.
Pe plan politic un indice al profundelor prefaceri economice şi sociale
din România În procesul desfăşurării revoluţiei populare, a'l schimbărilor pro
duse În raporturile dintre forţele aflate în luptă îl constituie şi eliminarea
pentru totdeauna din istorie, În a doua jumătate a anului 1 947, a P.N.Ţ.
Maniu şi P.N.L. Brătianu, care şi-au pierdut baza de masă Încă în alegerile
din noiembrie 1 946.
La fel ca în alte judeţe ale ţării, elementele duşmănoase din rîndul P.N.Ţ.
al lui Maniu au recurs la tot felul de zvonuri pentru a menţine În rîndul
populaţiei o stare de nesiguranţă, de suspiciune şi neîncredere În guvernul
democratic. Dar şi aici ca peste tot „În urma alegerilor (noiembrie 1 946)
masele populare văzînd victoria B.P.D. au început să părăsească pe trădă
torii care i-au indus În eroare cu diferite minciuni şi să se alăture de noi"29•
In aceste condiţii dizolvarea în luna iulie 1947 a organizaţiilor maniste
din Maramureş30 precum şi procesul intentat foştilor fruntaşi ai Partidului
Naţional Ţărănesc (Maniu, Mihalache et comp) este primit cu satisfacţie. ln
adunările ce au avut loc În toate localităţile judeţului, reprezentanţii P.C.R.
au vorbit maselor despre acest proces şi au dezvăluit „actele de trădare na
ţională, acţiuni subversive, acte de spionaj, precum şi Încercarea - conducă
torilor P.N.Ţ. - de a provoca un răzJboi civil în ţară"31. Aflînd toate acestea
„populaţia a luat cunoştinţă cu indignare de acţiunile subversive a lor, cerînd
să li se aplice cuvenita pedeapsă, trimiţînd în acest sens telegrame la Tribu
nalul militar, Bucur�ti"3:!. La scurt timp după aceste mari adunări popu
lare „aproape toţi foştii manişti se prezintă la organizaţiile din B.P.D. şi
solicită înscrierea "33 lor în acestea.
In disperare de cauză, asistînd la înfrîngerea sistematică a burgheziei,
gruparea liberală a lui Tătărăscu din guvern, dîndu-şi arama pe faţă, recurge
la atacuri deschise Împotriva intervenţiei statului democrat-popular în viaţa
economică şi politică a ţării şi cerea făţiş deschiderea porţilor pentru înles
nirea pătrunderii capitalului străin. In urma analizei situaţiei din Ministerul
de Externe, al cărui ministru titular era Gh. Tătărăscu, guvernul hotărăşte
înlăturarea lui şi a acoliţilor săi din guvern. înlăturarea lui Tătărăscu diu
guvern constituia o importantă schimbare în viaţa politică a ţării, un mo28.
29.
30.
31.
32.
33.

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

fila 237.
fila 18.
lilele 142-144.
fila 238.
fond, dosar şi fila citată.
fila 269.
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ment de seama 10 procesul de transformare a dictaturii revoluţionare de
mocratice a proletariatului şi ţărănimii în dictatura proletariatului.
Printr-o ·continuă dezvoltare, revoluţia populară din România atinge
la sfîrşitul anului acea treaptă superioară În care existau deja create toate
condiţiile pentru punerea de acord a conţinutului nou al puterii de stat cu
forma de stat, deoarece această din urmă, forma de stat, devenise deja un
anacronism istoric �i o frînă În calea progresului.
Bazîndu-se pe mersul ascendent al revoluţiei, pe succesele economice şi
politice obţinute, pe schimbarea hotărîtă a raportului de forţe în favoarea
proletariatului şi aliaţilor săi, pe creşterea conştiinţei politice a maselor, pre
cum şi pe o situaţie internaţională prielnică, Partidul Comunist Român a
trecut la răsturnarea monarhiei. În acest scop Comitetul Central al P.C.R.
a organizat un plan amănunţit de măsuri politice şi organizatorice în care
erau prevăzute asigurarea securităţii celor mai importante instituţii şi între
prinderi, printre care şi Radiodifuziunea, poşta şi telefoanele etc. precum şi
a persoanelor de conducere care au fost puse sub paza unor forţe muncito
reşti Înarmate şi a unor unităţi militare de deplină încredere. Pentru o mai
deplină siguranţă din partea armatei, În decembrie, În funqia de ministru
al Apărării Naţionale a fost numit Emil Bodnaraş.
În aceste condiţii, aflat în imposibilitate de a comunica cu exteriorul,
regele Mihai I a semnat, În seara zilei de 30 decembrie 1 947, actul de abdi
care.
Merită a fi subliniat faptul că În momentul abdicării în întreaga Ro
mânie nu a existat nici un curent sau partid monarhic care să aeţioneze
pentru apărarea regalităţii.
Ca urmare a realizărilor obţinute, în situaţia grea şi În timpul relativ
scurt trecut de la instaurarea guvernului democratic, a muncii şi contactului
permanent al Partidului Comunist şi a celorlalte partide şi grupări democra
tice cu masele largi ale oamenilor muncii din oraşele şi satele străvechiului
Maramureş, demisia regelui Mihai I şi instaurarea Republicii Populare Ro
mâne au fost primite şi În acest colţ al ţării cu mare entuziasm şi bucurie.
În Sighetu Marmaţiei, „În ziua de 3 1 decembrie 1 947 ora 15 a avut loc
în sala cinematografului din localitate o mare întrunire populară, la care .i
participat un număr nemaivăzut de cetăţeni, sala devenind neîncăpătoare"3".
In urma citirii actului de abdicare şi a cuvîntărilor reprezentanţilor P.C.R.,
populaţia prezentă „ a manifestat călduros pentru noua formă de stat . . .
entuziasmul fiind deplin"35.
în cadrul acestei adunări este adoptată o telegramă adresată Preşedinţiei
Consiliului de Miniştri, în care, după ce este salutată proclamarea Republicii,
se spune : „ . . . Vă asigurăm devotamentul nostru faţă de Republica Popu
lară Română şi sîntem hotărîţi de a sprijini cu to:ite forţele noastre desăvîr
şirea democraţiei populare din ţara noastră spre binele tuturor cetăţenilor"36.
34. Ibidem, fila 164.
35. Ibidem, dosar 139/1948 şi fila 16, vezi şi dos. 25/947, fila 328.
36. Ibidem, dosar 87/947 fila 11.
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In sate-Ie maramureşene, după cum rezultă din materialele arhivistice
păstrate, În tot cursul lunii ianuarie, în prezenţa reprezentanţilor P.C.R., au
avut loc mari adunări populare, În cadrul cărora s-au dat ample explicaţii
asupra noii forme de stat, combătîndu-se zvonurile răspîndite de elementele
chiabureşti, cum că prin a,c easta s-ar renunţa la suveranitatea şi independenţa
Românieil7.
în cadrul acestor adunări populare, în urma explicaţiilor date, popula
ţia este convinsă „că noua formă de stat va garanta securitatea şi indepen
denţa noului stat democratic popular", exprimîndu-şi bucuria şi sentimentul
de deplină adeziune la Republică38.
Conştienţi de marea răspundere care revenea tinerii republici, pre<:um
şi de greutăţile de învins încă, populaţia Maramureşului îşi manifestă senti
mentele de încredere şi optimism În noua formă de stat şi În guvernul său
care „se ţine de cuvînt şi face toate eforturile pentru a învinge c u succes mai
devreme toate aceste greutăţi şi să Întroneze o viaţă mai bună şi mai fericită
pentru toate păturile sociale din ţară"39,
Muncitorii şi locuitorii oraşului Sighetu Marmaţiei, dîndu-şi seama de
saltul calitativ nou, de eforturile şi contribuţia pe care trebuie să şi-le aducă
la consolidarea şi înflorirea statului oamenilor muncii, îşi exprimă hotărîre.1
de a . . . lupta pentru reconstrucţie şi consolidarea economică, politică şi
socială - pentru ca - prin propriile noastre forţe, fără nici un amestec din
afară, să putem apăra . . . suveranitatea noastră naţională şi independenţa
noastră economică"40.
Cu acelaşi entuziasm şi bucurie a fost primită proclamarea Republicii
şi În centrele miniere şi satele de dincoace de Gutîi, ţinîndu-se şi aici mari
adunări ale maselor populare În care se exprima deplina adeziune şi ataşa
mentul muncitoresc pentru noua formă de �tat.
In telegrame, .m oţiuni, procese-verbale şi prin viu grai se exprimă hotă
rîrea tuturor oamenilor muncii de la oraşe şi sate pentru apărarea şi consoli
d area acestei importante cuceriri a poporului român. Astfel, Într-un proces
verbal luat la marea adunare a populaţiei din plasa Ardusat se consemna că
toţi oamenii cinstiţi, ţărani, muncitori, funcţionari, persoane politice ş.a.
. . . au obligaţia patriotică de a duce la bun sfîrşit această operă de conso
lidare, creînd astfel din Republica Populară România patria fericită a tutu
ror celor ce muncesc cu braţele şi cu mintea de la oraşe şi sate""1•
La Baia Mare, după comunicatele de la radio din seara şi noaptea zilei
de 30 decembrie, ziarul local „Colţ de ţară", în dimineaţa zilei de 3 1 de
cembrie, apărea Într-o ediţie specială cuprinzînd actul de abdicare şi Procla
maţia guvernului adresată muncitorilor, ţăranilor, soldaţilor, subofiţerilor,
ofiţerilor şi tuturor cetăţenilor ţării care se Încheie cu chemarea „ . . . să
„

„

37. Ibidem, dosar 139/1948, lila 38 şi in c ontinuare.

"38. I b idem , lila 39.

39. Ibidem, lila 57.
40. Ibidem, fila 70.
41. Ibidem, fond Pretura pllşll Ardusat, dos. 82/948, fila

2.
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înălţăm noua formă de viaţă a statului nostru : Republica Populară Română,
patria tuturor celor ce muncesc cu braţele şi cu mintea de la oraşe şi sate" !42.
La scurt timp muncitorii, tehnicienii şi inginerii Direcţiei minelor din Baia
Mare, - cum au procedat dealtfel şi o amenii muncii din celelalte Întreprin
deri din oraş - în mari adunări îşi exprimă deplinul ataşament faţă de
noua formă de stat, luîndu-şi totodată angajamentul În numele tuturor mi
nierilor din bazinul băimărean, că vor munci neobosit pentru a da republicii
o producţie cît mai mare43. Adunări cu acelaşi scop au loc În toate localită
ţile miniere, pretutindeni minerii, alături de întreaga populaţie, exprimîn
du-şi, pe lîngă bucuria ,proclamării republicii, şi hotărîrea de a munci pentru
apărarea şi Întărirea ei44•
Aceleaşi sentimente de adeziune la noua formă de stat, precum şi hotă
rîrea de a munci pentru consolidarea şi înflorirea ei, şi-o manifestă, alături
de populaţia română, şi populaţia maghiară, ucraineană şi germană din ju
deţul nostru. Exprimîndu-şi satisfacţia şi mulţumirea de a lucra într-un stat
În care toate naţionalităţile sînt egale, oamenii muncii de naţionalitate ma
ghiară din comuna Nistru-Băiţa remarcă că numai Într-un asemenea stat \Se
poate garanta libertatea şi egalitatea pentru toţi oamenii muncii, indiferent
de naţionalitate45.
Prin proclamarea republicii, cea mai democratică formă de guvernămînt
din Întreaga istorie a poporului român, s-au deschis şi Maramureşului, unul
dintre cele mai înapoiate judeţe din trecut ale ţării, perspective largi de
dezvoltare În toate domeniile. Numai În aceste condiţii noi putea fi rezol
vată contradicţia - remarcată de primul prefect democrat din acest colţ
de ţară - A. Vancea, Într-un raport al său În care sublinia : „Maramureşul
este cunoscut ca un judeţ ex trem de sărac dar prin sursele sale e foarte bo
gat". După ce enumeră aceste bogăţii : 1 5 0 OOO ha păduri, 8 335 ha livezi
de pomi fructiferi cu o producţie anuală de 1 OOO vagoane fructe, 2 OCO
bucăţi animale exportate anual, minele de aur Totos-Budeşti-Jereapăn, minele
de metale neferoase din Baia Borşa, sarea de la Ocna-Şugatag etc., concluziona
că În trecut „nu s-a făcut nimic pentru ridicarea nivelului social, cultural
şi administrativ în timp ce diferiţi exploatatori din ţară şi străinătate au
făcut averi fabuloase"46.
La scurt timp după proclamarea republicii În Întreaga ţară au loc ale
gerile pentru forul suprem al ţării : Marea Adunare Naţională, alegeri care
au constituit totodată o nouă şi strălucită victorie a forţelor democratice În
frunte cu P.C.R., dovedind hotărîrea poporului de a păşi cu încredere în
etapa revoluţiei socialiste, singura cale ce duce spre completa înlăturare a
exploatării omului de către om, la dezvoltarea economică şi socială a ţării,
la cîştigarea deplină a suveranităţii şi independenţei naţionale, la ridicarea
nivelului material şi cultural al fotregului popor.
42. „Coli de !aril", edi\ia specială din 31 decembrie 1947.
43. Arh. Stat . Baia Mare, Fond Direcţia minelor şi uzinelor metalurgice Bala Mare, dos. 49/1948.
44. Ibidem.

45 . Arh. Stat Baia Mare, Fond Pretura pllişll Bala Mare, dos. 183/948.

46. Arh. Stal Maramureş, Fond Prefectura Jud. Maramureş, dos. 25/947, I. 41.
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In Maramureş acest eveniment important al noii etape s-a desfăşurat :
uriaş entuziasm, Într-o atmosferă de mare sărbătoare, într-o
unanimitate covîrşitoare, în dntece de bucurie, poporul din Maramureş la
28 martie 1 948 şi-a ales reprezentanţii În Marea Adunare Naţională. Din
Munţii Borşei pînă în Ţara Oaşului, de sub Munţii Gutîiului pînă la ma
lurile Tisei, întreg judeţul fremăta de m ulţimea alegătorilor veniţi din
toate satele şi comunele la seqiile de votare pentru a vota cu „soarele, . . .
exprimîndu-şi astfel încrederea Într-o viaţă mai bună"47•
La aceste alegeri În judeţ au votat 8 8,94 la sută din cei Înscrişi, „cifră
ce n-a fost niciodată în istoria acestui judeţ"48. După cum consemnează un
contemporan, „această participare masivă dovedeşte maturitatea politică şi
conştiinţa patriotică ridicată a maramureşenilor, cu care păşesc spre desă
vîrşirea democraţiei populare, convi� fiind că acesta este singurul drum
spre pace, fericire şi progres"49•
In acest sens sînt semnificative şi rezultatele alegerilor : 92,57 la sută
din totalul voturilor exprimate fiind acordate de populaţia Maramureşului
Frontului Democrat Popular50. Cu aceiaşi încredere în viitor este întîmpi
nată şi deschiderea Marii Adunări Naţionale şi votarea Constituţiei la 1 3
aprilie 1948, care Î n prealabil a fost prelucrată ş i dezbătută ş i În oraşele Ma
ramureşului. Şi de data aceasta prefectul Maramureşului raporta că „ . . . în
treaga populaţie a primit cu mare bucurie şi toţi care muncesc pentru Întă
rirea regimului nostru de democraţie populară sînt convinşi că noua Cons
tituţie este garanţia libertăţilor fundamentale ale poporului, care constituie
temelia materială a propăşirii economice a ţării noastre, că este scutul celor
ce muncesc pentru .a -i apăra împotriva exploatării şi pentru a le ridica ni
velul de trai"51.
Anii care au urmat de la instaurarea republicii populare în România,
profundele transformări realizate de poporul român sub conducerea clarvă
zătoare a Partidului Comunist au schimbat radical înfăţişarea tuturor jude
ţelor ţării, inclusiv a străvechiului Maramureş, care azi, după numai 35 de
ani, îşi valorifică pe deplin varietatea bogăţiilor sale, fiind unul dintre jude
ţe cu o însemnată contribuţie la venitul naţional. 1n acelaşi timp, viaţa nouă
a maramureşenilor care se bucură de toate binefacerile victoriei socialismu
lui, capătă noi valenţe. ln prezent toţi oamenii muncii din judeţul Mara
mureş îşi aduc cu mintea şi cu braţele contribuţia la înflorirea naţiunii
socialiste române, la afirmarea tot mai puternică a României socialiste ca
stat liber, suveran şi independent.
„.

. .într-un

47 Ibidem, dos. 139, fila 103.
48. Ibidem.
49. Ibidem.
50. Ibidem, fila 120.
51. Ibidem.
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ASPECTS DE LA PARTICIPATION DES MASSES POPULAIRES DU
DISTRICT MARAMUREŞ AUX GRANDES TRANSFORMATIONS
SOCIO-POLITIQUE DE LA PERIODE 1 944-1 947
- Resume Dans cet article, en base d'une recherche minutieuse entreprise
dans Ies fonds des archives da tant de la periode situee entre 1 944- 1 947,
oinsi q•1e des travaux parus avant, l'auteur presente les preuves incon
testables de l'adhesion et de la participation active des masses popu
laireF- des localites de J'actuel departement du Maramureş, aux grandes
transiormations socio-politiques qui ont eu Jieu dans ce coin du pays
pendan t Ies annees de la revo/ution democrate-populaire de Roumanie.
On souligne particulieremen t Ies actions revolutionnaires du peuple
ouvrier pour bannir les eJements reactionnaires des anciens partis his
toriques, P.N.Ţ. et P.N.L., qui se trouvaient dans la direction des or
ganes administratifs, et pour met tre a leur place les elements honnetes
et devoues au peuple, elus des rangs du Parti Communiste Roumain et
du Front des Laboureurs ; la joie et l'enthousiasme avec Jesquels a ete
re�u J'acte historique de l'instauration du premier gouvernement revo
lutionnaire democratique dirige par dr. Petru Groza; J'accomplissement
de la rliorme agrare au Maramureş ; la victoire les eJections parlemen
taires en a11tomne 1 946 ; l'accomplissement en aout 1 947 de reforme
monetaire et Ies efforts deployes pour le ravitaillement de la pop11lation
pendant Ies annees difficiles de l'apres-guerre.
A la suite des succes obtenus sur le plan politique et economique
et surtout des mutations survenues dans la conscience des larges ma
sses populaires, l'auteur presente, s'appuyant sur une vaste documen
tation, a câte de J'enthousiasme et la joie simple de tous Ies ouvriers,
sans aucune discrimination na tionale, exprimee dans des reunions popu
laires a J'occ asion de la proclamation de la Republique Populaire Rou
maine, la decision unanime de travailler et Jutter pour detendre la sou
verainete et l'independance de la nouvelle Roumanie. Par la documen
tation exposee ainsi que par le mode de presentation des faits, l'article
demontre le râle directeur du Parii Communiste Roumain dans la re
volution democrate populaire ainsi que la participation active, revolu
'.ionnaire, des plus Jarges couches populaires a la victoire finale et le
passage a la revolution socialiste.
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ELEMENTE DE UNITATE IN CUL TURA
POPULARĂ ROMÂNEASCĂ
Dr. TANCRED BANAŢEANU

be la traco-daci germinează sămînţa procesului etnogenetic al poporu
lui român, încolţită în seva lutului frămîntat, răscolit şi din abundenţă
fertilizat de latinitate. Cristalizat acum, poporul român - deşi ulterior îm
părţit şi uneori dependent de diverse organizaţii statale - îşi dezvoltă, În
continuare, În cadrul legităţilor istorice ale evoluţiei societăţii, formele
unitare ··de cultură materială şi spirituală, modul de viaţă, care vor duce h
constituirea naţiunii.
ln cadrul naţiunii române, formele specifice ale culturii noastre popu
lare îşi continuă dezvoltarea dialectică. Iar termenii definitorii ai naţiunii
implică, În mod firesc, importante explicitări etnografice, cuprind elemente
etnografice, care sînt mărturii ale unui mod comun de viaţă.
Pe larga arie culturală sud-est europeană, oikumena românească are
c:iracterele sale specifice etnografice, apare ca o distinctă, originală, bogată,
variată şi bine conturată regiune etnografică.
Fireşte că există şi unele elemente etnografice comune cu cele ale po
poarelor vecine, ale naţionalităţilor conlocuitoare, care se datoresc unor
împrumuturi, influenţe, interferenţe culturale, uni-sau bilaterale.
Unele
elemente pot fi explicate şi prin persistenţa anumitor forme de substrat,
existente pe o arie mult mai Întinsă. Altele însă se pot datora şi unor mo
duri de viaţă, unor tehnici, materii prime, necesităţi identice, care au dus
la creaţii identice, la similitudini pe variate meridiane ale globului.
Dar, În afara cazurilor de felul acesta, fireşti, necesare şi explicabile,
cultur.a populară românească se conturează în forme proprii, deosebit de
caracteristice din punct de vedere etnic. Se vorbeşte mult de o unitate car
pato-balcanică. Este un fapt evident dar nu trebuie uitat că ea se datoreşte,
În special, unui fond comun arhaic, dintre care majoritatea elementelor au
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fost moştenite direct de români, beneficiarii acestor fonduri culturale. Se
vorbeşte de asemenea mult despre o cultură carpatică. Realităţile etnogra
iice demonstrează îmă specificitatea etnică a acestei „culturi carpatice" în
chegată mai ales pe aria Carpaţilor româneşti, pe cele două versante ale
catenei carpatice, cu iradieri mai mult sau mai puţin sensibile şi în diferite
alte zone carpatice.
Sutele de ani de viaţă feudală, cu fărămiţarea politică, economică, reli
gioasă, în mici formaţiuni, au dus la existenţa, pe teritoriul patriei noastre,
a unor regiuni şi zone etnografice, cu unele caractere diferenţiate, dar care
- tocmai prin bogăţia fenomenelor etnografice - au dat consistenţă uneia
din caracteristicile culturii noastre populare tradiţionale, aceea a varietăţii
În unitate, o unitate indestructibilă, omogenă şi specific etnic românească.
Tar munţii -- cu cele peste 90 de „pasuri", trecători - şi apele, departe
de a-i izola pe românii din diferite regiuni, au unit, au identificat, atît prin
faptul că erau locuri de trecere, cît şi prin identitatea de viaţă economică,
de ocupaţii şi me�teşuguri - deci şi de cultură - existente pe versante sau
pe maluri opuse.
Deşi exprimată Într-o formulare metafizică, ideea „spaţiului mioritic"
- desprinsă de o nedreaptă amprentă pur pastorală - vrea să fie o met;1forică transpunere a realei unităţi ,de concepţie a poporului român, cu
adînci rădăcini în formele culturale străvechi, ai căror creatori şi purtători
permanenţi, pe oikumena românească, au fost strămoşii noştri.
Pe acest teritoriu al viitoarei naţiuni române s-au născut şi basmele
folclorului nostru. Concludentă - în sensul autohtoniei unităţii - este şi
ingenioasa geografie a basmelor, elaborată de acum peste 50 de ani de G.
Vîlsan, care identifică în basmele noastre un peisaj exclusiv al teritoriului
românesc.
Pe coordonatele etnografice româneşti, din complexitatea şi interdepen
denţa formelor de viaţă ale poporului nostru, desprindem mărturii etnogra
fice ale unităţii, uneori tulburătoare. Tulburătoare nu atît prin existenţa
lor, cît prin apariţia lor insulară probantă, cu o persistenţă multiseculară şi
adînc ancorată În specificul nostru etnic, În mi jlocul unor alte zone, În
care elemente de evoluţie, de amestec, interferenţă, generează forme noi,
din aceeaşi matrice.
Regiune cu extrem de variate forme geomorfologice şi materii prime,
c1re au permis dezvoltarea tuturor ocupaţiilor şi meşteşugurilor, cu o
aproape unitară evoluţie istorică, ţara noastră a fost leagănul unui popor
care a generat o cultură materială şi spirituală populară de un înalt nivel,
chiar în condiţiile vitrege ale tuturor formelor de oprimări interne şi ex
terne. Cu toată varietatea existentă, modul de viaţă comun şi continuitatea
formelor de cultură sînt evidente, În toate domeniile de manifestare, iar
exemplificarea lor nu cere decît efortul selecţiei spre o echitabilă reprezen
tare din sectoare diferite şi nu poate fi în contextul acestei comunicări decît enumerativă. Tot ceea ce am enunţat şi vom enunţa constituie doar
puneri de probleme care se cer studiate şi elucidate de către etnografia ro
mânească contemporană.
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In orice colţ al ţării, agricultura, prezentă, nu diferă decît În ceea ce
priveşte adaptarea sa la suprafaţa dată.
Jar existenţa agriculturii în terase, în regiuni muntoase, ca şi existenţa
În multe regiuni ale ţării, dar şi în Maramureş de pildă - regiune prea
puţin agrară - a unuia din cele mai vechi obi,c eiuri agrare de pe glob, care
constă în „aruncarea" În apă a primului om din sat ieşit la arat („Tînjaua"),
în vederea asigurării belşugului, confirmă strălucit importanţa şi vechimea
acestei ocupaţii.
Coborîte parcă de pe îmbrăcămintea dacilor reprezentaţi pe Columna
lui Traian, glugile - apărătoare de ploaie, traiste şi acoperămînt - sînt
prezente la păstorii de o parte şi de alta a Carpaţilor româneşti, la fel cum
vasele de păstorit sînt ornamentate prin pirogravură şi în Apuseni şi în
regiunea subcarpatică a Munteniei şi în Vrancea moldoveană şi în munţii
Bucovinei.
Portul popular oferă o largă gamă de exemple edificatoare privind uni
tatea ·culturii noastre populare tradiţionale. Concludentă este răspîndirea
şi unitatea tipului de cămaşă „carpatică", pe care şi specialiştii străini o re
cunosc ca fiind specific românească. Cămaşa cu „ciupag", cu interesantele
sale apariţii insulare şi cu precisă evoluţie istorică, constituie un alt exem
plu, ca şi tipul de cămaşă cu mînecă lungă, răsucită, care mai există atît de
concludent ca arie de răspîndire în Vrancea, Bran şi Muscel. Specific ro
mân�c şi unitar - cu toate variantele inerente - este şi sistemul de îmbro
bodire · a capului la femei, ca şi multe alte exemple pertinente care pot fi
aduse În acest sens, În domeniul portului popular.
De.:.aJungul catenei carpatice, pe ambele versante, cît şi în zona sub
muntoasă a Apusenilor, se dezvoltau - din lipsa unei agriculturi intensive
- aceleaşi meşteşuguri, dintre care olăritul a realizat - în peste 200 de
centre săteşti
minunate creaţii artistice, fiecare cu variate formule deco
rative. Dar ceramică neagră lustruită au avut şi dacii, şi există şi În centrele
de ceramică din Oltenia, Transilvania, Bucovina. Iar splendida ceramică
roşie, riestn.ălţuită, cu ornament În val, apare atît În Oltenia, cît �i În Bihor,
în Banat, şi Maramureş.
Nu mai vorbim de tipologia unitară a aşezărilor, a arhitecturii, de
unitatea stilistică a ornamentării lăzilor de zestre, de puncte extreme din
tară Îrr care apar identice ornamente În lemn, ceramică, ţesături, dintre
care mel)ţionăm ca frecvente valul, rombul, dintele de lup, spirala, rozeta,
coarnele berbecului etc. ;
de unelte, tehnici, obiceiuri, practici, cîntece,
dansuri şi poezii populare - dintre care este suficient să cităm doar Mioriţa
- care, cu toată marea lor bogăţie şi varietate, mărturisesc convingător
despre unitatea modului de viaţă, de concepţie, despre unitatea culturii
populare româneşti tradiţionale, de-a lungul secolelor, pe teritoriul patriei
noastre. Şi exemplele pot fi mult augmentate.
Dar;, ţranspunînd pe alt plan problema unităţii culturii noastre popu
lare, <;onsiderăm necesar să abordăm - ca un corolar - ideea identităţii
specific etnic - stil. Din punctul de vedere al istoriei şi filozofiei culturii,
�
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care1a etnografia i se Încadrează, considerăm că îndeosebi arta populară
trebuie privită prin prisma celei de a doua faţete a structurii sale bivalente,
pe care o considerăm a fi stilul. Parafrazîndu-1 pe Andre Leroi-Gourhan,
susţinem că stilul este de fapt aspectul pe care îl îmbracă concludent no
ţiunea de structură a conceptului de artă populară.
Acest stil - stil cultural - primeşte o încărcătură etnică rezultat al
proceselor de decantare, al tuturor acumulărilor, Împrumuturilor, integră
rilor, asimilărilor, căci omenirea nu uită nimic. Ea progresează şi asimilează,
utilizează căile scurte pentru a Îngloba vechile experienţe. Istoria constă în
puterea pe care o au etniile de a reordona, În noi structuri, materialul expe
rienţei lor. Această decantare a valorilor etnice duce la originalitate, făr.1
de care nu poate să existe artă şi mai ales artă populară. Dar, spunea M.
Ralea, că nu poate să existe artă „care să nu fie întadrată într-o n aţiune".
Stilul deci, echivalent structurii artei populare, capătă, prin decantare, va
lenţe etnice, ilustrînd specificul etnic. Acest specific etnic urcă pînă În neo
litic şi e În permanentă Înoire, îmbogăţire, creştere. Căci cultura fiecărui
popor - în care se manifestă specificul etnic - „matricea stilistică" cum îl
denumea L. Blaga, sau „alveolă umană", după Martinez Estrada, sau pro
filul său spiritual, reprezintă, după D. Ghişe, „o realitate incontestabil;'!,
rod al dezvoltării sale istorice şi sociale, deosebite de a altor popoare şi,
totodată, în context cu ele". Iar, pentru a-şi defini specificul e,tnic,
„poporul nostru şi-a confruntat, În decursul istoriei, de nenumărate ori,
personalitatea sa intimă, cu vitalitatea, interesele, tendinţele şi mentalitatea
altor popoare". !n completarea şi adîncirea ideii, raportată la arta popu
lară, Dumitru Popescu susţinea că este „atît autoexprimarea con�tiinţei
naţionale, ,cu frămîntările şi orizonturile ei, cît şi o formă a dialogului cu
conştiinţa celorlalte popoare".
In definirea acestui stil, acel „patern" (configuraţie, profil cultural, ma
tri-ce stilistică) component şi definitoriu al specificului etnic - ca struc
tură determinată de interacţiune - mai invocăm definiţia lui T. Vianu
a stilului : „Unitatea structurii artistice Într-un grup de opere raportate la
agentul lor, fie acesta artistul individual, naţiunea, epoca sau cercul d�
cultură. Unitatea şi originalitatea sînt cele două idei mai particulare care
fuzionează În conceptul stilului" .
Specificul etnic - stilul - se cristalizează ca un element particular,
de gust nu atît pel"!Sonal cît mai ales colectiv, social, etnic, care se mani
festă Într-o puternică unitate. In consensul celor de mai sus se formulează
şi unitatea stilistică, existentă în arta noastră populară. Acest stil unitar
asigură anumite caractere · diferitelor creaţii populare, În variate epoci.
Unealta - deci şi obiectul de artă populară - „este creată, spune A.
Leroi-Gourhan, în vederea unei anumite Întrebuinţări : dar nu există un
determinism absolut Între necesitatea care impune crearea uneltei şi forma
particulară şi infinit de variată pentru aceeaşi unealtă la care se opreşte
fiecare grup uman" .
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Aceasta const1tllle unul din elementele care determină o altă caracte
ristică a artei populare, şi anume aceea a unităţii în varietate, a diversi
tăţii creaţiilor artistice populare În cadrul stilului unitar. Un al doilea ele
ment determinant al varietăţii îl constituie diversitatea stilurilor zonale,
componente ale stilului etnic, diversitate cauzată de o evoluţie
istorică
proprie a diverselor „ţări", unităţi teritoriale În feudalism, de convieţuirea
sau nu cu diverse alte etnii, de contactul cu etnii vecine, de forme di
verse de aculturaţie, de măsura în care sînt integrate, asimilate bunuri cul
turale aparţinînd altor etnii, recepţionate prin varii moduri, căi şi mijloace.
„Originalitatea unui popor, spunea L. Blaga, nu se manifestă numai în
creaţiile ce-i aparţin exclusiv, ci şi în modul în care asimilează motivele
de largă. circulaţie" . Forţa unei culturi constă în puterea de catalizare şi
cristalizare a unor bunuri culturale integrate În diferite moduri.
Aceste cîteva consideraţii teoretice au dorit să sintetizeze, şi pe planul
creaţiei artistice populare, ideea unităţii noastre etnice manifestată prin
stil, ca procese de aculturaţie şi decantare.
Nu Întîmplător „vatra", un străvechi termen ilir, este centrul satului,
centrul casei, locul focului, polarizator al vieţii familiale, locul de baştină,
pe tot teritoriul locuit de români şi de strămoşi.
Conştiinţa unităţii etnice, româneşti, bazată nu numai pe mărturiile
istorice ale hrisoavelor şi pe identităţi de limbă, ci - îndeosebi - pe
fapte de viaţă, pe forme de cultură, pe elemente etnografice deci, i-au
îndrituit pe atîţia cărturari şi cercetători să afirme unitatea poporului roman .
"

ELEMENTS D'UNITE DANS LA CULTURE POPULAIRE ROUMAINE
- Resume Dans cel ouvrage l'auteur iait l'analyse de l'ethnographie et de
l'art populaire roumain. Il y souligne le fait que dans la region cultu
relle sud-est europeenne l'art populaire roumain a ses caracteres speci
fiques ethnographiques. La colectivite roumaine apparait comme une re
gion ethnographique originale, riche, distincte, variee et tres bien con
touree. On y presente aussi Jes influences des nationalites cohabitantes
dues aux pre ts, aux influences, aux interterences culturelles uni-et bila
terales i n ms egalement a l'existence des formes de substrat qui existent
dans celte vaste region. On mentionne aussi la diversite des styles
regionaux de !'unite stylistique de l'art populaire roumain. On accenlue
sur Ia continuite de la culture populaire sur le territoire roumain.
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In evoluţia şi afirmarea conştiinţei de sine a unui popor, a celor mai
înalte idealuri umanitare, tradiţiile progresiste covîrşesc prin importanţa
lor socială. Constatarea aceasta nu este întîmplătoare, Întrucît tradiţia s-a
verificat în mod nemijlocit în experienţa pe care generaţiile au preluat-o
în cele mai diverse domenii ale activităţii umane de-a lungul epocilor.
Privită din perspectiva filozofică, tradiţia ni se prezintă <:a un sis
tem şi sursă de viaţă În care aqionează modul de a fi şi de a gîndi al unui
popor, într-o viziune proprie despre lume şi societate. „Posesiunea unei
realităţi conştiente de sine -:- observa Hegel - care ne aparţine nouă, lu
mii actuale, nu a luat naştere În chip nemijlocit, răsărind şi crescînd nu
mai din pămîntul prezentului, ci trăsătura esenţială a acestei averi este
aceea de a fi o moştenire, Întocmai cum actele vieţii exterioare, masa mij
loacelor şi a dexterităţilor, întocmirile şi obiceiurile convieţuirii 15ociale
şi ale vieţii politice sînt rezultate ale reflecţiei, ale investiţiei, ale nevoii
şi trebuinţelor, ale nenorocirii, ale capriciului şi ale voinţei realizatoare
proprii istoriei premergătoare prezentului În care trăim, tot astfel, avem
să-i mulţumim de asemeni tradiţiei care se încolăceşte, cum a spus Herder,
ca un lanţ sacru de-a lungul a tot ce este trecător, şi care ne-a păstrat şi
ne-a transmis ceea ce a creat lumea care ne-a precedat" 1• Există temeiurile
materiale şi spirituale ale ideii de tradiţie, acelea care rînduiesc înseşi sen
surile, atitudinile, aspiraţiile subiectului creator faţă de lume. Pe de altă
parte, tradiţia impune exercitarea conştientă şi folosirea deplină În prac
tica vieţii sociale a tuturor elementelor ce intră Într-un sistem de cunoaş
tere. Altfel spus, tradiţia Însăşi devine o cool"donată esenţială În procest{l
obiectiv de valorificare a tezaurului de gîndire şi simţire al trecutului. In
acest punct, tradiţia lărgeşte sistemul nostru de referinţă asupra
lumii,
1. G.W.F.

Hegel, Jslotla

fllozoilel,

voi.
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Într-o conlucrare deplină cu principiul istorismului. Acest princ1pm, după
cum ştim, ne obligă să apreciem o personalitate nu in funcţie de ceea ce nu
a dat În raport cu epoca noastră, ci pornind de la ceea ce a adus ea nou în
raport cu predecesorii.
Descoperirea modernă a tradiţiei se desfăşoară în modul de activitate
În cultură şi În specificul de viaţă al unei naţiuni. Această descoperire nu
înseamnă nicidecum întoarcere la trecut� ci efort de sinteză, de continu'.i
acumulare şi Însuşire a valorilor create. Reevaluarea patrimoniului mate
rial şi spiritual al naţiunii, tendinţa de valorificare critică a moştenirii cul
turale a trecutului, de reînnoire a unor experienţe valoroase au constituit
o trăsătură principală a celor trei decenii de viaţă socialistă. In efortul ge
neral de consolidare şi dezvoltare multilaterală a societăţii actuale, Înţelesul
real al legăturii cu tradiţia nu se reduce la simpla inventariere a elemen
telor acesteia, oricît de valoroase ni s-ar prezenta ele, ci presupune o iden
titate de gîndire şi simţire cu întreg tezaurul moştenit. Opţiunea pentru
ceea ce s-a dovedit peren În sistemul noilor valori sociale, politice, morale
sau culturale nu este un act gratuit . Dimpotrivă, ea ne deschide calea spre
ceea ce s-a obiectivat deja în sistemul de valori existent, spre ceea ce tra
diţia a determinat În apariţia noului, în afirmarea lui ulterioară. Consern
nînd raportul fundamental care condiţionează orice rezultat al cunoaşterii
marele Iorga scria În ziarul „Patria", din 21 iulie 1922, acum mai bine
de o jumătate de veac, următoarele : „după cum poate fi ceva vechiu în
aspectul unei noutăţi, tot astfel poate să fie ceva nou în ceea ce este
vechi"2•
In direcţia de mai sus, Înţelegerea tradiţiei se poate lovi de multe ob
stacole dacă lipseşte viziunea de ansamblu asupra fenomenului cercetat. ln
aceşti ani a fost reabilitată în mod constructiv însăşi ideea de tradiţie, de
seori etichetată numai ca o componentă a trecutului. In asemenea condi
ţii se Îngusta ideea de tradiţie, limitată În mod arbitrar la epoci trecute.
Firul istoriei era rupt, încercîndu-se o cantonare În imediat, din care lip
sea raportarea la Întregul curs al vieţii sociale. Specificul unei perioade
istorice, cu forţele ei sociale, cu factorii de seamă ce o defineau, cu încăr
cătura lor de semnificaţii practice şi teoretice era pierdută din vedere.
Principiile o luau înaintea realităţii, lipsind cunoaşterea concre.tă şi de adîn
cime a modului În care elementele tradiţiei s-aµ răsfrînt asupra conştiin
ţei sociale.
Evident, tradiţia nu face excepţie de la ex1plicare.a ei În funcţie de so
cietatea În care apare, În funcţie de clasele sociale pe care le reprezintă.
Fiecare clasă socială îşi apără tradiţiile ei În sfera vieţii politice sau a cul
turii. Uneori aceste tradiţii rămîn imuabile în existenţa lor, se osifică şi
devin ostile progresului. Aprecierile pe care le facem astăzi asupra nece
sităţii îmbinării armonioase a tradiţiei şi a noului rezultă tocmai dintr-o
cunoaştere temeinică a dialecticii istoriei naţiunii. Valoarea tradiţiei este
2.

19

Nicolae Iorga,
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1922, p. 2.
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raportata 10 permanenţă la contextul social-istoric al unei epoci, dar şi
la ceea ce a pregătit ea pentru viitor. Tradiţia se moşteneşte prin actuali
zarea ei continuă, prin afirmarea deschisă a ceea ce numim luptă între
vechi şi nou, ca o condiţie a dezvoltării. Un exemplu elocvent ni-l oferă
însăşi modalitatea în care o serie de trăsături specifice ale culturii au intrat
ca dimensiuni în existenţa unei naţiuni. Este cazul culturii acestor meleaguri,
căci aşa cum se arăta la colocviul din martie 1 972, cu titlul : Valorificarea
critică a moştenirii culturale, „studiind cultura românească din Transilva
nia, cultura care s-a dezvoltat în condiţiile unei dominaţii austro-ungare
de 50 de ani, de o sută de ani sub Austria şi dacă mergem mai departe pînă
în vechiul Regat al Ungariei de 600-700 de ani, constatăm că dezvoltarea
culturii unui popor asuprit, a unui popor dominat, care a devenit naţiune
în condiţiile dominaţiei exploatării şi asupririi, exprimă particularităţile de
formă şi dezvoltare a poporului român de-a lungul veacurilor, iar aceste
particularităţi se imprimă şi în cultura sa"3. Astfel de particularităţi s-au
consolidat pe terenul unor tradiţii statornicite În felul de viaţă, În şirul
necontenit al luptelor celor mulţi pentru libertate socială şi naţională.
Apropiindu-ne mai mult de vremurile noastre, vom constata că tra
diţiile înaintate ale trecutului intră în aliajul p rezentului, dobîndind sem
nificaţii noi, de durată. E suficient să ne gîndim la tradiţiile culturale şi
sociale ale Maramureşului, acelea în care poporul a zămislit propriile sale
crezuri şi idealuri. Aceste tradiţii, cum spunea Hasdeu, s-au zămislit de
nu se ştie cînd ? de nu se ştie unde ? dar e Învederat faptul că ele au con
stituit la un loc conştiinţa unităţii de neam şi de limbă. Căci, „pe cînd
domnul şi boierul în divan bolboroseau graiuri străine, poporul de rînd
stăruia În a vorbi În căminul său tot româneşte, a cînta tot româneşte
doina de jale şi de vitejie a trecutului"4. Dacă ne referim la rolul pe care
şi-l păstrează o tradiţie într-o colectivitate socială, determinînd motive noi
de acţiune în viaţa de fiecare zi, atunci se poate spune că noul cumulează
experienţa seculară, desăvîrşind-o. Cu alte cuvinte, există acele permanenţe
dinamice ale tradiţiei, care nu ne Îngătluie atitudinea simplistă faţă de
aceasta din urmă, potrivit căreia tradiţia s-ar reduce la ceea ce a fost, la
ceea ce este vetust, creîndu-se opinia falsă În virtutea căreia noul repre
zintă unicul element al acţiunii efi<::iente Într-o cultură.
Pe această cale s-ar anula caracterul operant al tradiţiei, adică puterea
ei de a influenţa asupra organizării şi modelării experienţei umane. Tra
diţia şi noul acţionează concomitent În sistemul noilor valori create, Într-o
fuziune deplină a elementelor lor. Astfel. Înţeleasă tradiţia ridică o serie
de probleme, ca de pildă : Ce rămîne din tradiţie ? Ce trebuie să rămînă
din tradiţie ? Cum fuzionează în mod organic tradiţia şi noul ? Răspun
surile nu ni le poate oferi decît viaţa însăşi şi procesul îndelungat de afir
mare a unei culturi. Ne vom opri la cultura nescrisă, a cărei forţă de
3. * * * Valorificarea crlUcă a moştenirii culturale, colocviu, Editura Academiei, 1972, p. 192.
4 . [ n revista „Gheorghe Lazăr". 1923, p. 28.
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stăpînire a vieţii şi de modelare a ei a fost mult dezbătută În aceşti ani.
De pildă, meşteşugul deosebit al lucrului în lemn, propriu acestor locuri,
multiplică Însăşi ideea de creaţie, dînd tradiţiei o nouă ipostază, prelun
gindu-i existenţa ei autentică. Nu ne întîlnim aici numai cu un simplu
meşteşug, ci cu un act de cultură tradiţională care comunică în mod egal
.cu trecutul şi cu prezentul. In cultura nescrisă, omul comunică cu Întreg
universul, introducîndu-1 În urzeala ei, cki în ea tresar gîndul biruitor,
încrederea şi robusteţea faptului Împlinit după logica unui suflet ce înalţă
lumea peste posibil. Să ne gîndim numai la valoroasele elemente de cu
noaştere care intră În spaţiul unei porţi de lemn maramureşene. Pentru
un neavizat, această poartă păstrează funcţii decorative, de ornament şi
pictural asociate cu utilul chiar îmbrăţişînd motive arhaice, depăşite ori
taxate drept mistice. In realitate, judecata prelungită de sensibilitate des
coperă În arborizarea elementelor suprapuse o doctrină nescrisă a cunoaş
terii, dăltuită şi ferecată în lemn . Fiecare apăsare şi şănţuire În trunchiul
de lemn s-a făcut cu o mare putere de sintetizare, cu o economie de ele
mente cunoscute, care trebuiau stăpînite şi ierarhizate astfel încît ele să
dea lemnului cea de a doua viaţă, prin om şi creaţia sa. Poarta de lemn
înflorată, prinsă În toate frumuseţile sufletului omenesc, porneşte oarecum
'Spre lume şi redimensionează rosturile acesteia.
Cu acelaşi interes pot fi urmărite tradiţiile solidarităţii sociale ale ome
niei, împletite cu atitudinea demnă, civică, faţă de om. ln marea lor ma
joritate, ele au aparţinut vieţii obişnuite, practicii de fiecare zi. Fără în
doială că aceste tradiţii au fost recuperate În sistemul noilor valori morale
şi sociale, tocmai pentru că în ele, cum se arată Într-o lucrare recentă,
s-au „consolidat aceleaşi principii călăuzitoare : omenia, simţul măsurii, men
talitatea realistă şi chiar bucuria de viaţă şi încrederea În viitor"5•
Alături de toate aceste elemente ale vieţii sociale care singure înmă
nunchează o tradiţie vie, cu putere de acţiune asupra actualităţii şi formării
personalităţii umane, există acele cristalizări etice şi estetice pe care ni le
relevă folclorul. Maramureşul este tărîmul în care s-au izvodit manifestări
din cele mai viabile ale sufletului românesc, în cadrul cărora creaţia folclo
rică ocupă un loc de seamă. Efortul îndelungat al acestor ani a fost în
dreptat şi înspre evoluţia acestei creaţii În care răzbate ethosul unei na
ţiuni. Legată de procesul transpunerii tradiţiei În contemporaneitate, de cu
noaşterea în profunzime a trăsăturilor specifice ale spiritualităţii autohtone,
străduinţa de mai sus apare ca un act de cultură de maximă responsabili
tate, în plină desfăşurare în zilele noastre. S-au încercat uneori, ca şi În alte
domenii, metode inadecvate şi chiar de împrumut în descoperirea sensu
rilor multiple pe care le conţine creaţia folclorică ajungîndu-se pînă la con
cepţii şi concepte structuraliste. Inţelegîndu-se în mod eronat că tendinţa
novatoare Înseamnă situarea dincolo de lumea În care s-a plăsmuit tradiţia
folclorică, „specialiştii" de ultimă oră au intervenit În scopul adecvării la
5 . Nicolae
Editura

Mărgineanu,

Snb

semnul omeniei.

ParUcularllale

pentru literatură, Bucureşti, 1969, p. 204.

şi nnlversalltate tn
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cerinţele de moment. Unii se întrebau cît anume, cantitativ, ar putea să
intre din substanţa folclorului În sistemul noilor valori de cultură? 1rt acest
mod se uita faptul că specificitatea unei creaţii nu e o sumă, ci un mod
spiritual de viaţă de o mare complexitate socială şi psihică care nu poate
fi <:Întărită statistic, deoarece În cele mai expresive creaţii ale sale de la
„Mioriţa", pînă la cîntecul de dor, poporul a învîrstat acel inefabil care
comunică peste timpuri cu viitorul. Dacă ar fi să căutăm cele mai proprii
atribute ale creaţiei folclorice şi mai apropiate de existenţa obişnuită, cum
ar fi omenia şi simplitatea, ne-am da seama că În ele pulsează fiinţa imemo
rială a acestui popor, cu tot ceea ce l-a caracterizat în ale sale. Tocmai fap
tul că în anii noştri s-a insistat cu precădere asupra necesităţii îmbinării ele
mentelor viabile ale tradiţiei cu cele ale contemporaneităţii este o dovadă
a perenităţii În timp a celor dintîi, cîştigate pentru nevoile şi tendinţele
prezentului. O calitate specific umană, ca simplitatea, fiind o dimensiune a
atîtor creaţii populare, este totodată şi o valoare a vieţii.
Simplitatea, spune marele Brâncuşi, „este o complexitate În sine şi tre
buie să te hrăneşti cu esenţa ei, pentru a-i Înţelege valoarea" . Iată deci cî
teva motive care ne determină să Înţelegem În mod realist faptul că tradiţia
în care s-a cristalizat experienţa milenară a unui popor nu este statică, imo
bilă şi nici un teritoriu al superstiţiei, ci În ea glăsuieşte fiinţa de veacuri
a unei naţiuni. Idealurile majore ale prezentului nu le-am putea Înţelege fără
conlucrarea lor cu idealurile de libertate socială care au direcţionat acţiunile revoluţionare ale trecutului şi forţa lor de manifestare în timp.
Conştiinţa vie a prezentului găseşte structuri tot mai corespunzătoare
pentru ca tradiţia să constituie o permanenţă În sistemul noilor valori create,
pentru ca ea să nu acţioneze retroactiv, ci în consonanţă cu idealurile de azi
şi de viitor ale societăţii noastre şi ale omului acestei societăţi.
·· ·

PERMANENCE DE LA TRADITION ET DES

VALEURS

CULTURELLES

- Resume L'etude se propose de mettre en evidence les significations de la
wlture populaire traditionnelle en liaison direc t avec le vale1 1r de la
culture.
La decouverte moderne de la tradition, ainsi que souligne l'auteur,
signifie le renouvellement de certaines experiences de vie dans la
sphere des valeurs culturelles. De m�me, on releve la con tribution des
penseurs roumains ci la recherche du modele de culture traditionnelle,_
tels : B. P. Hasdeu, N. Iorga, L. Blaga etc.
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CROMA TICA CERAMICII MARAMUREŞENE,
UNI TA TE ŞI SPECIFICITA TE
SILVIA ZDERCIUC
A vorbi despre cromatică înseamnă, de fapt, a vorbi despre una din
coordonatele care definesc valoarea artistică a unui obiect ; a vorbi despre
cromatică Înseamnă a vorbi de acea verigă armonioasă care uneşte supleţea
formei cu structura compoziţiei ornamentale. Ea poate defini 5pecificul
naţional, etnic, zonal, caracteristicile unui centru anume, În unele cazuri
stilul unei epoci, s au ne poate ajuta la identificarea viziunii artistice a unui
creator, Într-o etapă anume, sau asupra evoluţiei artei populare În general.
Referindu-se la cromatica ceramicii populare, literatura de sp ecialita t e

subliniază În mod obişnuit cromatica decorului.
O analiză mai aprofundată a acestei coordonate de definire a valorii
artistice ne-a pus În f aţa unor p roblem e mai complexe, de reconsiderare a
noţiunii de cromatică populară. Ca urmare, vom aborda cromatica cera
micii populare în funcţie de o serie d e criterii generale şi speciale leg ate
cu precădere de caracteristicile cromatice ale ceramicii maramureşene, şi
anume :
1 . Grupa de ceramică clin care face parte obiectul, respectiv ceramică
smălţuită, c eramică nesmălţuită roşie, grupe dominante În cazul ceram1c11
maramureşene.
2.

dantă).

Sistemul de ardere (o ardere, două arderi, ardere oxidantă, inoxi

Coloranţi folosiţi (naturali sau clin comerţ).
4. Categoriile de obiecte, formele �i funcţionalitatea lor - şi a1c1 Yom
face referire în mod special la ceramica de�tinată populaţiei rurale.
3.

5 . Compoziţia ornamentală şi tehnicile de realizare a decorului.
Aceste criterii vor sta la baza studiului nostru, iar cromatic.1 ceramicu
maramureşene (a celor mai importante centre ale sale) o vom trata sub
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raportul valorii sale estetice, al locului pe care-l ocupă În contextul general
al ceramicii populare româneşti.
Referindu-ne la valenţele estetice ale cromaticii În ceramica populară
trebuie să luăm în considerare următoarele :
Existenţa în primul rînd a unei cromatici de fond, care este în rea
litate fondul de culoare, suportul pe care se dezvăluie compoziţia ornamen
tală. La formele uzuale sau cele cu destinaţie anume, cum sînt vasele pentru
probele de minereuri, această culoare de fond - numită de noi astfel în
mod convenţional - constituie cromatica Însăşi a vasului.
Pentru formele decorative Întinse, culoarea de fond constituie culoarea
suport pentru cromatica decorului dispusă în interiorul piesei, iar cea din
exterior poate fi privită sub raport strict utilitar.
In cazul formelor înalte, al recipientelor, avem de-a face, adesea, în ex
teriorul vasului, cu două culori de fond : cea din partea superioară a vasului
pe care sînt dispuse ornamentele şi cea din partea inferioară care constituie
culoare complementară. In cazul În care forma vasului o permite, avem şi
o cromatică interioară care are, natural, 'caracter strict utilitar, culoarea
fiind aplicată numai din raţiuni funcţionale. Dar acest aspect secundar al
problemei nu poate pune În umbră valoarea artistică a cromaticii decoru
lui, aspect care are caracter definitoriu.
In cazul cromaticii ceramicii maramureşene ne vom referi cu deosebire
la ceramica smălţuită, deşi nu vom omite nici valoroasa ceramică de Săcel
acordînd, de asemenea, atenţie mai puţin cunoscutei ceramici nesmălţuite
din Ţara Lăpuşului.
Trei mari centre maramureşene îşi dispută întîietatea în varietate cro
matică : Tg. Lăpuş, Baia Mare şi Baia Sprie.
Tîrgu Lăpuş, cel mai important centru ceramic din zonă, olăritul local
fiind menţionat pentru prima dată într-o conscripţie din anul 1756, este,
în acelaşi timp, şi unul din centrele care se relevă prin ceramica sa de ca
litate artistică deosebită.
Pe formele sale smălţuite, decorative, de la sfîrşitul secolului trecut, ne
Întîlnim cu îmbinări cromatice de galben, verde, gingaş conturate cu brun�
sau cu cele de pe formele speciale, decorate cu verde, cu acelaşi contur de
licat de brun.
Fie el decor geometric sau floral stilizat, îmbinarea celor două sau trei
culori se detaşează optimist de pe cromatica de fond fildeşie, caracterizînd
centrul şi producţia lui de la sfîrşitul veacului trecut. Spunem acest lucru
spre a deosebi producţia de a centrului învecinat Dămăcuşeni, la care dia
logul cromatic realizat cu pensula se reduce, predominant, la negru şi ver
de, sau brun şi verde.
Formele ceramicii nesmălţuite, roşu, lucrate la Tîrgu Lăpuş, forme
tradiţionale uzuale, se caracterizează prin predominanţa decorului geometric
realizat în nuanţe de brun, alb ,fildeşiu, la care se adaugă uneori pete J e
nuanţe verzi, culoare c e d ă o notă d e veselie celor două culori d e bază, brun
şi alb-fildeşiu, făcînd legătura dintre cromatica de fond şi cea a decorului,
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specifică ceramicii nesmălţuite din această zonă. Prin urmare, ne întîlnim,
aici, cu cromatică atît a formelor decorative cît şi a celor uzuale.
Centrul ceramic Baia Mare. Puternic centru urban, cu cea mai veche
atestare documentară a meşteşugului olăritului din judeţ (primele documente
îl menţionează Încă din a doua jumătate a sec. al XVI-iea) se caracterizează
prin predominanţa albastrului indigo, sau albastru cobalt, în realizarea ele
mentelor decorative, la care se adaugă una sau două culori, de preferinţă
brun sau verde - culori ce scot În evidenţă elementul cromatic specific albastru, al decorului, ce se detaşează, uneori, cu o aparentă violenţă de pe
fondul alb, ce se continuă uneori în exteriorul vasului.
La începutul secolului XX, ceramica băimăreană dobîndeşte noi carac
tere· cromatice. Fondul alb - uneori alb-fildeşiu - este înlocuit cu negru
sau brun închis, de pe care se detaşează cromatica decorului realizată in
mod obişnuit cu alb. Intîlnirea culorii albe cu galben şi verde În reaiizarea
cromatică a ornamentelor îi dă un plus de varietate.
Formele uzuale băimărene nesmălţuite pot fi menţionate doar cu o
cromatică de fond, element specific formelor nesmălţuite ce subliniazi v�.
loarea formei şi cea a destinaţiei vasului.
Centrul ceramic Baia Sprie este un centru înfloritor În sec. al "XIX-lea
a cărui diversitate cromatică poate fi urmărită în diferite etape ale dezvol
tării sale.
Producţia sa decorativă prezintă asemănări vădite cu centrul băim;'i
rean. Din categoriile de forme nesmălţuite semnalăm ulcioarele pentru apă.
Produsele sale ceramice sînt caracteristice nu numai prin varietatea reali
zării cromatice a decorului, ci şi prin dozarea elementelor cromatice ra
portate la cromatica de fond.
Unul din elementele cromatice ale decorului subliniază caracterul defi
nitoriu al categoriei respective de vas.
Am putea spune, În unele cazuri, că el devine a doua culoare de fond,
dispusă în partea superioară a vasului nu numai în scop decorativ cum s-ar
părea, părţile respective ale vasului fiind cel mai des utilizate respectiv gura
şi toarta tubulară cu ţîţă a ulciorului.
Centrul Săcel cunoscut prin ceramica sa nesmălţuită roşie se caracteri
zează prin monocromia decorului ce se detaşează robust de pe fondul cără
miziu, fiind pus În evidenţă de tehnica arhaică a lustruirii cu piatra. Doar
două elemente cromatice, cel de fond şi cel al decorului, sînt suficiente
pentru a sublinia valoarea formei atît de elegante a ceramicii de Săcel.
Dar cromatica maramureşeană - aşa cum s-a mai menţionat - se ca
racterizează şi prin elementele de unitate.
Există elemente comune Între producţia diferitelor centre În cadrul
aceleiaşi epoci, după cum există unitate În cadrul aceluiaşi centru, în epoci
diferite.
Din prezentarea succintă a celor mai importante centre de ceramică
maramureşeană reiese stilul propriu al fiecărui centru ceramic, căutările de
inedit care rezultă din combinarea culorilor de bază caracteristice, realizate
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în tehnici ornamentale diferite. Acelaşi colorit, realizat În tehnici orna
mentale diverse, poate sugera o altă combinaţie cromatică, poate oglindi o
altă epocă - caz întîlnit la ceramica din Ţara Lăpuşului, ceramica reali
zată prin pictarea cu cornul şi cea pictată cu pensula.
în realizarea unei cromatici cu valenţe artistice remarcabile un rol im
portant l-a avut şi folosirea coloranţilor naturali. ln modul lor de prelu
crare s-a oglindit experienţa generaţiilor ce-au transmis meşteşugul îmbi
nării culorilor - unul din factorii de hază ai măiestriei artistice.
Nuanţarea culorilor de bază, modul În care sînt ele folosite în realiza
rea decorului, ce este Întotdeauna raportat la forma şi funcţionalitatea va
selor, constituie elemente de bază, elemente importante. Ele subliniază sti
lul propriu al cromaticii maramureşene, caracterizează valoarea şi specificul
ceramicii româneşti.
Există prin urmare un raport direct dintre formă, decor şi cromatid!.
Din acest raport rezultă valoarea artistică a producţiei dintr-un centru,
dintr-o zonă etnografică.
CHROMATIQUE DE LA CERAMIQUE DE MARAMUREŞ,
UNITE ET SPECIFICITE
- Resume

-

L'etude concernant la chromatique de la poterie de Maramureş
m e t en evidence l'importance de la chroma tique dans le con texte ar
tistique d'un objet fac;onne
en terre cuit. Elle peut definir tant Ies
µar tic1 1larites na tionales, ethniques, regionales, que Ies traits caracte
ristiques d'un certain centre de po terie. En meme temps, la chroma tique
temoigne du s tyle d'une epoque et permet a identifier la vision artis
t ique d'un certain artisan ou elle accuse de l'evolution de J'art popu
Joire en gene ral.
En a nalysan t ce trait de la valeur ar tisUque de la poterie, l'au leu r
u t t ire l'u tten tion que l'e tude d e l a chromatiq11e de l a ceramiq 1 1 e popu 
lc;/rc doi t e fre abo rde par rapport a une serie de cri teres generc1Jes O l i
speciales, a savoir :
1 . L'appartenence de l'objet a une certctine cct tegorie.

2. Le systeme de cuisson.
3 . Les colorants 1 i tilises.

e t leur fonc Uon.
de decora tio n .
P c: r t o n t des ces cri teres, J'o uvrnge releve ies traits domina n t .'; d e
c,__; l' fres Ies plus importantes du dis trict de 1'-1oramureş : Baia .!"!ore,
B n i o Sprie, Tg. Lăp1 1ş şi Să cei.

4.

Les ca tegories d'obje ls, Ies formes

5. Lct s tructure ornamen tctle et Ies techniques
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INSTALAŢII POPULARE PENTRU OBŢINERE A
ULEIULUI ÎN ZONELE ETNOGRAFICE
CHIOAR ŞI LAPUŞ
JANETA CIOCAN

Necesităţile v1eţ11 omeneşti au determinat apariţia, dezvoltarea şi
perfecţionarea unor unelte şi instalaţii pentru prelucrarea produselor agri
cole şi animaliere.
Comunicarea de faţă este o parte din rezultatul unor cercetfri privind
instalaţiile populare din zonele Lăpuş şi Chioar (mori, pive, darace, vîltori, teascuri de ulei etc.).
Pînă În ultimele două-trei decenii ace:;te i nst al a ţ i i , teascuri de ulei,
existau frecvent În zonele a minti te Î ntr-o t i polog i e diversific;ită.
Dad
pîn ă acum 3-4 decenii e le existau şi funcţionau inten s, datorită c o nd i
ţ i ilo r obiective de dezvoltare economică a ţării noastre, în condi ţiik tran
sform ării socialiste a agriculturii aceste in st a b ţ i i 6-au p i e r dut impcrtanp
În cadrul economiei săte�ti.


Din cercetările efectuate s-a desprins faFtul că

paţ i e

auxiliară

stalaţii

În

cadru l go:;podăriei săteşti. Cei

cc

a

ce a s t

,

1

,1

fm t

o

ocu

d e ţir.eau asemenea i n

deserveau În p ri mu l rîn d gospod?ir i a proprie şi ::: b ia dup} a c e e .1

necesităţile altor gos p od ă rii din aceh�i s a t .

Nu n e oprim a s upr a teh nologiei d e prelucr1re a semi11 1 � l o r ci v o m
n u m ai ti p u r i l e a cestor inst:ibi,:i răspîndite În zo1 ·. clc LZ:pc�Ş � i
Chioar, d up ă prin c i p i ul de foncţion:ire, d u ră f e l u l În ci r : s e o b ţ i11e fo r ţ a
d e p r esi u n e şi fdul În care a c c:1 ' L 1 se tram rnite dispozitiv·d u i de s t o a rcere
propnu-z1s.
prezen t a
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Foto

CeJ mai simplu tip este teascul cu pene verticale1 (foto 1 ) .
Dispozitivul de stors, ,.scroafa mică" şi pistonul, „puricele" , sînt intro
duse Într-un butuc, „scroafa mare", care este prins În pămînt, uneori, al
teori pe un suport de lemn pentru a fi cît mai stabil. Vistonul (puricele)
este Împins spre lăcaşul În care sînt seminţele, preparate după tehnica cu
noscută cu a jutorul unor pene introduse perpendicular prin lovirea cu
„maiul" (ciocan de lemn).
Acest tip a fost foarte răspîndit în zonele cercetate, existînd încă la
Suciu de Jos2, Cupşeni, Inău3, Pre'luca Nouă, Codru Butesii4. (Planşa 1).
Teascul cu scripeţi (foto 2) funcţionează prin baterea verticală a pene
lor. Acest tip a existat în număr mai restrîns în zonă, păstrîndu-se două
exemplare la Ciocotiş5 şi Preluca N ouă6 şi se găseşte Într-un complex de
instalaţii (mo ară, pivă, vîltoare şi oloiniţă).
1. Acest t i p e s t e mentionat şi descris d e : Herbert Hoffman, „ O
tipologie a instalatiilor d e tescuit
uleiul în România", în „Cibinium " , pp, 49-60 i „Instalaţii de tescuit uleiul î n România"' , comu
nicare ţinută l a sesiunea a doua a muzeelor - decembrie 1965 ; V. Butură, „Pivele de ulei din
Transilvania", în „Revista muzeelor şi monumentelor•, nr. 2/1965, pp. 125-133 ; Gheorghe Bod or,
„Teascuri de ulei în Muzeul etnografic al Moldovei", în „Revista muzeelo r " , nr. special, 1965;
Gh. Dinuţă, „Instalaţii pentru stoarecerea uleiului î n satele , de pe Valea Ampoiului şi Fene
şului" în „ S tudii şi cercetări" - Muzeul Satului 1970, pp. 73-87.
2. Informator Filip Ioan Cosma (n. 1907) , Suciu de Jos nr. 268, de\ine oloiniţa din 1930.
3 . Informator Horvath Ioan
(n. 1910).
Inău.
Oloiniţa
a intrat in patrimoniul Muzeului judeţean
Baia Mare.
4. Informator
Solomiaş
Vasile,
Şomcuta Md1 e .
Oloinfţa apar\ine Consiliului popular din Şomcuta
Mare şi se găseşte la punctul muzeal.
5 . Informator Vinţ Indrei (n. 1900) , Ciocotiş. Oloiniţa datează din 1922, azi se află în patrimo
niul Muzeqlui jud. Baia Mare.
6. Informator Florian Ion a lui Timoc (n. 1895) . Preluca Nouă . Oloiniţa poate fi datată aproxi
mativ l a sfirşitul secolului al XIX-iea.

https://biblioteca-digitala.ro

INSTALAŢ!J

POPULARE

PENTRU

OBŢINEREA

ULEIULUI

Principiul de funcţionare
este acela�i ca la primul tip
desoris,
cu deosebirea că
penele sînt lovite cu un
butuc (care înlocuieşte ma
iul) şi care · cade pe pană,
prin intermediul unui scri
pete. Datorită introducerii
scripetelui, efortul fizic de
pus de om este mai mic şi
acest tip de teasc poate de
servi mai multe gospodării.

Teascurile cu batere ori
zontală (cu berbeci) cunos
cute În multe părţi ale ţării
au avut o mare răspîndire
În nord-vestul Transilvaniei
şi au fost semnalate ca exis
tînd în urmă cu 2-3 de
cenii la : Cupşeni, Costeni,
Ungureni, Ciocotiş în zona
Lăpuş şi Preluca Nouă, Pre
luca Veche, Fericea, Buteasa
În zona Chioar. Azi mai
exista un singur exemplar
În satul Ungureni şi este
încă În funcţiune.
Teascul cu şurub de lemn
şi grapă
In zonele cerce
tate acest tip s-a găsit în
�tare de funcţionare în sa
tele : Larga, comuna Suciu
Foto 2
de Sus, Fericea, comuna
Valea Chioarului şi frag
mente (şuruburi) la Inău, Suciu de Jos şi Larga.
Teascurile pe care le-am studiat mai îndeaproape, ele făcînd azi parte
din patrimoniul Secţiei de etnografie a Muzeului judeţean din Baia Mare,
le vom descrie mai jos.
Oloiniţa din Lairga7 este datată pe grindă 1 9 1 2 . Compusă dintr-un
picior de lemn masiv fixat în pămînt de care se prinde la un capăt grin
da, la celălalt capăt trece fusul ancorat jos în grapă, pe care sînt �ezaţi
bolovani de rîu pentru stabilitate. Fusul se manevrează cu ajutorul unei
pîrghii. Sub grindă, Între piciorul care ţine grindeiul şi picioarele tălpii
(care se află În partea dinspre şurub), se află o talpă în care este scobită
-

7. Informator Bozga Gh. (n. 1929) . Larga, nr. 40.
8. lnformator Merlaş Vasile (n. 1893) . Fericea, nr. 8J.
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„oala" ce are în partea de j o s orificiul pentru scurgerea uleiului. în această
oală se introduce pistonul, „scroafa", pe care apasă prin intermediul unui 1c
grinda. (Planşa 2).
La teascul de la Feri<:eaB, singura deosebire este că grinda se prinde
Între doi „ştimpi", fusul trece prin grindă, iar pistonul se numeşte „popă " .
Aceste teascuri c u şurub sînt d e dimensiuni mai mari, ele putînd de
servi mai multe gospodării uneori chiar Întregul sat.
Prin scurta prezentare a tipurilor de instalaţii pentru obţinerea ule
iului În zonele etnografice Chioar şi Lăpuş, am încercat să facem cunoscute
aceste instalaţii În evoluţie, studiul lor contribuind la o mai com
plexă cunoaştere a zonelor etnografi<:e ammt1te, care sînt păstrătoare d:!
vechi şi originale tradiţii româneşti În cultura materială populară.

POPULAR INSTALLATIONS FOR OBTAINING OIL IN THE
ETNOGRAPHIC AREAS OF LĂPUŞ AND CHIOAR
- Abstract The paper presents the conclusions of some vaster research con
cerning popular installations in the Lăpuş and Chioar area (mi/ls, fulling-mills, heckles, eddies, oil presses etc.).
T!1 e researches have shown that such installations for obtaining
oil existed in a diverse typology and worked three or four decades
ago, but due to the objective conditions of economica/ development
of our country in the process of socialist transformation of agriculture,
these installations have /ost their importance in the economy of the
villages.
The types of installations for ob taining oii in the etnographical
areas of Chioar and Lăpuş are presented in their evolu tion. The des
cription of these installations Jeads to a better knowledge of these et
nographic areas, which preserve ancient and original Romanian tra
ditions of the ma terial folk cu/ture.
·
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E VENIMEN TE ŞI PERSONALI TĂŢI
ISTORICE iN FOLCLORUL MARAMUREŞEAN
IOAN CHIŞ ŞTER
Formularea „evenimente şi personalităţi istorice în folclor" presupune
acceptarea ideii istoricităţii, a posibilităţii datării folclorului în funcţie de
evenimente şi perioade istorice. Nu este cazul să reluăm aci discuţia asupra
chestiunii şi nici să absolutizăm una din poziţiile pe care s-au situat folclo
rişti eminenţi ca Petru Caraman şi D. Caracostea. Folclorul este, poate,
genul de creaţie cel mai apropiat de realitatea obiectivă. Pe acest temei s-au
-Oăutat „unele rădăcini realiste ale fabulosului în poezia populară narativă" 1 ,
s-a vorbit de „un realism al fantasticului în basm "2, iar un folclorist reputat
.a argumentat că basmul fantastic are rădăcini istorice3. S-a admis că o pro
.ducţie literară orală poate avea ca punct de plecare un eveniment istoric,
dar ea va fi o transfigurare şi va exprima o atitudine. Va putea circula
cu toate amănuntele pînă la limita zonei În care ele sînt cunoscute. Dar,
cum observă Ovidiu Bîrlea\ pe măsură ce se îndepărtează în spaţiu şi timp
.amănuntele se şterg, locul lor luîndu-1 elementele mitice sau legendare care
sînt o esenţializare, o propensiune spre general-uman, spe atitudinea exem
plară. Bunăoară legenda des p re descălecat, legată numai de trecerea lui Dra
goş din Maramureş În Moldova, este În realitate, aşa cum a demonstrat
Mircea Eliade5, un mit cu rădăcinile În concepţia arhaică a „vînătorii ri
tuale" În care este relevat rolul jucat de animal pentru spiritul uman, ca
cifru inteligibil al universului, cifru ce şi-a pierdut de mult funcţia la nive
lul conştiinţei pragmatice, dar care supravieţuieşte În creaţii literare.
1. Gh. Vrabie, Unele rădăcini realiste ale labulosolul Io poezia populară narativă, in Studii şi cer
cetări de Istorie literară şi Iolelor, XI (1962) , nr. 3-4, pp, 64�56.
2. I.C. Chitimia, Probleme ale realismului Io folclor în Studii fi cercetări de Istorie literară şi Iol
elor, XI (1962) , nr. 3-4, p. 639.
3. V.I. Propp, Rădăcinile Istorice ale basmului lantasllc, Ed. Univers, Bucureşti, 1973.
4. Ovidiu Birlea, Procesul de crea\le al baladei populare române, în Revis ta Funda\lllor regale, VIII
(1941), nr. 6, p. 584.
5. De Zamol:l:ls a Gengls-Khao, Paris, Payot, 1970.
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In istoriografia românească s-a exprimat întîi rezerva faţă de valoarea
documentară a folclorului. Stolnicul Constantin Cantacuzino ezită să aşeze
folclorul în rîndul izvoarelor istorice pentru că nu este obiectiv (intuind,
deci, că exprimă o viziune), iar Neculce nu insistă pe lîngă cititor să creadă
cele „O samă de cuvinte" pe care le aşează În fruntea letopiseţului. Şcoa
la romantică Însă a reabilitat ideea valorii documentare a folclorului (Băl
cescu, Alecu Rmso ), declarîndu-1 „un mare izvor istoric". Folcloristul mo
dern, dublat de istoric, deşi constată puţinătatea colecţiilor noastre de cîn
tece istorice6 va putea observa că marile personalităţi şi evenimente au lăsat
urme în creaţia populară. Anecdotele slave şi germane despre Vlad Ţepeş
îşi au izvorul În tradiţia orală7• G.T. Kirileanu şi alţii au cules numeroase
legende şi producţii poetice despre Ştefan cel Mare8. Unora li se pare ciu
dată, din acest punct de vedere, situaţia lui Mihai Viteazul. Figura marelui
domnitor a pătruns masiv în creaţiile populare din sudul Dunării, dar în
folclorul românesc amintirea lui e palidă. Autorul unei prefeţe la o antologie
de balade istorice (Valeriu Cristea) explică absenţa producţiilor despre Mihai
prin aceea că marile sale bătălii au lăsat În sufletul poporului „o prea grea
impresie de realitate pentru a se mai putea transfigura În străvezia ţesătură
a legendei"9. Explicaţia e falsă. Folclorul nostru, pînă În epoca modernă, a
fost produs în mediul ţărănesc. Ori, În ochii ţărănimii Mihai nu era popular
din cauza „legăturii" 1D. El a intrat În conştiinţa maselor ţărăneşti ca prototip al gloriei v.echi şi înfăptuitor al primei uniri tîrziu şi pe cale cărtură
rească. Drama lui Constantin Brîncoveanu a impresionat atît de profund
conştiinţele încît a inspirat mai multe piese printre care şi o cronică rimată,
pe baza căreia un diac sau alt cărturar a creat o poemă cu c aracter scenic
şi prin preluarea ei de către minerii din Cavnic (Maramureş) sub numele
de „Cîntare şi verş la Constantin", jucată în sărbătorile de iarnă, a căpătat
un caracter folcloric 1 1 . S-au păstrat numeroase cîntece despre Horia 12, despre
Tudor Vladimirescu, Avram lancu13, despre războiul de independenţă14 _sau
despre răscoala din 1 907.
Ce .ne oferă în această privinţă folclorul din zonele judeţului Maramu
reş ? Trebuie spus de la început că folclorul din Maramureşul istoric, din
zonele Lăpuş, Chioar şi Codru a reflectat principalele evenimente istorice,
6. Ion Muşlea, Cînlecul Istoric în Cercellrl etnografice şi de folclor, II, Ediţie îngrij ită,

7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.

cu studiu
introductiv, bibliografie şi registrul corespondenţei de specialitate, indice de Ion Taloş, Editura
Minerva, Bucureşti, 1972, p. 2.38.
Cf. J.S. l.uria, ln legltorl cu orlgluea subleclulul povestirilor din secolul al XV-iea despre Dta
cula (Vlad Ţepeş) , in Romanoalavlca, X, Bucureşti, 1964, pp. 5---1 8.
Vezi Şlefan Vodl cel Mare şi Sflnt. Jsto1isiri şi ciutece populare strînse la un loc, Ed. I, Foc
şani, 1903 ; ed. III, M. Neaml, 1924.
Valeriu Cristea, Prelall la Balade lslorlce , Editura Minerva, Bucureşti, 1975, p, VI.
Al. Jordan, Mihai Viteazul ID lolklorul balcanic, Imprimeria Naţionali Bucureşti, 1936, p . 4 ; CI.
şi Ovidiu Bîrlea, Folclor ,1 Istorie, în Rev. de etn. şi Iolelor, tomul 11, 1966, nr. 1, p. 20. ·
Ion Muştea, „Ctnlare fi vel'f la Coustanlln", lu Op. cil., pp, 263--Jl3.
David Prodan. Versuri contemporane despre rlscoala hd Horea, lu Anuarul Arblvel de Iolelor.
VI, 1942, pp. 1-28.
Ion Muştea, Clulecul Istoric, în Op. cit., pp. 238-254.
Vezi Teodor Vîrgolici, Ecourile Illerare ale cuceririi Independentei naµouale, Editura Eminescu,
Bucureş ti, 1976, pp. 33-50.
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a cîntat personalităţile care 1i-au aparţinut sau a captat ecourile faptelor is
torice petrecute aiurea� În care maramureşenii au fost sau nu implicaţi .
Maramureşenii îşi proiectează originea În planul legendei. Alexandru
Filipaşcu 15 consemna o tradiţie din Rozavlea care spune că Maramureşul a
fost locuit la început de uriaşi. Ultimul dintre ei avea o fată, Rozalia. ln
tîlnind o mulţime de oameni minusculi, ia cîţiva dintre ei În poala hainei şi
îi duce tatălui său. Uriaşul îi spune c ă sînt oameni din neamul romanilor
care vor stăpîni în viitor Maramureşul. La ruga fetei Dumnezeu îl face pe unul
dintre ei ceva mai mare, iar pe ea ceva mai mică. Astfel s-a putut căsători
cu el şi din acest cuplu s-au născut românii din Maramureş. Tradiţia despre
fata de uriaş şi oamenii minusculi a fost culeasă şi de Muşlea din Oaş în
legătură cu Pintea Viteazul. Este motivul foarte răspîndit, Înregistrat în . ca
talogul A.Th. la nr. 701 16,
O legendă publicată În Voinţa Transilvaniei din 10 martie 1 945 pome
neşte de un Romaniţă Robonban (duce) considerat unul dintre vechii con
ducători maramureşeni. S-a spus că ar fi acelaşi cu RAMUNC, amintit de cî
teva ori În Cîntecul Nibelungilor17 (În suita nobilă a lu� Etzel, - Attila se află, alături de ruşi, polonezi, greci şi valahi, vreo 700 de călăreţi wn
duşi de herţogul Ramunc 1B). Identificarea lui Ramunc cu Romaniţă Ro
bonban şi considerarea acestuia drept unul din vechii conducători maramu
reşeni sînt lipsite de temei. Localizarea „ducatului" lui Ramunc, ca şi perso
najul însuşi a interesat cercetarea istorică. Iorga şi Gh.I. Brătianu au văzut
În el un personaj real, anume pe Roman Mistislavovici, principe al Haliciu
lui şi Galiţiei pe la începutul sec. al XIII-lea. A.D. Xenopol, D. Onciul,
G. Popa-Lisseanu_ şi Adolf Armbruster cred că avem de-a face cu un erou '
eponim, deci personaj fictiv, purtînd numele poporului şi exprimînd ideea
originii romane şi a continuităţii19,
După cite ştim, din Maramureş nu s-a cules pînă acum nici o tradiţie,
despre descălecatul lui Dragoş. Legenda despre vînătoare se cunoaşte, dat
s-a păstrat pe cale cărturărească. O coincidenţă însă trebuie cercetată mai
îndeaproape. Sigiliul oraşului Sighetu Marmaţiei avea cap de bour. Romulus
Vuia a arăitat ci steme c u cap de bour ise găsesc şi la alte popoare, ispre exem
plu la sîrbi, în stema despoţilor George şi Ioan Brancovici sau la polonezi
unde se află În mai multe blazoane20. Prezenţa capului de bour în sigiliul
oraşului Sighet trebuie coroborată cu legenda despre descălecat şi cu afir
maţia lui Miron Costin şi D. Cantemir care vorbesc despre o trecere în
Maramureş a urmaşilor romanilor din Moldova, de unde au revenit prin
15. Istoria Maramureşului, Bucureşti, 1940, p. 15.
16. Vezi Ovidiu Birlea, Miel enciclopedie a poveşWor romAneşU, Edilura şUintifică şi enciclope dică,
�ncures li. 1976. p. 420
17. Apod Iordan Datcu, Introducere la Ion Birlea, Literatură populari dln Maramure,, voi. I, E.P.L.,
1968, p. XXXI.
18. cr. Em. Grigorovitza, Românii ln monumentele literare germane medievale, Bucureşti, Institutul
de arte grafice „Karol Gobl", 1901, pp. 119-123.
19. Adolf Armbruster, Romanitatea romAnllor. Istoria unei Idei, Editura Acad. R.S.R„ Bucureşti, 1972,
pp, 34-35.
20. Vezi SludU de elnogralle şi Iolelor, I, editie Mihai Pop şi Ioan Şerb, Editura Minerva, Bucureşti,
1975, p. 101, nota 5.
20

-

ANUARUL MARMAŢIA voi. IV
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descălecatul lui Drago�. Sîntem, deci, în faţa unui argument al unităţii cul
turale a românilor. Atît moldovenii cît şi maramureşenii au conservat maramureşenii în heraldică - acelaşi motiv de mare răspîndire (dovezi la
Mircea Eliade21) trecut în versiunile cronicii lui Ştefan cel Mare şi în croni
cile româneşti ulterioare. El trebuie să fi avut o sursă orală, aşa cum a
intuit încă Nicolae Iorga22,
Lupta poporului român împotriva cotropitorilor este bogat reprezentată
în creaţia populară. Avem o întreagă grupă de cîntece epice pe care Al. I.
Amzulescu În Indicele tematic şi bibliografic aşezat În faţa antologiei di11
196423, le numeşte „Vitejeşti", induzînd produqiile cu caracter eroic. A
creat Maramureşul balade cu caracter eroic ? Este sigur că maramureşenii
au participat la marile campanii militare antiotomane. In -secolul al XV-iea
cnezii lor erau colaboratori ai lui Iancu de Hunedoara, alături de cei din
Banat şi Hunedoara24. Participarea lor la bătăliile împotriva turcilor, ca şi
dimensiunile epice ale eroicului explică păstrarea a numeroase variante ale
tipului I din ciclul cotropitorilor (turci-tătari) şi anume motivul „Novac.
Gruia captiv în Ţarigrad" . Ele sînt, fireşte, „un Împrumut folcloric direct
sau indirect, ori o radiaţiwie folclorică . . . " aşa cum arăta Tache Papahagi2.\
posibil însă datorită climatului politic şi psihologic menţionat. Găsim variante
ale acestui tip În colecţia lui Ion Bîrlea26 (Gruia lui Novac culeasă din Borşa),
la Tache Papahagi27 (A lu Gruia lui Novac, din Budeşti ; Horia lu Gruia ,
din Vad), precwn şi în colecţiile inedite. Motivul ,,Novac", „Gruia la arat"
este şi el prezent (40 În indicele lui Amzulescu).
S-au păstrat cîteva v ariante din · llincuţa Şandrului (nr. 54 din indicele
lui Amzulescu), numită în Maramureş Ileana Petri (Nadeş - Cehu Sil
vaniei), Horia Firulinei (la Tit Bud28), de cele mai multe ori Irinca, Sirolina,
Linca. Variantele maramureşene vorbesc de o fată a unei babe sau a unui
iid bătrîn, peţită de turci. La sosirea „peţitorilor" tatăl o ascwide şi o <li
dcept moartă. O caută, o găsesc, o iau şi o duc spre ţara lor. Pe cînd trec
Dwiărea fata se aruncă În apă ca să nu rămînă captivă. In Chioar, o zonă
�oldorică a actualului judeţ Maramureş unde nu există, În general, decît
balade de tip familial, motivul are fwicţie de colind. O variantă din Vălenii
Şorncutei 5e opreşte la indicarea falsului rnormînt al fetei.
Trecem peste faptul că în legătură cu Cetatea Chioarului s-au păstrat
o serie de tradiţii, unele cu substrat real. Cetatea este cunoscută în sursele
orale ca proprietate a lui Racolţa (Gheorghe Rakoczy al II-iea). De numele

lui se leagă cele mai multe legende din zonă, întrecute cu număr doar de po21. Op. cit., capitolul respectiv.
22. Ve•i Citeva note despre cronicele şi lradltla noastră Istorică, în Analele Acad. Romi.ne, s e r i a li,
tomul XXX!ll, (1910--1 911) , Mem. sec�. ist„ pp. 134--1 36: 136-140.
23. Balade populare romane,11, voi. l, E.P.L. 1964, pp. 105-234: ciclul de „vitejeşti", la pp. 128--1 77.
24. P . P . Panaitescu, lnceputurlle şi blrulnla sctl8ulul Io limba romani, Editura Acad. R.S.R., Bucu
reşti, 1965, p. 47.
25. Gralul şi lolklorul Maramureşului, Cultura natională, Bucureşti, 1925, p. XXXIV.
26. Lileralură populară din Maril.Dlureş, ediţie îngrijită şi studiu Introductiv de Iordan Datcu, cu un
rnvint înainte de Mihai Pop, voi. l, l!.P.L„ 1966, pp. 15-20, nr, 4.
27. Op. �t., nr. 87 şi 106. (vezi nota 25) .
28. Poezii populare clin Maramureş aduaale de„., Academia Româ.nă, Din vlea\a poporului rom4n, I I I ,
Bucureşti, 1908, n r . 8.
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vestirile şi baladele despre colaboratorul său român, Grigore Pintea. Un bun
cercetător al naraţiunilor populare româneşti, Ovidiu Bîrlea,arată că pînă
în 1966 se cunoşteau 26 de variante în proză despre Pintea Viteazul29• Astă1.i
cunoaştem 3 8 de variante sau fragmente narative. Puţine sînt închegate şi
5usceptibile a fi discutate sub raport literar. Cea mai frwnoasă este legenda
Valea lui Pintea publicată de S. FI. Marian, în care se distinge cu uşurinţă
talentul de povestitor al culegătorului. Sînt apoi alte cîteva variante mai
întinse, la Ion Pop Reteganul (prelucrează şi el), la Petre Lenghel-Izanu.
Celelalte, mai toate, au avantajul autenti,cităţii. Din ele se conturează o
figură măreaţă, prototip al năzuinţelor populare de omenie, dreptate şi
vitejie, figură cu mult mai expresivă, mai vie şi mai verosimilă decît cea
din palidele reconstituiri romanţioase ale autorilor culţi. Tradiţiile popu
lare despre Pintea se fundamentează pe motive de largă circulaţie folclorică:
precocitatea postnatală a voinicului (motiv ce aparţine basmu-lui), muţenia
şi dezlegarea limbii, ramura uscată care înverzeşte, invulnerabilitatea şi
indicarea locului vulnerabil, puterea urieşească, obiectele năzdrăvane, tovă
răşia calului, comorile, ibovnica, actele justiţiare, amintirea postumă. Unele
dintre ele se găsesc şi în variantele baladei. Cunoaştem pînă acum 1 2, care
cuprind, În mare, următoarele episoade : epuizarea proviziilor şi a prafului
de puşcă, trimiterea ortacilor la Baia Mare, „după vin, pîine şi sare I După
praf din cel mai mare", visul prevestitor, trădarea cetaşilor, moartea şi
transmiterea mesajului moral (să nu ai încredere în fărtat).
Amintirea luptelor cu tătarii a rămas în numeroase tradiţii din Oaş
şi Mairamureş. In special ultima incursiune şi înfrîngerea lor la Borşa În
1 7 1 7 a intrat în memoria populară.
·

Avem, apoi, variante ale cîntecului despre Avram Iancu30 în care se
face elogiul marelui tribun („Om ca Iancu nu-i În ţară" ; „Om ca Iancu
nu-i în lume" ; „Om ca Iancu nu mai vedzia ) şi a mobilurilor luptei sale,
văzută în primul rînd ca o acţiune socială.

Este curios c um un cercetător ca Tache Papahagi consideră creaţie
populară un text ca „Doina lui Lucaci " (Vasile Lucaciu, memorandistul,
supranumit „Leul de la Şişeşti"). Chiar sumara privire asupra ei ne poate
arăta că avem de-a face cu o poezie ocazională care n-a putut avea circulaţie
foldorici : mierla să se ducă la fereastra închisorii din Seghedin şi să-i
transmită „multă-nchinăciune I D'e la-ntreaga naţiune" pentru că „el bine
s-o purtat I C a român adevărat I O făcut multe şi bune I Păntru neam şi
naţiune" etc.
Foarte numeroase şi variate, aparţinînd mai tuturor categoriilor folclo
rice, sînt producţiile despre primul război mondial. Putem culege şi astăzi
numeroase cîntec.e, colinde, mulţămnite care se referă la izbucnirea lui (O
colindă culeasă din localităţile Mir�ul Mare şi Finteuşul Mare - zona
Chioar - reţine date calendaristice : „Joi pînă-n Sîntămărie I 0-nceput
focu' dintie"), la suferinţele celor plecaţi şi atitudinea lor faţă de cei ce
29. Vezi Anlologle de proză popularii epicii, voi. III,
30. La Tache Papahagi, Op. cit., p. 92, nr. CCCLXV.

1966,

p.

273, notă.

.20"
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l-au pm; 1a ca�e. O lucrare separată ar trebui să se ocupe de creaţiile rămase
În stadiul de invariantă, cum numea cercetătorul Ortutai produqiile care
nu circulă, adică acele scrisori sau jurnale de război care exprimă o stare
de spirit şi conţin de multe ori frumuseţi artistice incontestabile. Este
cazuJ de pildă al Cîntării războiului din 1 9 1 4, creată de Irina Stan din
Săpînţa şi publicată de Tache Papahagi în colecţia sa sau al jurnalului lui
Ciocaş Vasile din Cărbunar, aflat în colecţia inedită a lui Vasile Trif din
Bozînta Mare, jurnal ce înfătiŞt:":tz3 În versuri toate episo:tdele războiului
la care a participat.
O balad� apărută Î!1tr-? c �eg:re de folclor poetic din Maramure �3 1 d! n
1 970, Tomo1aga, este inspirata dm tragicul episod petrecut la Mo1se1• m
timpul celui de al doilea război mondial, cînd un nwnăr de cetăţeni au fost
masacraţi de horthişti pentru atitudinea lor protestatară. ,fo antologia în
care a apărut culegătorul menţionează ca informator pe Ion Andreica-Vivat
din Vişeul de Mijloc. tn volumul lui Izidor Rîpă, Balade şi legende mara
mureşene32 balada este republicată fără numele informatorului. De altfel,
toate baladele şi legendele din acest volum sînt creaţii ale autoruJui, În spi
rit şi limbaj folcloric� unele chiar foarte frumoase. Chiar dacă în volumul
anterior (Ceas pe ceas se alunga) sau altele au fost date drept folclor, nu
trebuie să ne lăsăm înşelaţi. Autorul are meritul de a fi versificat cu mai
mult talent decît o parte din autorii de texte de folclor nou. Folcloristul
poate însă conta pe o serie de texte autentice care se referă la istoria .zonei
s au la istoria ţării.

31. Ceas pe ceas se alung•, Baia Mare, 1970, pp. 16-21.
32. Editura Ion Creangă, Bucureşli, 1976.
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EVENEMENTS ET PERSONNALITES HISTORIQUES DANS
LE FOLKLORE DE MARAMUREŞ
- Resume L' ouv rage part de la premisse que le folklore est le genre de
creation le plus proche de la realite objective. Une production Jitte
raire orale peut avoir comme point de depart un evenement historique
qu'elle transfigure, en exprimant une a t titude. Elle peut circuler, avec
tous Ies details, jusqu'ci la limite de la zone oii ces evenements sont
co rznus A mesure qu'ils s'eloignent dans J'espace et dans le temps, Ies
details s'effacent etant peu a peu remplaces par des elements mythiques
ou Jegendaires, qui representent, en echange une tendance vers l'essen
tiel, une propension vers ]'aspect generalement humain, vers J'attitude
exemplaire. Par exemple, la legende de Dragoş est un mythe avec ses
racines dans la conception archaique „de la chasse rituelle" {Mircea
Eliade). Se basant sur cette conception, l'ouvrage examine la legende
concernant l'origine des habitans de Maramureş (le mariage de la lille
d'un geant avec un homme commun), inlirmant l'identilica tion de Ra
munc du Chant des Niebelung avec Romaniţă Robonban, considere,
dans une legende, l'un des chels du peuple de Maramureş, s'occupant
ens1 li te de la legende de Dragoş, de certaines variantes des ballades de
tyµe heroique (specialement, le cycle des Novac), des narrations et des
variantes de la ballade a l'egard de Pintea Vi teazul, d'Avram Iancu.
L' au teur conteste l' authenticite folklorique de Ia Doina de Luca ci (V a
sile Lucaciu, le memorandiste), de meme que celle de la ballade de
Tomoiagă sur Ies heros de Moisei.
On en detache la conclusion que le chercheur peut compter sur
tou te une serie de textes authen tiques qui relle tent d'emblee l'histoire
de la zone ou de natre pays.
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CERCETARI PRI VIND ARHITECTURA POPULARA
DIN NORD- VESTUL ŢARU
"Dr. RADU O. MAIER, GERMINA COMANICI
Arhitectura, componentă de bază a culturii materiale, relevă specificul
etnic naţional pe mari perioade istorice, unitatea elementelor de fond ar
monios corelată cu varietatea aspectelor zonale.
Cercetările noastre privind arhitectura populară din partea de nord
vest a ţării, desfăşurate În mai multe zone şi microzone etnografice, ne-au
permis cunoaşterea unui bogat material investigat atît sincronic, cît şi dia
cronic, corelînd faptele de teren cu informarea de arhivă şi cercetarea mu
zeistică. Subliniem însă ca net preponderentă investigarea directă a materia
lului concret de teren, aprofundarea temeinică a elementelor specifice for
melor tradiţionale, pentru ca pe baza acestui constant punct de referinţă
să putem releva transformările survenite În epoca contemporană. Corelate
cu o serie de elemente noi intervenite În viaţa rurală actuală : sistemati
zarea aşezărilor rurale, problema amplasării la căi de comunicaţie, reducerea
suprafeţei aşezării, apariţia unor instituţii sociale şi culturale şi în primul
rînd schimbarea mentalităţii şi gustului estetic În realitatea rurală contem
porană, consecinţă directă a procesului de urbanizare, de asimilare a con
fortului modern - aceste transformări îşi relevă o deosebită pregnanţă în
orice zonă etnografică a ţării, cercetările concrete dezvăluind doar formele
specifice şi amploarea acestui proces.
Studiul arhitecturii ţărăneşti din partea de nord-vest a ţaru sub ra
portul tehnicilor de construcţie evidenţiază concentrarea elementelor co
mune pe două mari categorii condiţionate de factori geografici, în primul
rînd de relief :
- Zona d e cîmpie : Tinca, Oradea, Marghita (jud. Bihor), Supuru de
Jos şi de Sus (jud. Satu Mare).
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- Zona de deal .şi de munte : Vaşcău, Beiuş, Vadu Crişului (jud. Bihor),
Şimkul Silvaniei (jud. Sălaj), Baia Mare şi Vişeu (jud. Maramureş), Bistriţa
Năsăud (jud. Bistriţa-Năsăud), Gherla şi Cluj (jud. Cluj).
Partea de tranziţie Între cîmpie şi deal se conturează ca fiind lipsită de
trăsături specifice îmbinînd elemente caracteristice
celor două zone de
contaot.
Zona de cîmpie se caracterizează ca preponderent agricolă, cu practi
carea intensivă a acestei ocupaţii la care se adaugă cr�terea animalelor mari
de muncă. Materialele de construcţie caracteristice unor anumite forme de
relief condiţionează tehnicile folosite la construcţiile rurale, element im
portant pentru studiul arhitecturii. Materialele de construcţie utilizate cel
mai frecvent în zona de cîmpie au fost : pămîntul, nuielele şi paiele şi, cu
totul sporadic, lemnul În zona de trecere de la cîrnpie spre deal.
Una din cele mai vechi tehnici de construcţie folosită de Întreaga popu
laţie din cîrnpie este cea a „împletirii pereţilor din nuiele şi lipirea lor cu
lut'". Ea reprezintă una din tehnicile cu cea m ai îndelungată atestare pe
Întreg cuprinsul ţării noastre Întîlnită Încă din perioada neolitică, în Cîm
pia Dunării, Dobrogea şi Întreaga cîmpie de vest a ţării. Această tehnică
este specifică tuturor construcţiilor gospodăreşti din zonele sărace În pă
duri şi piatră şi este aplicată deopotrivă la construcţia locuinţei, cît şi a
hambarelor pentru cereale, Întîlnite şi azi În zonele cu agricultură inten
sivă.
O altă tehnică era tehnica „clădirii pereţilor cu furca", care foloseşte
cu precădere pămîntul şi paiele Într-un amestec bine călcat sub copitele
c ailor ori frămîntat cu picioarele de către om pînă se forma o pastă com
paiotă foarte legată datorită paielor intrate În compoziţia ei şi care era aşe
zată cu furca în straturi succesive. Fiecare din straturi - înalt de cel mult
o jumătate de metru - era lăsat În timp de vară să se usuce cîteva zile În.l
inte de a fi pus următorul rînd pînă la ridicarea pereţilor la înălţimea do
ri tă. Du.Pă ce se uscau aproximativ o săptărnînă sau d•rnă, pereţii erau c ură
ţaţi, ciopliţi „cu securea" (toporul), adică aduşi la „vinclu" şi la „sfoară "
C .l să fie netezi.
Procedeul descris este simplu şi casele astfel clădite se lucrau relativ
uşor. Acest procedeu de construcţie al locuinţei din zona de cîmpie cer
cetată de noi este caracteristic şi pentru alte zone similare din ţara cum ar
fi Cîmpia Dunării, mai cu seamă În satele din apropierea Zimnicei, pentru
Dobrogea, Moldova etc.
O tehnică frecvent folosită, dar de dată mai recentă, este cea a „co ns
truirii pereţilor din pămînt bătut cu maiul între cofraje de scîndură".

La

fel ca şi în tehnica descrisă anterior, înainte de a fi pus în cofraje pămîntul
era bine amestecat cu paie, crenguţe, „ogrin ji" şi apă pentru a se lega. Ma,a
compactă rezultată era bine bătută cu maiul între cofraje, care se ridicau
pe măsura înălţării pereţilor şi a uscării lor. După cîteva zile de uscare co
frajde se dădeau jos, rezultînd astfel pereţii netezi, de forme geometrice
perfecte, nemaifiin1d nevoie de o „cioplire" ulterioară - aşa cum era nehttps://biblioteca-digitala.ro
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cesar în tehnica clădirii pereţilor cu furca - această tehnică prezentînd ast
fel o etapă nouă, avansată, faţă de cele descrise anterior.
Toate procedeele menţionate nu foloseau fundaţia sau o foloseau înce
pînd direct de la suprafaţa solului care servea astfel drept „vatră de casă"
sau „faţa casei", vechi denumiri locale ale acestei părţi. Vatra era lipită
şi apoi întreţinută cu lut, formînd astfel o suprafaţă plană şi netedă. Solul
de casă se curăţa de iarbă iar în unele cazuri era şi bătătorit. Caracteristica
comună a tehnicilor descrise este folosirea În general a materialelor „crude"
nefasonate, În prealabil.
Odată cu asimilarea unor procedee noi în construcţii a început faso
narea prealabilă a materialelor crude, cum este de exemplu „chirpiciul" , lu
tul amestecat cu paie sau pleavă şi fasonat, denumit În limbaj local „vă
ioagă" sau „bruji" sau folosirea din ce în ce mai frecventă a cărămizilor
făcute local şi a celor industriale. Alături de utilizarea materialelor noi de
construcţie apare fundaţia care; în etapa iniţială era din piatră, apoi din ci
ment, sau ciment cu piatră fasonată. Aceste noi elemente constituie o etapă
superioară În evoluţia tehnicii construcţiei de locuinţe În mediul rural În
zona de cîmpie cercetată. Noile materiale de construcţie, care au avut drept
consecinţă folosirea ..unor tehnici avansate, au permis meşteşugarilor rurali,
specializaţi În construcţia locuinţelor, realizarea Într-un timp scurt a unor
construcţii frumoase, încăpătoare şi mult mai trainice. ce rivalizează cu
cele din mediul urban, atît din punct de vedere al aspectului exterior, cît
şi al confortului şi funcţionalităţii încăperilor. In momentul de faţă În
construcţia de locuinţe, materialele „crude" În mare măsură au cedat locul
produselor de fabrică, folosindu-se tot mai mult cărămida arsă, sau alte
materiale prefabricate ca de exemplu blocuri de beton autoclavizat, fapt ce
a determinat În mod firesc o creşte·re a randamentului muncii, pereţii un�i
case ridicîndu-se în maximum o săptămînă, faţă de cîteva săptămîni cum
se Întîmpla În cazul folosirii procedeelor tradiţionale. La noile locuinţe ce ramica smălţuită înlocuieşte tencuiala de mortar, faianţa se utilizează larg
pentru amenajarea băilor, bucătăriilor, şpaisurilor (cămărilor), vatra de pă
mînt cedează locul linoleumului şi scîndurilor, tîmplăria provine din fa
brică, iar pentru Învelitoare În loc de „goz" şi „nadă" se folosesc tabla şi
ţigla.
Un element esenţial al arhitecturii tradiţionale care a suferit în evolu
ţia .sa substanţiale transformări este acoperişul. Acoperişul la casele tradi
ţionale din zona de cîmpie era În cea mai mare parte În „două sau patru
ape", drept materie primă de „învelit" servind paiele „gozul", sau trestia
„nada" . Frontoanele casei erau adesea clădite din văioagă tencuită cu mor
tar şi În tencuială apărea o gamă de ornamente executate În majoritatea
cazurilor după gustul estetic al meşterilor locali, demonstrînd o permJ
nentă creativitate.
Tehnica tradiţională a ridicării acoperişului prevedea în primul rînd
realizarea acoperişului Înalt, cu panta foarte mare pentru scurgerea apei şi
zăpezii, avînd o durabilitate În unele cazuri mai mare chiar de jumătate
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de veac. Pentru înălţarea acoperişului se punea pe zid, de jur-Împrejur, o
cunună de grinzi de lemn „la nivel" numită „costoroabă" peste aceasta se
plafa o grindă groasă şi cioplită dintr-un singur trunchi de copac numită
„meşter grindă", sau „ursoaie", aşezate transversal pe toată lungimea casei,
adică peste „tindă" şi „cea casă". Peste costoroabă şi meşter grindă se pu
neau la distanţe de 1 - 1 ,5 metri grinzile perpendiculare vizibile din inte
riorul camerei. Deasupra acestora se „podea podul" cu scînduri sau cu
„doşte" suprapuse sub formă neregulată şi acop erite cu un strat subţire de
lut care forma „faţa podului" . Capetele grinzilor interioare susţineau „cor
nii" sau „căpriorii", de obicei prinşi în cuie de lemn şi fixaţi În partea de
sus cu nişte „scleme" . Coroii erau „cusuţi" la distanţe egale cu „leaţuri"
peste care se aşeza „gozu" sau „trestia". La casele vechi, .construite pe la
sfîrşitul secolului trecut şi În<:eputul secolului nostru, jos la „streaşină" pen
tru susţinerea paielor erau bătute cîteva cuie lungi de lemn În formă de
raze numite „mînă". Pregătitul paielor pentru acoperiş cerea o atenţie deo
sebită. Ca să rămînă Întreg, paiul era îmblătit cu „îmblăceul" şi apoi dis
pus pe acoperiş În straturi. Incepînd cu primele decenii ale secolului nostru,
în . construcţia acoperişului se observă unele modificări dictate de asimila
rea unor materiale noi. Acoperişul casei tradiţionale se transformă treptat
evoluînd de la formele sale arhaice tradiţionale la formele moderne cerute
de noile procedee tehnice şi de estetica arhitecturii populare contemporane.
Dacă unele elemente tradiţionale Încă persistă în construcţia acoperişului
caselor ţărăneşti cum ar fi costoroaba, căpriorii, leaţurile, altele ca meşter
grinda şi grinzile au dispărut, aceasta condiţionată de apariţia noilor ma
teriale ca tabla, -sticla, asbocimentul, tavanul tencuit. In acest fel În con
textul eliminării unor materiale şi tehnici tradiţionale şi-au făcut În chip
firesc apariţia formele noi care demonstrează perfecţionarea continuă a lo
cuinţei contemporane În mediul rural.
Zona de deal şi munte oferind ca material principal de construcţie lem
nul s e caracterizează prin tehnici de lucru specifice, care imprimă arhitec
turii locale. diferenţieri pregnante faţă de zona de cîmpie.
O caracteristică a arhitecturii vechi româneşti din zona de munte este
tehnica construcţiilor ţărăneşti în „furci" (pari În formă de furcă fixaţi în
colţurile caselor) de esenţă tare din gorun sau „cer", bine bătute În pămînt,
În colţurile „vetrei" - faţa casei. Furcile erau unite Între ele cu un gard
de nuiele ce forma peretele construcţiei. În zonele cercetate ca şi În alte
zone din Transilvania este des Întîlnită tehnica construcţiilor În „potici",
lemne crăpate În fîşii subţiri şi împletite În perete În poziţie verticală. Am
bele tehnici foloseau pentru „măldărit" lipitura, un amestec din lut cu paic
mărunte ori pleavă, aplicată dinăuntru şi pe dinafară În mai multe straturi.
Primul dintre straturi era cel mai gros, pentru a umple golurile dintre nu
iele, al doilea şi al treilea mai subţiri, avînd drept scop realizarea cît mai
netedă a suprafeţei pereţilor. Construcţiile ridicate cu această tehnică au
fost frecvente în toate zonele de munte cercetate, ele depăşind cu mult 150
ani vechime, exemplare rare conservîndu-se şi azi. De cele mai multe ori,
construcţia era fără fundament, formînd casa tipică acelei perioade „casa
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pe vatră", adică pe locul netezit ce intra între pereţi şi care forma „faţa
casei" sau „vatra casei", de unde şi numele de „casă pe vatră". Această teh
nică de construeţie ţărănească o încadrăm în categoria celor mai vechi teh
nici româneşti folosite în toate zonele de munte şi deal.
O altă tehnică este cea a construcţiilor ţărăneşti din bîrne de lemn, fie
rotunde - „sule" ...,... fie cioplite - „bîrne" sau „lobde". In acest caz, cînd
i,e începea construcţia casei, În cele patru colţuri era aşezată cite o piatră
mare fără a se face alt fundament. Peste cele patru pietre se aşezau „tălpile
casei", masive, cioplite În patru muchii. Esenţele lemnoase folosite la con
fecţionarea tălpilor erau gorunul şi cerul. Existau cazuri frecvente cînd tăl
pile erau din lemn rotund, aşa cum se aducea din pădure. Acestea aveau
uneori o grosime aşa de mare încît pe ele se crăpau lemnele pentru foc,
servind deci drept „tăietor de lemne". Peste tălpi se puneau bîrne rotunde
sau cioplite pînă la înălţimea dorită a pereţilor. Capetele bîrnelor se în
cheiau „în chiotori româneşti" sau „tiotori". Această tehnică - după măr
turia informatorilor - asigura pe deplin trăinicia construcţiei, - „o casă
durată În chiotori nu se huluie cît e lumea".
Cînd pereţii erau ridicaţi peste ultimul rînd de bîrne se puneau „ ju
guri" de jur împrejur şi „grindariu", peste care erau aşezate grinzile. Peste
acestea, la capete, se fixau „cununile" de care se sprijineau „coarnele" sau
„cornii" . Cornii caselor erau „cusuţi" Între ei cu „leţuri", aşezate la dis
tanţe egale unele de altele, pentru că acestea la rîndul lor serveau drept
suport pentru şindrilă, cu care se acoperea casa În mod frecvent.
O tehnică de asemenea răspîndită era cea denumită - În termeni lo
cali în „şoşi" cu „contraşoşi". Casa nu mai era clădită fără temelie, cu bîr
nele direct pe pămînt sau pe nişte pietre puse În cele patru colţuri, ci pe o
temelie de piatră înaltă de 80- 1 00 de centimetri ceea ce determina elimi
narea În unele cazuri a unui element tradiţional al construcţiilor ţărăneşti
din zonă - referindu-ne În acest caz nu la prispă - ci la „subperete" sau
„tărnaţ" . Din punct de vedere constructiv apăreau unele modificări, bîr
nele nemaifiind, ca înainte, fasonate În patru feţe şi Încheiate În „coada
rîndunicii", ci cu tradiţionalele „chiotori" cu capetele ieşite, introducîndu-�e
noua tehnică a şoşilor unde materialul lemnos nu era folosit ca în tehnicile
precedente pe orizontală, ci pe verticală. La colţuri existau nişte şoşi care
aveau săpate şanţuri umplîndu-se cu bîrne de la un şoş la altul, iar la colţuri
se fixa cîte un contraşoş pentru Întăritură. Această tehnică mai nouă după informaţiile primite de la meşteşugari - tinde să se contureze În două
variante : a) cea a şoşilor în poziţie verticală şi b) cea a şoşilor în poziţie
orizontală „culcaţi". Bîrnele de dimensiuni variabile se fixau În şoşi cu aju
torul „căţeilor" formînd în acest mod „tăbliile pereţilor" .
Tehnicile constructive În lemn, unele de o vechime considerabilă, sînt
atestate încă În neolitic, iar altele, cum este cea „În şoşi", prin secolul al
X-lea şi chiar mai devreme. Cercetările arheologice din Transilvania, legate
de apariţia voevodatelor româneşti din zonă, au scos la iveală această ul
timă tehnică „în şoşi", În săpăturile de la Dăbîca şi Mănăştur, judeţul Cluj.
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Dec:i, încă cu multe secole în urmă putem vorbi de o unitate arhitectonică
românească în Transilvania ce s-a bazat pe o străveche tradiţie, transmiţîn
du-se din generaţie în generaţie pînă În zilele noastre, formînd astfel uni
tatea arhitecturii populare româneşti În lemn.
Ca un aspf'Ct semnificativ de relevat în tehnica .construcţiilor ţărăn�ti
În zona de deal şi munte este folosirea alături de lemn şi a altor materiale
de construcţie, cu tehnicile adecvate. S-au răspîndit astfel chiar În zone de
imense păduri construcţiile din văioagă, caracteristice zonelor de cîmpie.
Acoperişul caselor tradiţionale era cel mai frecvent construit în „două
"
sau patru ape şi cu frontoane la capete. Casele erau acoperite cu şindrilă
din lemn de fag ori de brad dată cu „horju" pentru a se „vuji", adică a
intra una În alta dev.enind toată suprafaţa acoperişului netedă şi bine „pă
sălită" pentru a împiedica pătrunderea apei. Casele erau podite cu răslogi,
horjite cu şindrilă, intrate una în alta, formînd astfel „faţa podului" . ln
casă, podeaua era nelipită, dar În pod se dădea o lipitură din lut pentru a
se obţin·e o suprafaţă netedă. ln g od se ţineau de obicei bucatele, porumbul
uscîndu-se cu „coceni" pe toată . aţa podului şi numai În ajunul Crăciunului
se „desfăca", iar grîul, orzul şi ovăzul erau puse în grămezi pe faţa podu
lui pentru a se usca şi păstra toată iarna.
în ultimele decenii, materialele noi de construcţie au înlocuit şi în
zonele de deal şi munte lemnul, astfel · că 90 la sută din case sînt astăzi con
struite din cărămidă.
Iri afara materialelor n oi, asimilate în bună parte, se poate constata şi
modificarea unor forme în ce priveşte un element tradiţional cum este aco
perişul. Trecerea, spre exemplu, de la acoperişul de paie „cionc" la formele
acoperişului mult mai jos �i Învelit cu ţiglă reprezintă de fapt un pas îna
inte În evoluţia casei ţărăneşti, ajungîndu-se la o sinteză, la tipologie arhi
tecturală contemporană creată de noile condiţii de viaţă ale poporului
nostru.
Locuinţa ţărănească în evoluţia sa a fost dependentă de condiţiile is
torice, social-economice, de factori de ordin geografic. Datele etnografice
oferite de materialul concret de teren atestă că unul şi acelaşi mod de viaţă
economică, precum şi condiţii climatice asemănătoare oferă premisa creării
unor tipuri identice de locuinţe, cu elemente etnice comune, în zone dife
rite. In acest sens tipul românesc de casă - deci tipul iniţial, românii fiind
primii locuitori ai acestor meleaguri - a influenţat populaţiile stabi
lite ulterior. De exemplu, În zonele limitrofe de la poalele Munţilor Apu
seni, în unele sate cu populaţie mixtă, elementele arhitecturale româneşti au
fost preluate integral sau parţial de către maghiari sau alte populaţii.
Vom încerca să analizăm locuinţa tradiţională din zonele cercetate, în
cadrînid-o În ansamblul general al locuinţei româneşti din Întreaga Transil
vanie, deoarece a urmat aceeaşi evoluţie, existînd o evidentă unitate pe
această mare zonă etnografică românească cu o cultură tradiţională mile
nară. Dacă în privinţa materialelor de construcţie şi a tehnicilor de lucru
s-au evidenţiat mici diferenţieri, în ce priveşte evoluţia planului locuinţei
https://biblioteca-digitala.ro
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Locuinţă c u o singură Î ncăpere
- com. Lujerdiu, jud. Cluj.
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Fig. 1

tradiţionale se remarcă o reală unitate, similitudinea elementelor de haz�,
cu deosobiri locale doar de terminologie şi în unele aspecte secundare.
In zonele cercetate, materialul de teren ne-a oferit toate tipurile de
locuinţă, începînd cu formele cele mai vechi, dintre acestea unele · nelocuite
acum, altele devenind doar anexe ale gospodăriei. In acest sens atestăm
încă exist·enţa celei mai vechi forme de locuinţă ţărănească din Transilva
nia „casa cu o singură încăpere" (fig. 1 ) (În Lunca Vaşcăului şi Coieşti jud. Bihor, Luje·rdiu - jud. Cluj), dispărută focă la dîrşitul 1secoh1lui tre
cut, destinată azi altor funcţii gospodăreşti, - ca depozit de alimente sau
'
bucătărie de vară.
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Casa românească din Transilvania cu tindă şi cameră d.e .locuit. A
= tindă. Sfîrşitul secolului al XVIII-iea, comuna Dîrja, jud. Cluj.
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Lop1inţa român.�ască din Transilvania ca şi întreaga arhj,tectură româ
nească au urmat aceleaşi coordonate de dezvoltare, evoluînd de la casa cu
o singură încăpere, la casa cu două încăperi : „casa de locuit şi tinda" (fig.
2), cu vatră liberă, „corlan" .şi cuptc>rul de gătit mînc'a re. Mărturii autentice
În acest domeniu al culturii populare şi adevărate exemplare ale arhitectu
rii locale sînt casele cu tindă a lui Tărzea Maria din Girişul de Criş (jud.
Bihor) şi a lui Ghiţă Dumitra din Nojorid (jud. Bihor) depăşind vechimea
de 1 50 de ani.
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fig. 3 a
Casă din Remetea Chioarului, jud. Maramureş.
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Evoluţia în continuare a locuinţei din partea de nord-vest a Transilvaniei a urmat, coordonate iSimilare cu ale locuinţei _ de pc Întreg t�ritoriul
ţării, trecînd de la casa cu două încăperi la casa cu trei Încăperi „casă-tindă
casă" (fig. 3 a, b, c, d) sau „casă-tindă-cămară" (fig. 4) �au mai multe în
căperi „casă-tindă-casă-cămară" (fig. 5) şi bineînţeles casele mai noi cu mai
multe încăperi, cu"bută-tărie, baie, cămară.
In unele cazuri, planurile caselor au urmat aceeaşi dezvo1tare, numai că
aveau o si-ngură ·cameră de locuit, tinda şi o magazie de alimente, ori prin
divizarea tindei În două încăperi, tinda propriu-zisă, care servea drept bu
cătărie, şi cămara pentru păstrarea grînelor şi. a alimentelor. Aceasta este
În general evoluţia locuinţei tradiţionale româneşti din Transilvania Înce
pînd cu mijlocul secolului al XVIII-iea.
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Fig. 3 c
Locuinţă din Căianul Mjc, jud
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Casă veche, Tileagd, jud. Bihor.

Legendă :

l

-

2

-

4

-

_)

5

6

7

-

-

-

Pat

Masă

Scaun·
Ladă
Dulap
Stălaje

Şpori

.
Fig. 4
Casă veche, Leheceni - jud. Bihor.

Un element caracteristic casei tradiţionale era „tîrnaţul" „superetele"
„,subtoaia" „şatra", specific întregii Transilvanii. Se poate observa destul de
frecvent faptul c:i: multe case au fost construite fără tîrnaţ, apoi, cu timpul,
1ocuitorii revenind la forma anterioară, adăugîndu-i casei acest element spe
cific, numit a<:um „tărnaţ străin" prin faptul că el a fost adăugat. Pe lîngă
.cercetările . de teren, evoluţia locuinţei caracteristică românilor din Transil
v:ania este ilustrată atît de diferitele documente de arhivă ale vremii, cît
şi de exemplarele arhitectonice păstrate înd, deşi În număr redus, pe . valea
·S\)llleşulJui, Firizei, Arieşului, va1ea Borşei, valea Lunei, Lujeroiu:lui, valea
Mureşului, unde acest tip caracteristic de casă coexistă pînă În zilele noastre
.cu formele noi.
https://biblioteca-digitala.ro
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Casă veche de bîrne, Coieşti - jud. BihoJ".

Locuinţa cu două, trei încăperi, sau chiar mai multe este numită în
Transilvania casă : casa de locuit are denumiri specifice pentru ţiecarţ: încă
pere : a) prima încăpere se numeşte „casa cea mică", „casa dinapoi", „bsa
de către teleti", şi prin funcţii•le pe care le îndeplineşte reprezintă locul
unde se desfăşoară Întreaga activitate a familiei: Aceasta este camera în care
familia doarme, gos p odina pregăteşte tnîncarea, se efectuează activităţile
casnice ale; familiei. In această cameră se află „cuptorul
soba", „căndă
lăul" sau „şpoieriul" pentru pregătirea bucatelor, şi un loc special după
vatră unde se poate dormi, b) camera din faţă se numeşte „casa dinainte:',
„casa m"r'e", „camera din faţă"f „soba curată", „casa de către ·uliţă", „casă".
Această cameră cu i.ntrare din tindă este „îmbrăcată de sărbătoare" cu perne
„cu ciur", . şi ţesături pe paturi, cu blide pe pereţi, icoane pe sticlă prove
nite din diverse centre meşteşugăreşti, vase atîrnate de grinzi sau de meşter
grindă, ori cu feştaniile oe se fac la mort lipite de grindă în formă de cruce.
Aici, de obicei, nu se face focul, lipsind soba de încălzit, încăperea fiind
locuită de gazdă numai în timpul sărbătorilor sau pentru musafiri.
Tinda este o încăpere de trecere, de aici intrîndu-se În încăperile ca
sei, i'ar funcţional se foloseşte în cele mai multe părţi ale ţării pentru depo
zitatuJ diferitelor obiecte de uz gospodăresc, unele provizii şi foarte rar
pentru locuit. În unele zone cercetate (exemplu zona Tinca şi Oradea jud. Bihor) tinda serveşte şi ca bucătărie, aici fiind plasat cuptorul de gătit
„şpoierîul" 'şi cuptorul de copt pîinea pe vatră şi vatra liberă. în casele
vechi, tinda era lipsită de tavan, deasupra cuptorului de pîine existînd o
apărătoare, o leasă din nuiele lipită. cu lut pentru a proteja acoperişul de
sclntei, ori din bîrne lipite numită „codan", „bîrniţă", „băbătie", „hăbură",
etc. specific locuinţei tradiţionale româneşti din Transilvania. De asemenea,
�
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la casele vechi, În tindă se făceau una sau două orificii În perete numite
„olurar" sau „podi�" În care se păstrau apa de băut sau oalele · cu lapte,
puse la prins. Tot în tindă se află şi groapa de cartofi numite „crampe"
sau „p�re de pămînt".
Necesitatea depozitării produselor agrare mai abundente a determinat
crearea de noi spaţii, apărînd astfel „cămara", ca o rezultantă a împărţirii
În două a tindei.
Cămara .are intrarea fie din tindă, fie din tărnaţ şi este destinată păs
trării produse�or alimentare pr·e cum şi uneltelor necesare industriei casnice
textile, .aici plasîndu-se de asemenea hambarele şi lăzile pentru făină şi
cereale.
Menţionăm că acest tip de locuinţă, cu aceleaşi caracteristi·c i, este în
tîlnit În toate provinciile istorice româneşti : Muntenia, Oltenia, Moldova,
Banat, Transilvania, fiind generată de condiţiile simiilare de viaţă şi de uni
tate etnică şi ·culturală .a românilor. Planurile şi evoluţia locuinţei din zone
le cercetate se încadrează În dezvoltarea locuinţei din toată Transilvania,
aceasta influenţînd după cum am mai menţionat şi .alte populaţii de exemplu
pe saşi şi pe secui care au asimilat multe elemente ale locuinţei româneşti.
Evidenţiem drept un aspect particular, dar după opinia noastră de
un real interes etnografic, existenţa în aceste zone a caselor „gemine" (Fig.
6) destinate locuirii În ele a doi fraţi. Asemenea case Ie-am întîlnit frecvent
în zon.a Vaşcău, Beiuş, Cluj. Tipul de casă „gemină" depistat de noi în Să
lişte de Vaşcău şi Leheceni (jud. Bihor) prezintă un interes etnografic deosebit nefiind încă semnalată În literatura de specialitate. Aceasta reflectă o
soluţie de organizare structurală a locuinţei deosebit de originală şi inge
nioasă cu simetrie pe diagonală. (Fig. 7). Spre deosebire de „casele gemine"
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Fig. 6
Casă veche, Cristuru de Sus, jud. Bihor.
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Casă geamăn ă pe diagonală, Săliştea de :Vaşcău.

din zonele citate, exemplarele depistate de noi pe teren nu aveau intrarea
dintr-un singur tîrnaţ şi fiecare locuinţă prezenta acest element plasat de
o parte şi de alta a casei. Organizarea casei şi a gospodăriei prezintă o per
fectă simetrie : o casă cu un singur acoperiş, cu un superete pe dreapta şi
cu celălalt pe stînga, cu o cămară pe dreapta şi ceala'ltă .cămară pe stînga, cu
pă,rţile <lin ogradă divizate absolut simetric şi egal.
Trecerea de la structura tradiţională a locuinţei transilvănene din zo
nele cercetate pînă la formele contemporane s-a desfăşurat În decurs de
multe decenii. Primele decenii ale · secolului nostru marchează o etapă im
portantă În evoluţia locuinţei ţărăneşti, proces dinamizat În ultimele trei
decenii, cîn<l În cultura populară materială şi spirituală s-au desfăşurat sub
stanţiale transformări ·sub raport structural, funcţional şi estetic. Contactul
tot mai strîns dintre :sat şi oraş, ridicarea mediului rural la nivelul civiliza
ţiei urbane au determinat nemijlocit importante schimbări în evoluţia lo
cuinţei ţărăneşti. O statistică .actuală ar constata că azi numărul locuinţelor
cu 5-6 camere este cu mu'lt mai mare decît al celor .cu 2-·3 camere, , noilor
încăperi conferindu-li-se alte funcţionalităţi, adecvate confortului modern :
hol, sufragerie, dormitor, camera copiilor, camera bătrînilor, baie, bucătă
rie, cămară etc.
O tendinţă tot mai evidentă În evoluţia locuinţei: ţărăneşti ţransilvă
nene este mărirea spaţiului funcţional n u numai pe orizontală, - aşa cum
se obişnuia pînă în ultimul deceniu - ci şi pe verticală prin apariţia caselor
cu un etaj, evidentă influenţă a arhitectu�ii urbane.
https://biblioteca-digitala.ro
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Menţinerea unor elemente tradiţionale În actuala structură a locuinţei
ca tărnaţul sau cele două ferestre la stradă certifică faptul că procesul evo
luţiei presupune dispariţia treptată a vechiului şi asimilarea gradată
a
noului.
Pe baza materialului faptic - cunoscut şi aprofundat prin investigaţii
de adîncime În zonele menţionate - relevăm cîteva concluzii de ordin ge
neral privind arhitectura populară din partea de nord-vest a ţării . :
- evidenţierea unor tehnici şi materiale d e construcţie diferenţiate
pentru zonele de cîmpie şi cele de deal şi munte ;
unitatea structurală a locuinţei ţărăneşti în toate zonele cercetate ;
- integrarea evoluţiei locuinţei ţărăneşti din partea de nord-vest a
ţării în ansamblul locuinţei din Transilvania, ilustrînd unitatea acestei man
zone etnografice ;
- valorificarea unor elemente specific locale În cadrul formelor con
temporane ale locuinţei ţărăneşti care evoluează funcţional şi estetic spre
locuinţa caracteristică mediului urban.
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Termenii au fost trecuţi în ordinea lor din text.

RECHERCHES SUR L'HABITATION POPULAIRE DU
NORD-OUEST DE LA ROUMANIE
- Resume Notre etude sur J'architecture populaire du nord-ouest de la Rouma
nie comprenant aussi bien Ies plaines (zones de Tinca, d'Oradea et de
Marghita dans le district de Bihor), celles de Supur (district de Satu
Mare), que Ies collines e t Ies montagnes (zones de V aşcău, Beiuş, V adu
Crişului (district de Bihor), de Şimleul Silvaniei (district de Sălaj), de
Baia Mare et du Vişeu (district de Maramureş), de Bistriţa Năsăud
(district de Bistriţa Năsăud) et enfin celles de Gherla et Cluj (district
de Cluj), est fondee sur Ies recherches de terrain et les donnees con
cretes qui y ont ete recueillies.
Celles-ci n ous menent aux conclusions suivantes :
1 . L'existence d'une difference de technique ainsi que des mate
riaux de construc_tion selon Ies regions : plaines, collines, montagnes.
2. L'unite de structure de l'habitation rurale pour toutes Ies zones
e tudiees.
3. l.'integration de l'evolution rurale du nord-ouest de la Rouma
nie dans J'ensemble de toute la Transilvanie, met en evidence l'unite
de cette e tendue zone ethnographique.
4. La mise en valeur de certai ns elements speciiiques pour la re
gion dans le cadre des formes contemporaines, dont J'evolution fon
c tlonnelle et esthethique de la maison rurale se rapproche de la maison
specifiquement urbaine.
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PICTURA ICOANELOR DIN MOISE/ ŞI IRA.DIEREA
El IN ZONELE
ÎNCONJURĂTOARE /N VEACUL AL XVII-LEA
Dr. MARIUS PORUMB

Un important număr de icoane este legat de manast1rea Moisei, unde
viaţa monahală este atestată documentar încă în primii ani ai veacului al
XVII-lea 1 . Pe la 1 637 se găsea în mănăstire chiar un episcop, Dumitru Pop,
ceea ce presupune că la această dată exista aici o intensă activitate.2
In această mănăstire se pare că a fiinţat un atelier de zugrăvit icoane
pe lemn, dacă nu chiar o şcoală de zugravi, care a pictat nu numai pentru
mănăstire, ci şi pentru alte biserici din Maramureş sau ţinuturile Învecinate.
În biserica de lemn a mănăstirii Moisei se mai păstrează trei icoane
care datează din această epocă.
Crist pe tron cu cartea legii (95,5 X 45 cm) este aşezat într-o arcadă
�culptată direct În lemnul icoanei. Isus poartă plete, iar faţa îi este ascetică,
spiritualizată, cu un nas alungit. Poartă o tunică roşie tivită cu galben-ocru
la mîneci , gît şi brîu, peste care o mantie albastră-gri cade În falduri ce
fac unghiuri drepte. Jilţul cu spătarul în hemiciclu este căptuşit cu verde,
avînd marginile galbene. In partea inferioară icoana este foarte deteriorată,
avînd grundul căzut, dar se mai văd Încă unele elemente de decor ale tro
nului. Pe genunchiul stîng Crist ţine o carte deschisă, pe care se află o
inscripţie slavonă. Nimbul şi fondul icoanei sînt de aur, tratat cu reliefuri
de frunze şi vrejuri, formulă decorativă Întîlnită şi la două icoane aparţinînd
veacului al XVI-iea din biserica Mănăstirii Humor3. Decorul sculptural, în
1. Tit Bud, Dale lslorlce despre prolopoplalele, parochllle şi mănlstlrlle romAne din Maramureş dl11
tlmpnrtle vechi pini fn annl 1911, Gherla, 1911, p. 89.
2. Idem, p. 99.
3. Jeoanele d e la Humor nu· au fost publicate. - Le cunoaştem doar din cercetări1e intreprinse îo }.1ol
dova de Nord.
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însuşi suportul icoanei,
reprezintă elemente pre
luate din sculptura Re
naşterii ca de pildă ar
cada de semiove, pilaştrii
decoraţi
cu rozete şi
vrejuri pictate.
Limbajul stifotic al
icoanei presupune oare
cari relaţii artistice ale
mănăstirii maramureşene
cu Moldova, legături cu
noscute de altfel docu
mentar pe Întregul par
curs al veacului al XVII
lea4.
Icoana sfîntului Nico
lae (98 X 68 cm), lucrată
evident de acelaşi artist,
reprezintă pe arhiepisco
pul de Mira În haine ar-
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Inscripţie de pe icoana Isus pe tron,
biserica Mănăstirii Moisei.

A

mn

Fig. 2

-

Inscripţie de pe icoana muceniţa Paras-:hiva, biserica - din Breb.

4. Mănbtirea

de la poalele Pietrosului avea legături cu Moldova de unde erau aduse cărti sau
veneau călugări. Numeroase date ne sini furnizate · de Inscripţiile de pe cărţi. Ioan Bl.rlea. ln
scrljplll din bisericile Maramureşului, Bucureşti, 1909, PP. 131-138 ; Mircea Păcurariu, Leglturile
bisericii ortodoxe din Transilvania cu Ţara RomAneascl fl . Moldova. ln secolele XVI-XV111, Sibiu,

1968, pp. 131-138.
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Isus pe tron, Î nce p utul secolului al XVII-iea, detaliu, b1'erica Mănăstirii Moiset.

hiereşti binecuvîntînd, iar de o parte şi de alta a icoanei centrale cîte cinci
scene legate de viaţa acestuia. Scenele reprezintă : Sffotul Nicolae Vindecînd
un bolnav(?) ; predicarea evangheliei (un grup de credincioşi Îngenunchiaţi,
iar sfîntul predică cu evanghelia În mîini) ; episcopul de Mira salvează trei
nevinovaţi de la decapitare ; scena următoare pare a fi o interpretare gr�iti
a unei binefaceri a sfîntului şi anume, corect, ea trebuia să reprezinte momenhttps://biblioteca-digitala.ro
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tul în care Nicolae aruncă pe geam trei pungi cu aur În casa unui nobil sărac,
ce avea trei fete de măritatS; un bărbat se prosternează în faţa sfîntului ;
pe latura dreaptă : naşterea sfîntului Nicolae, scenă prezentată în două
registre, În partea superioară pruncul În braţele mamei şi tatăl cu o carte
În mîini, iar în partea inferioară două serve spală pruncul ; părinţii se în
grijesc de educaţia lui Nicolae, scenă ce are în centru pe tînărul Nicolae,
în spatele căruia se află mama şi tatăl, îmbrăcat În caftan, iar În faţă un
călugăr ce ţine În mîini o tăbliţă cu bucve ; sfîntul Nicolae este consacr.1t
de către episcopul de Mira succesor ; vindecarea unui mut6.
Faţa sfîntului, din icoana centrală, este Încadrată de barba şi părul
alb, tratate cu multă fineţe. Fruntea Înaltă, ochii mari cu cearcăne, nasul
alungit şi puţin butucănos, gura mică şi subţire, ne sugerează un ascet.
Fondul icoanei centrale este de aur, la fel ca al icoanei reprezentînd pe Isus
pe tron din aceea�i măriăstire.
Acelaşi zugrav de la Moisei a pictat se pare şi icoana sfîntului Nicolae
(83,5 X 61 cm) din biserica din Poienile lzei, icoană datată pe baza unei
inscripţii de I.O. Ştefănescu pe la 1 6047• Tratarea feţei, părului şi bărbii sînt
identice În cele două icoane. Zugravul a folosit În ambele cazuri o croma
tică caldă stinsă. Pc laturile icoanei de la Poienile lzei sînt înfăţişaţi În
bust cîte trei sfinţi, de o parte şi de alta. In dreapta se disting Vasile, Gri
gore şi Ioan, spre deosebire de icoana de la Moisei, unde sînt reprezentate
scene din viaţa sfîntului.
Adormirea Maicii Domnului, ico:mă de hram a bisericii mănăstirii
Moisei, Încadrată În acelaşi decor sculptat În lemnul suportului, ne înfăti
şează o scenă amplă, cu numeroase personaje. Schema iconografică este cea
obişnuită. Maria pe catafalc este Înconjurată de apostoli, iar În planul al
doilea o numeroasă asistenţă. De;isupra c:nafakului Într-un ovoid de raze
- Isus Psihophor. In fundal, apare cetate:i Ierusalimului, În centrul cărei:i
se găseşte un turn de poartă, ce ajunge pînă la cer. Acesta este un element
compoziţional ce face legătură cu registrul superior al icoanei, unde apar
apostolii aduşi pe nori de cîte un Înger la Înmormîntarea Mariei. Din
ceruri apare Maria, Înconjurată de Îngeri, Întinzîndu-i lui Toma centura.
Culorile sînt vii : roşu strălucitor, verde măsliniu , albastru-gri, ocru, ce
nuşiu, verde-veronez, portocaliu, carmin, fiind de altfel aceeaşi gamă cro
matică cu a celorlalte icoane din biserica de lemn a mănăstirii Moisei.
Datarea icoanelor la Începutul veacului al XVII-iea o facem pe baza
elementelor arhaice �e le întîlnim, reprezentarea ascetică de tradiţie bizan
tină, inscripţiile în hmba slavă, dar şi prin elementele de factură renascen
tistă, ca de pildă arcul de se.miovc sculptate, capetele de putti de la colţu
rile icoanelor, reprezentarea mulţimii şi peisajului urban, În Adormirea
Maicii Domnului, sau fondul de aur cu motive vegetale, elemente ce au
5 . G eo rge Kallal, Jconograpby ol lhe Salnls ln Central and Soulh Italian Scools ol palntlng, S,11•.,oni

6.

Florence, 1965, col. 804.
Idem, col. 808.
Ştef.ii nescu , Arta vec he a Maramureşului, Ed. Meridiane, 1968, p. 86', dateazd aceastd. iCf.Mnd.
fără să m e n t i oneze inscriptîa . ln i;eaJitale icoana fiind intr·un stadiu avansat de deteriorare dbia
se văd unele Iragrrienle din ea.

1. 1.D.
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Fig. 4

-

Sfîntul Nicolae, începutul secolului al XVII-iea, detaliu din scena centrală,
biserica Mănăstirii Moisei.

pătruns în pictura icoanelor maramureşene di.n Moldova sau prm . interme
diul meşterilor din Slovacia şi Galiţia8.
Confirmarea datării corecte a grupului de icoane de la Moisei o face
icoana muceniţei Paraschiva, din biserica de lemn din Breb.
8.

Ikonen aus Polen, Jkonenmuseum Recklinghausen, 1966,
Vycbodoslovenslu\ lkony, î n Umeni,
anul XVII, 1969,

(Catalog). liy. 27, 77,
nr. 5, pp . 404-424.
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Fig. S

-

Icoana sfintului Nicolae , detaliu.
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koana muceniţei Par;1schiva, înainte de 1 641, detaliu, biserica din Breb.
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Icoana de la Breb pare a fi lucrată de aceeaşi mînă ca şi icoanele de
la Moisei. In spe<.ial asemănarea este izbitoare în privinţa feţelor. Zug ravul
a pictat şi într-un caz şi în celălalt personaje cu ochii conturaţi de pleoape
�i cearcăne, cu nasuri relativ butucănoase. Motive decorative asemănătoare
apar pe tronul lui Isus de la Moisei şi pe tivul hainei Paraschivei. Inscripţia
icoanei din Breb9 impune o datare înainte de 1 6 4 1 , deoarece este de necrezut
ca după această dată , cînd sînt aduse moaştele muceniţei la Iaşi, zugravul
maramureşean să comită o asemenea eroare, denumind-o pe cea care de
venise patroana Moldovei, sfînta Paraschiva de Tîrnovo 10 . într-un asemenea
context nu putem fi de acord cu datarea făcută de Atanasie Popa privind
icoanele din Mănăstirea Moisei. 1 1
Existenţa l a mănăstirea Moisei a unui centru d e zugrăvit icoane se
reflectă În faptul că În cîteva localităţi din jur se găsesc icoane de tipul
celor trei din biserica mănăstirii de la poalele Pietrosului. In biserica din
Vişeul de Mijloc, un fragment dintr-o icoană, din aceeaşi familie, reprezintă
Naşterea lui Isus. Ancadramentul este acelaşi, iar detaliile păstrate sugerează
ideea că icoana a fost lucrată de un zugrav din acelaşi grup.
Din vechea colecţie Marţian au ajuns la Muzeul din Năsăud două icoane
maramureşene 12, care deşi foarte deteriorate ne vorbesc prin detaliile lor
de faptul că atelierul de zugravi de la mănăstirea Moiseiului a avut co
menzi chiar şi În ţinutul Năsăudului.
Din grupul Moisei fac parte şi cîteva icoane din biserica de lemn din
Borşa, care din păcate mai păstrează doar suporturile de lemn cu sculpturile
5pecifice iconarilor moiseieni 13.
O icoană asemănătoare celor de la Moisei, reprezentînd Adormirea
Maicii Domnului (96 X 73 cm) se află În biserica din Poienile Izei. Motive
decorative sculpturale aidoma celor de pe icoanele de la Moisei Împodo
besc şi această icoană, dar calitatea artistică a picturii este inferioară, cu
lorile sînt stinse, fără strălucire, desenul mai puţin sigur, compoziţia redusă
la un număr mai mic de personaje . Icoana de la Poienile Izei este evident o
lucrare mai tîrzie, de la mijlocul veacului al XVII-iea.
Legătura dintre grupul Moisei, de la începutul secolului al XVII-iea, şi
icoanele din veacul al XVIII-iea, o fac două icoane Împărăteşti din biserica
din Şieu. Icoana Deesis (1 2 1 X 85,5 cm) şi cea a Mariei cu pruncul ( 1 2 1 X 86
cm) 11 reiau motivele decorative sculpturale de la Moisei, dar tehnica folo
sită de meşter este cu totul deosebită. Arcul de semiove, micile colonete
contorsionate, ce susţin arcul, sau ramele, nu mai sînt sculptate direct În
suport ca În cazul grupului de icoane amintit ci sînt aplicate, motiv pentru
care şi relieful lor este mult mai proeminent15• Dacă în principiu există o
9.
10.

11.

12.

13.

14.
15.

Vezi fiq. 2.
Atanasie Popa, Cazania lui Varlaam, Timişoara, 1944, p. 59 ; moaştele sfintei au fost aduse Ia
laşi în 1641 Ia 13 iunie d� ciltre Vasile Lupu de la Constantinopol.
Atanasie Popa, Biserici vechi de lemn din Transilvania şi Maramureş, Cluj. 1937, p. 71, cdrc
datează icoana slîntului Nicolae „pe la 1775".
Icoane studiate cu prilejul unei vizite la Muzeul Năsăudean în vara anului 1969.
Icoanele din biserica de lemn din Borşa sînt înlr�un avansat stadiu de degradare, din care motiv
nu se poate distinge nici o scenă.
l.D. Ştefănescu, Op. �li„ p. 84 fiq. 31; 32.
Această tehnică se va generaliza în veacul al XVIII-iea.
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doua jumătate a secolului al XVII-iea, detaliu, biserica din Şieu.
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Fig. 1 0

-

Isus binecuvî ntî nd, icoană secolul XVIII, biserica din Budeşti-Susani.

înrudire stilistică În ceea ce priveşte motivele decorative sculpturale ale
icoanelor de la Şicu cu grupul Moi�ei16. nu acelaşi lucru putem spune şi
despre pictură. Maria reprezentată cu micul Isus în braţe, avînd nimburi
m relief, dar aplicate, este flancată pe cele două laturi de 1 2 proroci mesia
nici17, după cum reiese din inscripţiile de sub fiec�re bust. Isus din icoana
Deesis, purtînd acelaşi nimb în relief şi aurit, este înconjurat de apostoli,
aşezaţi în acelaşi chip.
·
16. Motivul decorativ al arcului cu semiove ii întîlnim Ia mijlocul veacului al· XVII-iea la mai
multe tipărituri, pe pagina de titlu. Vezi Mircea Tomescu, Istoria cllrţll romllÎeşll de la lnce
puturl plnll la 1!118, Editura ştiintifică, Bucureşti, 1968, care publică paginile de titlu ale Pravilei
hi.I Vasile Lupu. laşi, 1646, (fig . 48) şi cărţii lndreptarea legii, apărută Ia Tirgovişte, 1642 (fig. 56).
17. I.D. Ştefănescu, Op. cit., p. 84.
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Fondul de aur, cu re
flexe argintii, este identic
la ambele icoane. Faldu
rile tunicilor şi mantiilor
sînt tratate după o vizi
une ce nu este uzitată de
meşterii moiseieni. Mo
delarea cu umbre şi lu
mini a drapajului, prin
suprapuneri de tonuri de
cu'l oare, feţele pline şi se
nine,
sînt neîndoielnic
trăsături pe care le-am
remarcat şi la icoanele
.dintr-un grup mai larg
din
prima jumătate '1
veacului al XVII-lea . de
la bisericile din Budeşti
şi Sîrbi.
Icoanele de .Ia Şieu au
o stare de conservare
precară. In numeroase
porţiuni .grundul este că
zut. Nu putem accepta
datarea făcută de I. D.
Ştefănescu18.
Pe baza
elementelor
decorative
Fig. 1 1
Maria cu pruncul Isus, icoană secolul
sculpturale, aplicate pe
XVIII, biserica din Breb.
panoul icoanei, - teh
nică folosită cu precădere În veacul următor - lucrările se pot data abia
la sfîrşitul secolului al XVII-lea. Pictura m�terului de :la Şieu este o simbioză
de caracteristici preluate de la cele două grupuri de zugravi amintite, ce
au pictat în Maramureşul din prima jumătate a veacului al XVII-lea. Ţinînd
cont şi de acestea, datarea celor două icoane împărăteşti de la Şieu se în
cadrează În a doua jumătate a veacului al XVII-lea, făcînd o legătură, cel
puţin de natură tehnică, dacă nu şi stilistică cu pictura icoanelor maramu
reşene din veacul următor19.
-

18. lde m, p. 85.

19.

22•

Se pot invoca în această direcţie numeroase exemple publicate sau nepublicate . Dintre primele
cităm icoana cuvioasa Paraschiva, in I.D. Ştefănescu, Op. cit„ fig. 33 şi Alexandru Efremov, Trei
lc<>ane maramureşene exp!Ue tn strllnlltate, în Revista Mnzeelor. anul III. 1966, nr. 2, pp. 172-174.
Icoane lucrate în aceeaşi tehnică şi aparţinînd sec. XVIII, fiind datate cu inscripţii, se întilnesc
in majoritatea bisericilor de pe valea Cosăului : Budeşti, Sirbi, Călineşti, Fereşti, G iuleşti . De
asemenea o bogată colecţie deţine Muzeul Municipal din Sighetu Marmaţiei.

https://biblioteca-digitala.ro

MARIUS

PORUMB

OJE IKONENMALEREI IM KLOSTER MOISE! UND IHRE

EINWIRKUNG AUF DIE U:tvll.IEGENDEN
GEBIETE IM 1 7 JAHRUNDERT
- Zusammenfassung Vorliegende Arbeit handelt von einer Gruppe unveroffen tlich ter
lhonen des 1 7 . Jhs. aus einigen Holzkirchen in Maramureş. Die wich
tigste Gmppe, vom Beginn des Jahrhunderts, befindet sich im Kloster
Moisei. Scheinbar gab es dort eine Werkstatt fiir Ikonenmalerei, die
nicht nur fiir die Klosterkirche, sondern auch fiir die Kirchen von Breb,
Poienile Izei, Vişeul de Mijloc und Borşa arbeitete. Das Museum von
Năsăud bewahrt einige, von Meistern aus Moisei gemalte Ikonen. Da
c1mch ist die Annahme berechtigt, dass in dem genannten Zentrum
der Ikonenmalerei auch Bes tellungen fiir den Siiden des Rodna- Gebirges
ausgefiihrt wurden. Die Ikonen dieser Gruppe sind eine stilistische
Symbiose zwischen byzantinischer Tradition und Renaissanceelemen ten,
die durch Kirchenmaler aus der Moldau und der Slowakei vermittelt
wurden.
Zwei Ikonen aus Şieu s tellen die V erbindung zwischen dem Mal
zentrum von Moisei und den Ikonen des 18. Jhs. aus Maramureş her . .
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TROIŢA DIN BERBEŞTI
MIHAI MUSCA
Drumeţind de la Baia Mare spre Sighet, după ce şoseaua se desprinde
din încl�tarea Gutîiului aşternfodu-se în depresiunea maramureşeană, călă
torului încep să i se dezvăluie frumuseţile unei străvechi culturi materiale.
Discrete, ascunse de arbori, dominînd totuşi, în modestia lor, bisericile de
lemn de pe valea Marei rememorează implacabila scurgere a timpului, iar
Împreună cu vechile case şi tradiţionalele porţi creează acea ambianţă specific
maramureşeană, caracterizată prin cultura lemnului.
Aproape de Sighet, nu departe de confluenţa văilor Marei şi Cosăului,
s e Întinde Berbeştiul, sat de veche tradiţie atestat documentar Încă În anul
1 5 8 7 1 . Urmînd şoseaua, imediat după ultima casă a satului, pe stînga, impu
nîndu-se prin monumentalitate şi originalitatea concepţiei, apare interesanta
dar puţin cunoscuta troiţă din Berbeşti2. Ceea ce atrage atenţia în mod
deosebit, diferenţiind-o de răstignirile . frecvent Întîlnite la margine de
drum, este structura compoziţională a acestei troiţe. Pe lîngă . obişnuita re
prezentare a crucificării lui Isus, meşterul a adăugat, realizate Într-un. relief
mai mult sau mai puţin înalt, elemente şi personaje ce Întregesc ansamblul,
conferindu-i complexitatea unei adevărate compoziţii sculpturale. Astfel,
la piciorul crucii sînt dispuse două grupuri de personaje , identificate ca
fiind Iosif din Arimateia, Maria, Ioan evanghelistul şi Maria Magdalena. Pe
lingă acestea, la baza crucii se găseşte o icoană a Mariei cu pruncul, iar
sub braţul orizontal al crucii sînt dispuse reprezentările antropomorfizate
ale soarelui şi lunii. (Fig. 1 ) .
· Concepută şi realizată din materiale specifice locului, piatră şi lemn,
troiţa este compusă din două elemente distincte. In primul rînd, deasupra
solului, avind dimensiunile de 0,60 m X 2,90 m X 2,90 m se înalţă un
·

·

1. C o rio l an

2.

·

·

·

Suciu, Dic\lonar Istoric al localllll \llor din Tran•llvanla, voi. I. p. 71.
Tradiţi a locală păslreaz.i putine dat.! informationale referitoare la troita. Se cunoaşte doar. faptul
o:â aceasta a fo;t cti torita de familia Rednic. localnici ai căror descendenli mal trăiesc tl astăzi
în snt.
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soclu clădit din piatră de carieră.
Evident menirea acestuia este cons
tructivă, şi anume susţine şi fixează
braţul vertical al crucii. Soclul de
piatră este acoperit cu un Înveliş de
şindrilă realizat În patru ape, iar

Fig.

1. Troiţa din Berbefti, ansamblu

Fig.

2. Isus

deasupra acestuia, la înălţimea de 1 , 1 6 m În partea stîngă şi 1 ,20 m În par
tea dreaptă3, se află o pla�formă pe care sînt di·s puse personajele de la baza
crucii. Dimensiunile iniţiale ale platformei .au fost de 2,40 m X 0,95 m. !n
prezent se mai păstrează doar lăţimea a două �clnduri, respectiv 0,48 m4•
Deasupra platformei se găseşte troiţa propriu-zisă, respectiv crucea .c u
Isus, cele patru personaje de la baza acesteia, icoana Maria cu pruncul, pre
cum · şi reprezentările soarelui şi lunii .. Toate elementele comp.o ziţiei sînt
fixate şi protejate de . o suprastructură , casetăS, deschisă doar 9Pre est. Cu
o de$Chidere aproape dreptunghiulară, terminată În partea superioară prin
tr-un acoperiş în două ape această suprastructură a avut menirea de

a

pro

teja . împotriva intemperiilor elementele compoziţiei şi de a permite fixarea
şi . adosarea personajelor. Pe lîngă acest. rol strict funcţional, pereţii casetei
au mai avut şi un rol plastic, decorativ, anume acela de a constitui un · fond
3. Măsurătorile au fost efectuate de la nivelul solului.
4. Asupra· acestor elemente

v·om

mai

reveni

la

analiza

compozi'ţiei.

(\'ezi

5. ·ln lipsa unul termen adecvat folosim termenul de casetă pentru ansamblul

protecţie din suprastructura compoziţiei.
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pictura}, deoarece Întreaga troiţă a fost iniţial acoperită cu un strat de
culoare. Sistemul constructiv al casetei ·este constituit din braţele crucii,
platformă şi brîul de grinzişoare dispuse În zona mediană, iar materialul de
construqie a fost scîndura de brad, învelită la exterior cu şindrilă.
Suprastructura a îndeplinit În mare măsură rolul de proteeţie, asigu
rînd conservare::i ansamblului compoziţional. Cu excepţia şindrilei recent
înlocuite, toate elementele de lemn se găsesc Într-o bună stare de conser
vare, fără a prezenta fisuri adînci. Totuşi, factorul timp şi starea de aban
don În care s-a găsit troiţa o lungă perioadă a lăsat urme sesizabile. Intem
periile au îndepărtat În cea mai mare parte stratul pictural ce acoperea fon
dul şi personajele, provocînd o superficială corodare a lemnului, iar oa
menii şi timpul au contribuit Ia descompletarea compoziţiei şi la deterio
rarea unora din elementele păstrate. In acest sens trebuie să amintim : dis
pariţia unei părţi din cununa de spini ce încununa capul lui Isus, lipsa mîi
nilor la Iosif din Arimateia, pierderea unei părţi din evanghelia Sf. Ioan şi
dispariţia majorităţii razelor ce Încununau soarele şi luna. Cu toate acestea
troiţa se găseşte Într-o relativ bună stare de conservare, iar elementele
sculpturale îşi păstrează în întregime valoarea plastică şi expresivitatea. Mai
accentuate sînt degradările de ordin cromatic, fapt ce duce la pierderea unei
părţi din forţa sugestivă cu care a fost Învestit iniţial monumentul.
Datorită inexistenţei izvoarelor documentare, precum şi a unor certe
urme materiale care 5ă ne permită elucidarea problemelor legate de for
maţia meşterului, originea �i datarea monumentului , sîntem obligaţi să
renunţăm la desfăşurarea clasică a analizei. In acest sens, dat fiind faptul
că toată argumentaţia referitoare la problematica mai sus amintită este le
gată de analiza compoziţiei, iar desfăşurarea acesteia este în ultimă instanţă
determinată de realizarea personajelor, am fost constrînşi să ne ocupăm
în primul rînd de analiza personajelor, apoi de analiza compoziţiei şi În
final, În funcţie de datele obţinute, să încercăm emiterea unor ipoteze cu
privire la meşter, originea şi datarea troiţei.
Executate Într-un relief mai mult sau mai puţin Înalt, personajele şi
cd:-lalte elemente figurative ale troiţei au fost învestite, prin tratarea plas
tică, cu valenţe portretistice ce Ie conferă individualitate şi o pregnantă
notă personală. Analiza acestora, În funcţie de importanţa lor ierarhică
�i compoziţională, ne oferă datele şi mijloacele necesare la analiza com
poziţiei.
Cahnă, tragică şi expresivă, reprezentarea lui Isus constituie elementul
central al troiţei. Executată în maniera goticului tîrziu, figura lui Isus atîrnă
greu susţinută de braţele uşor oblice fără ca picioarele, pironite unul peste
altul, Într-o uşoară flexie, să contribuie la susţinerea corpului. (Fig. 2).
Avînd înălţimea de 1 ,60 m şi anvergura braţelor de 1 ,62 m, lucrarea
se caracterizează prin respectarea proporţiilor. Totuşi unele exagerări ana
tomice au fost folosite în scopul intensificării şi accentuării tragismului.
Toracele puternic, aproape plat, cu o osatură reliefată prin incizii adînci,
abdomenul cu o musculatură dură şi uscată creează, împreună <:u picioarele
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descărnate, imaginea unui corp mucemc1zat, inert şi tragic. Ceea ce dis
tonează cu trupul sînt mîinile longivine, bine tratate anatomic, dar care
nu participă la atmosfera de durere şi abandon a corpului. Braţele par las
cive, iar palmele şi falangele minuţios tratate imprimă o notă de eleganţă
şi nobleţe În totală discordanţă cu ansamblul personajului.
O uşoară inconsecvenţă faţă de context se manifestă şi În legătură cu
tratarea portretului lui Isus. Fruntea înaltă şi puţin bombată, nasul lung
şi drept, ochii oblici abia mijiţi sub arcade, bărbia şi barba puternic relie
fate, gîtul musculos şi În special gura cu buzele strînse, dure, imprimă ca
pului mai mult o tentă de dîrzenie decît de durere. Totuşi, luată În an
samblu, reprezentarea lui Isus este pe departe cea mai realizată piesă a
compoziţiei, constituind prin tr:itare şi dispoziţie figura centrală, domi
nantă, a acesteia.
Urmele de culoare păstrate ne permit să reconstituim imaginea iniţial:î
a figurii lui Isus. Petele roşii găsite pe bicepşii braţului stîng ne determină
să credem că întreaga statuie a fost acoperită, peste stratul de fond al
dermei, cu urme de sînge. Drapajul care acoperă talia p ersonajului, lo g ic 5i
foarte plastic tratat, a fost iniţial pictat cu culoare galbenă. Urme slabe se
mai disting în cutele adînci ale acestuia.
Făcînd parte din grupajul aflat În stînga crucii, Iosif din Arimateia
se distinge prin realizarea portretistică, beneficiind de o tratare plastică ce
ii conferă individualitate şi forţă expresivă. (Fig. 3 )
Lucrat În relief înalt, ca de altfel toate personajele de la baza crucii,
adost fondului de scîndură a casetei, Iosif are dimensiunile de 1 ,28 m înăl
ţime, 0,34 rn lăţime şi 0,1 7 m adîncimea reliefului.
Statică, dispusă pe un soclu jos, lucrarea a fost executată în: volume
mari, sintetice, pe care le desfăşoară costumaţia personajului. Iosif poartă
tunică lungă, fără guler, încinsă În jurul taliei Înalte cu un brîu realizat
prin două incizii paralele. De la brîu În jos, printr-o vălurire largă, ver
ticală, tunica urmăreşte ductul membrelor inferioare, iar În partea de jos
se termină printr-un pliu greu, ce cade Într-o uşoară acoladă între labele
picioarelor. Deasupra tunicii, Iosif are o manta ce porneşte oarecum ilogic
de la jumătatea umerilor. In faţă, pe piept, mantaua este prinsă cu două
şnururi supradimensionate care prin tratarea plastică se aseamănă cu mo
tivul decorativ al frînghiei atît de frecvent Întîlnit în ciopliturile mara
mureşene. Vălurindu-se în falduri mărunte şi dese pe ambele braţe, man
taua ca.de de-a lungul corpului, pierzîndu-se spre spate În partea stîngă,
În timp ce În dreapta, adusă forţat În faţă, dă naştere unui drapaj artifi
cial, În unghi.
Portretistic, figura lui Iosif constituie o realizare de înaltă ţinută ar
tistică, dovedind pe deplin măiestria autorului. Părul bogat cade pe o
frunte bombată şi înaltă, unduindu-se În �viţe de mare plasticitate, înca
drînd împreună cu barba realizată în aceiaşi manieră o faţă expresivă.
.
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Nasul drept, ochii plecaţi, adînciţi în orbite şi gura cu buza inferioară
plină conturează un personaj distins, interiorizat şi meditativ constituind
un adevărat cap de ·expresie. (Fig. 4).
· Cromatic, urmele păstrate atestă ocrul pentru tunică şi verdele pentru
manta.
Făcînd parte din acelaşi grupaj din stînga crucii, Maria se remarcă în
primul rînd prin dimensiunile mai ample ; 1 ,52 x 0,35 x 0,30 m menite să

Fig. 3.

Grupajul din stînga crucii, Iosif şi
Maria

Fig. 4. Iosif din Arimateia, detaliu

mblinieze şi pe această ca1e rolul acestui personaj În ierarhia iconografică.
(Vezi fig. 3).
Statică, ca şi Iosif, Maria este investită de autor cu o gestică ce exprima
pe deplin sentimentele ce o animă. Ducerea mîinii stîngi la cap sugerează,
conform iconografiei tradiţionale, intensa dramă a mamei îndurerată. D ir
pe · lîngă sugerarea durerii prin gestică, capul, prin realizarea artistid, par
ticipă afoctiv, contribuind la accentuarea . dramatizării. Fruntea înaltă şi
plată, ochii uşor adînciţi În orbite, o asul lung şi drept, gura cu buze sub
ţiri strînse de· un rictus, şi ovalul alungit al feţei dau naştere fizionomiei
unui personaj îndurerat, la care se distinge o notă de fatalism şi resemnare.
(Fig' Ş).
. .
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Vestimentar, Maria poartă, ca de altfel toate celelalte personaje, o tu
nică lungă care cade pînă pe picioare. Gulerul acesteia este rotund, acope
rind o parte din piept, iar talia este marcată ca şi la Iosif printr-un brîu,
mascat În mare parte de ductul braţului drept. în partea inferioară, poziţia
de contrapost este redată prin realizarea volumelor mari, În unghi, .t
tunicii ce urmăreşte piciorul stîng. Deasupra tunicii Maria are un maf o
rion care, În căderea lui, creează un drapaj decorativ. De remarcat este fap
tul că În partea inferioară Întîlnim acelaşi drapaj fortuit, ce pliază În un
ghiuri şi planuri mari şi ilogice.
în cel de al doilea grupaj, cel din dreapta, sînt reprezentate persona
jele Ioan şi Maria Magdalena. (Fig. 6 ) .
Simetric cu Maria, atît dimensional cît şi ca gestică, Ioan are o faţă
juvenilă pe care se citeşte o durere meditativă. (Fig. 7). Fizionomia acestui
personaj este asemănătoare cu a Mariei, deoarece întîlnim aceleaşi trăsă turi ;
nas lung şi drept, ochi plecaţi, gură subţire şi facies alungit. Părul pieptănat
pe spate descoperă o frunte Înaltă, uşor bombată. Gestul mîinii drepte ri
dicate la faţă marchează durerea, iar Împreună cu stînga, care susţine pe
antebraţ evanghelia, creează o evidentă simetrie plastică cu reprezentarea
Mariei.
Pe lîngă simetria gesturilor, am amintit şi de cea dimensională. Ioan
are dimensiunile de 1,48 x 0,36 x 0,22 m. Vestimentar, Ioan poartă un cos
tum compus din tunică şi manta, ca şi celelalte personaje amintite ante
rior, diferenţiindu-se doar prin tratarea gulerului. De data aceasta, avem
un· guler Înalt, pe gît. Desfăşurarea drapajului este asemănătoare cu cea
Întîlnită pînă acum.
Avînd aceeaşi costumaţie ca şi restul personajelor, remarclndu-se doar
prin gulerul înalt şi încercarea de marcare a contrapostului, ca şi la Maria,
Maria Magdalena se distinge prin expresivitatea capului. Părul lung căzut
pe spate pînă la nivelul umerilor dezvăluie o frunte Înaltă, bombată. Ochii
alungiţi şi înguşti, cu pleoapele grele, dau feţei o expresie de durere. Nasul
5curt şi gros, gura strînsă cu buze subţiri, bărbia voluntară şi maxilarele
puternic reliefate dau naştere unui portret cu un pronunţat
potenţial
emoţional şi afectiv. (Fig. 8).
Fiind simetrică cu Iosif, reprezentarea Mariei Magdalena se apropie de
dimensiunile ace5tuia, avînd : 1 ,30 x 0,34 x 0,1 8 m, iar prin realizarea cro
matică, ocru pentru tunică şi verde pentru manta, se subliniază şi mai
pregnant simetria celor două personaje6.
La baza crucii, înlocuind clasica reprezentare a oaselor lui Adam, se
găseşte dispusă icoana Mariei cu pruncul. Realizată Într-un relief nu prea
înalt, lucrarea corespunde iconografic reprezentărilor de acest gen, înfă
ţişînd-o pe Maria cu pruncul Isus în braţe. Plastic, tratarea celor două
personaje se apropie de realizările analizate anterior. Totuşi ţinînd seama
de înălţimea mai redusă a reliefului, trebuie subliniat că volumele icoanei
6. Diferenla de 4 cm existentă la reprezentările fecioarei Maria şi a evanghelistului Ioan n fost
plinitu prin supraindl\area platformei in p•rtea dreaptă (vezi dlferen\a de la 1,16 la 1,20 m).
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Fig.

5. Fecioara Maria, detaliu

"
Fig. ,�·i/'G�upajul din dre�pt,â crudi,
Ioan evanghelistul şi Maria Magdalena

sînt uni plate şi că drapajul a fost redus la un motiv decorativ în zig-zag,
motiv întîlnit atît pe tunica cît şi pe maforionul Mariei. Mai amplu pe
maforion drapa ·ul se aseamănă În mare măsură cu acele pliuri largi, în
unghi, pe care e-am amintit la drapajul celorlalte personaje, trădînd mîna
aceluiaşi executant. (Fig. 9).
Avînd dimensiunea de 0,70 x 0,40 m, icoana este încadrată într-o ramă
puterni< reliefată, ce creează un unghi de fugă spre reprezentările acesteia,
asigurînd în acelaşi timp şi protecţia icoanei7.
Cromatic, se păstrează doar urme shbe de ocru, găsite pe maforionul
fecioar:ei Maria.
Ultimele două elemente ale compoziţiei, investite · prin antropomor
fizare cu valenţe portretistice, sînt soarele şi luna, simbolurile . vieţii şi
morţii.
Lucrate într-un relief plat, înscriindu-se fiecare într-un cerc cu dia
metnJJ de 0,30 m cele două portrete . vin să completeze compoziţia, iar

l

s n

7. Cadrul icoanei a lost

·

realizat prin dispunerea oblică, fată de planul icoanei, a trei sclnduri. ln
pal:tea inferioară sclndura este dlspusi perpendicular p e Icoană. Prin · această d i pu e re se c ree ază
un cndru cu adincimPa de 0,17 m, menit să asi gure pr otecţie dCestela· de intemperii.
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prin realizarea plastică participă alături de celelalte personaje la desfăşu
rarea dramei.
Soare!�. deosebit de interesant realizat portretistic. ar e trăsături �na
lomice ce îl apropie ca expresie de Isus. (Vezi fig. 3). De altfel aceastii
asemănare nu este accidentală, deoarece apare frecvent" În reprezentările de
acest gen, fiind remarcată de Gh. Aldea în analiza stelelor funerare de la
Scheia8• Iniţial, păstrîndu-se la ora actua'l ă doar cîteva, imaginile soarelui
şi a lunii au fost înconjurate cu un sistem de raze ce forma aureola aces
tora9.

Fig. 7. Ioan evanghelistul , detaliu

Fig. 8 . Maria Magdalena, detaliu ;

Imaginea antropomorfizată a lunii se conturează sub aspectul . unui
profil înscris În cornul de lună nouă. In faţa acestuia apar două perronaje
identificate ca fiind o ·ilustrare a parabolei despre cei doi fraţi de pe lună.
După urmele de culoare păstrate, se poate afirma că iniţial cele două
elemente au fost acoperite cu un strat de vopsea ga1benă.
Fără a fi insistat În mod deosebit atunci cînd anumite tră-sătud co
mune le aseamănă, În analiza personajelor am încercat să reliefăm î'.n. spe.

.

.

8. Gheorghe Aldea, Stelele funerare de ,la Schela, în revista . „Arta plastică·', nr. 6/196.7, p, 28. ,
9. Fiecare element . al acestor raze avea lungimea de 0,13 J& şi era bifurcat prin traforar.e.1 • . .� . ; .
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cial particularităţile acestora, urmînd ca În cele ce urmează să revenim pe
scurt asupra unor trăsături comune sau particulare, relevînd prin aceasta
elemente utile la analiza compoziţiei.
ln primul rînd merită a sublinia faptul că, chiar dacă toate elemen
tele compoziţiei sînt realizate în relief şi adosate unui suport, acestea , prin
înălţimea lui, apare diferenţiat de la un personaj la altul, permiţînd sub
linierea valorii ierarhice a personajelor. ln acest sens, În funcţie de ierar
hizare şi dispoziţie iconografică, putem grupa elementele compoziţiei în
patru grupe distincte, diferenţiate atît ca volumetrie .cît si ca realizare
plastică. Isus, personajul central a fost executat Într�un relief foarte înalt,
cu vădite tendinţe de desprindere, avînd doar cîteva puncte de incidenţă
cu crucea. La personajele imediat următoare, atÎt ierarhic cît şi iconografic,
Maria şi Sf. Ioan, chiar dacă meşterul se rezumă la relieful În Întregime
adosat suportului, are grije ca prin înălţimea acestuia 0,30 şi respectiv 0,22
m să reliefeze aceste personaje centrale În detrimentul celor laterale, (in
cluse în cea de a treia grupă) Iosif şi Maria Magdalena, personaje la care
înălţimea reliefului este doar de 0, 1 7 şi respectiv 0,1 8 m. ln cea de a
patra grupă pot fi incluse reprezentările soarelui şi lunii, precum şi icoana.
Mariei cu pruncul, elemente la care relieful nu prea Înalt, maximum 0,04
m, se apropie mai mult de basorelief, decît de alto-relieful caracteristic
celorlalte reprezentări.
Ceea ce constituie o trăsătură comună tuturor personajelor este fap
tul că in general partea superioară, respectiv toracele şi umerii acestora
sînt realizate mai plat, În volume mai puţin pregnante decît cele din par
t�a inferioară a acestora. Abdomenele uşor bombate şi subliniate de
brîul ce încinge talia, precum şi ductul tunicii menit să realizeze anatomia
corpului, dă naştere unor volume cu o plasticitate căreia nu-i găsim cores
pondent în aplatizarea părţii superioare. La sporirea volumetriei părţii in
ferioare contribuie şi acea încercare de marcare a contrapostului amintită
la personajele feminine.
Costumaţia compusă din tunică lungă şi manta sau maforion (Maria)
este· comun tuturor personajelor de la baza crucii. Dacă, aşa după cum am
amintit mai sus, tunica cade greu în volume mari ce încearcă să urmă
rească anatomia personajului, la mantale, respectiv la drapajul personajelor
Întîlnim o manieră de execuţie ce duce la rezultate total diferite. Astfel,
dată În partea superioară drapajul se desfăşoară Într-o oarecare măsură
logic, căzînd În falduri dese pe braţe, În partea inferioară acesta apare
sintetic, obligat fiind de realizator să plieze În unghiuri rigide şi artificiale.
Datorită antropomorfizării soarelui şi lunii, toate elementele compo
ziţiei au valenţe portretistice. Cu toate că, după cum remarcam, fiecare
personaj poartă pecetea personalităţii, există unele elemente comune, ca
racteristice tuturor. Nasul lung şi drept, gura subţire cu buze strînse, ochii
�or alungiţi şi bărbia puternică apar la toate personajde. Totuşi, din îm
binarea acestora, prin tratarea diferenţiată a faciesului şi părului, meşterul
https://biblioteca-digitala.ro
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Fig. 9. Icoana Marfa cu J)runcuf

Fig.

1 O. Ioan evan:ghelistul, detaliu din
reprezentarea .d·e la Viîeu de Jos.

imprimă fiecăruiG o notiă individuală, reuşind să realizeZ'e adevărate por
trete psihologice.
Din punct de vedere «ompoziţi.o nal, ce·ea ce se. remarcă de la prima
vedere este pevfocta' echilibrare a ansamblului. lntveag:a troiţă, avîrrd1 înăl
ţimea de 5,80; m1 şi lăţimea1 maximă (la s<5clu) de 2,90 m:, se încadreaz·ă rn
rap0rtul1 de· 2/1J. Avem deci o dezvoltar'e pe verti(!a}ă1 sp-ecificăi acestui. gen
de reprezentiri. Acelaşii i:apo.r.t de 2/t. poate fi Întîfoit. de· al'llfel şi la ca�et:i
ee îmbrac::ă. eompoziţia- ca atare 10 • Dar a<;eastă deosebită 'Cltenţie pentru
pimporţjonalita·te ş;i echiliblil:l nu este 0> manifestJa:re izollaliă, deoarece a<;elaşi
simţ al propo11ţjiler se. evidenţiazăc ş.i' În dispoziţiG şi clittumsioi:far:ea perso
na.jţl0r şi a ed0rlaJte dement"e -ale cornpoziţjei.

Simetwia' <dimensională- şi.. tliastid evidentă· la rep11e�entiă.riie cu valori
ierarhice eg.ale„ Ma·ri'<l' cu, foan şi Iosif cu MariG- Magţ;lafona„ Gonferă G> rit

mici. interesantă ce du€e }a, dezvoltarea comp0ziţiei..

În· esenţă gl'tlparea

10. lnăltimea casetei cu \l�OJleriş este da 4,6(). m" iar deschiderea
de' 2!40' m. Avenr <feci ful un· raport' apro:dnrati'Y' de 2·/L

la

maximă,
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personajelor ·se înscrie într-o piramidă alungită, obţinută prin ascendenţa
acestora de la exterior spre interior, dominanta fiind constituită din fi
gura crucificată a lui Isus.
Ceea ce ne certifică că structura piramidală a fost intenţionat căutată
este braţul vertical al crucii, cioplit uşor în trunchi de piramidă. Stîlpul are
la nivelul platformei secţiunea de 0,43 x 0,43 m, iar În vîrf de 0,23 x 0,2.3
m, creîndu-se astfel o linie de fugă spre Isus. Ductul acesteia oferă posi
bilitatea sublinierii
importanţei personajului central, întregind totodată
monumentalitatea întregii compoziţii. Un element În plus, care concură
la accentuarea piramidalităţii, este şi uşoara oblicitate a pereţilor laterali
ai casetei. Dacă la înălţimea platformei caseta are o deschidere de 2,40 m,
la nivelul braţului orizontal al crucii avem doar 2,20 m, deci o diferenţă
doar de 0,20 m, suficientă totuşi, deoarece este sesizabilă, pentru a sub
linia şi pe această cale desfăşurarea piramidală a compoziţiei.
Pe lîngă personajele amintite, compoziţia este întregită cu icoana Maria
cu pruncul, dispusă la baza crucii, precum şi cu reprezentările antropo
morfizate ale soarelui şi lunii, dispuse pe peretele din spate al casetei, apro
ximativ la nivelul taliei lui Isus.
O atentă analiză a troiţei ne dezvăluie o spaţialitate nebănuită, rar
întîlnită la reprezentările sculpturale. Elementele şi personajele compoziţiei
sînt dispuse în adîncime, realizîndu-se trei planuri distincte :
- un prim plan constituit din icoana Maria cu pruncul şi din repre
zentarea lui Isus,
un plan secund În care 5Înt dispuse personajele de la baza crucu,
ultimul plan, cel al fondului, pe care se găsesc aplicele soarelui şi
1unii 1 1•
Pe lîngă spaţiali :atea o bţinută prin dispunerea în planuri, urmele de
culoare ce se mai_ pastreaza� ne permit să reconstituim cromatica, Între
gind astfel imaginea ansamblului şi spaţialitatea acestuia.
Dominanta cromatică a fost constituită de ocru, culoare mai bine
păstrată, ice acoperă tunicile tuturor personajelor de la baza crucii, crucea,
precum şi drapajul Mariei din icoană. Drapajul mantalelor îl constituia pete
de culoare, fiind după cum urmează : verde intens la Iosif şi Maria Mag
dalena, albastru la Maria şi Ioan, galben la drapajul lui Isus. Fondul era
l i . Dupil informalii primite de la localnici, inilial compozilia a fost mai complexă, dispunind de
elcl!lente sculpturale ce a'.l dispărut cu timpul. Informalia ne·a fost confirmată de o fotografie a
monumentului publicată de Valeriu Puşcarlu in cadrul articolului Sale vechi şi biserici de lemn din
Maramureş, apărut în „Calendarul săptil.minal ' , voi. III, 1936. Cu toată că fotografia esle de slabă
calitate, pe peretele din stlnga al casetei, ln fata lui Iosif, avind cam Jumiltate din dimensiunile
acestuia, se distinge un călărel. Personajul se pare că face parte dintr-o suită de imagini ce ilustrau
drumul crucii. Cunoscind perfecta echilibrare şi simetrie a compoziliei putem afirma fără nici o re
ţinere că şi pe peretele din dreapta al casetei a figurat o scenă, probabil tot din ciclul patimilor.
Apariţia acestei reprezentări precum şi înlocuirea oaselor lui Adam cu icoana Maria cu pruncul
poate fi pusă pe seama unei tendinţe de epicizare.
Disparitia rep1ezenlărilor laterale a dus la îndepărtarea unei părţi din platforma de la baza
crucii.
Desfil�urarea compozltiel în adincime ne apare şi mai evidentă dacă completăm imaginea troHei
cu elementele care s-au pie1dut. Aplicate în interior, pe pereţii laterali al Cdsetei, scenele din ciclul
patimilor prin ductul lor, de la exterior spre Interior, contribuiau la realizarea spaţialitălii şi efectiv
prin dispunerea în unghi drept fată d� planul celorlalte personaje dădea impresia de adlncime.
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acoperit cu albastru ceruliu. Această dispoziţie cromatica, cu pete dense
de culoare, ocru, albastru, verde ce se detaşează pe fondul monocrom al
bastru al ultimului plan dă naştere unei perspective cromatice ce adîn
ceşte şi mai mult spaţialitatea compoziţiei.
Gruparea celor cinci personaje ne sugerează compoziţia piramidală
atît de frecvent întîlnită În R enaştere, dar izocefalia personajelor de va
lori egale ierarhic, gestica şi întreaga atmosferă ne determină să afirmăm
că sîntem mai aproape prin realizare şi tratare de iconografia de factură
bizantino-ortodoxă, docît de cea a Renaşterii catolice .
. ,îpsa de ostentaţie, calmitatea aparentă şi sobrietatea, echilibru! '
lipsa elementelor dramatismului patetic, expresia personajelor face pa:te şi
,
se inspiră din iconografia mediului bizantin, avînd totodată o tenta_ pamm
tească, laică. Prin portretistică şi gestică se ·exprimă o durere surdă, interiori
zată şi nobilă, cu o undă de duioşie ce nu face parte din sferele celeşti.
Neta deosebire stilistică şi sculpturală dintre tratarea migăloasă, ana
litică, a lui Isus, cu respectarea tuturor detaliilor anatomice, şi planurile
mult mai mari, sintetice, greşelile anatomice şi lipsa de precizie, evidentă
la celelalte personaje, ne-ar putea duce la afirmaţia că Isus este creaţia unui
meşter din goticul tîrziu12, căruia ulterior i-au fost adăugite celelalte per
sonaje, Întregindu-se astfel compoziţia. Dar existenţa unui Crist aproape
analog, păstrat la biserica din Vişeul de Jos, precum şi păstrarea unei statui
a Sf. Ioan (fig. 1 0), provenit tot de la Vişeu (păstrat la muzeul din Sighet)
atestă la Vişeul de Jos existenţa unei troiţe asemănătoare, dacă nu chiar
identică cu cea din Berbeşti. Ori este puţin probabil ca doi Crişti gotici,
aparţinînd aceluiaşi meşter, să fi fost ulterior încadraţi În compoziţii de
amploarea celeia de la Berbeşti. Ba mai mult, fără a se fi păstrat urme ma
teriale, existenţa unei troiţe identice celei din Berbeşti a fost semnalată şi
în satul Năneşti de pe valea !zei.
Existenţa acestei troiţe, atestată doar informaţional, precum şi urmele
materiale păstrate din troiţa de la Vişeul de Jos, ne determină să afirmăm că
acestea sînt produsul unui meşter care a lucrat mai mult timp în această
zonă, şi ne fac să admitem chiar ideea existenţei unui atelier. In acest sens,
existenţa atelierului, care implică un meşter şi ucenici, ni se pare probabilă
şi este semnalată chiar de inconsecvenţele evidente ce apar în tratarea plas
tică, în special la personajele de la baza crucii. Este suficient să ne amintim
de imperfecţiunile şi rigiditatea membrelor acestor personaje, dar cel mai
concludent argument În sprijinul afirmaţiei noastre îl aduce analiza repre
zentării Sf. Ioan (lucrarea provenită de la Vişeul de Jos). La această lucrare
apare pregnant o greşeală de ordin anatomic, şi anume disproporţia existentă
între braţul scurt, parcă atrofiat, şi antebraţul normal ca dimensiuni, dar
rigid. Această disproporţie precwn şi inconsecvenţele mai sus amintite ne în
tăresc şi mai mult În convingerea existenţei atelierului, În cadrul druia
meşterul executa în Întregime figura centrală şi dominantă a lui Isus, precwn
12. Dealtfel intrea!fa

compozltle a fost
din nordul Tranallvanl"I, p. 144.

atribuită goticului tîrziu. Vezi Tancred Blin!iţeanu,
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şi capetele celorlalte personaje, iar ucenicilor sau ucenicului îi reYenea sar
cina definitivării acestora, respectiv tratarea drapajului şi a membrelor.
Este evident faptul că realizatorul lui Isus, învestit cu capacitatea creării
unei lucrări de o Înaltă ţinută plastică, nu putea să-şi permită comiterea
unei greşeli ca cea amintită la Sf. Ioan. De altfel existenţa unui ucenic este
atestată şi de tratarea reliefului Ia icoana Maria cu pruncul. Dacă personajele
de Ia baza crucii sînt drapate cu falduri mari, schematice şi chiar ilogice,
care încearcă totuşi să urmărească şi să sublinieze anatomia corpului, În re
lieful amintit drapajul se reduce la un simplu motiv decorativ, la zig-zagul
atît de frecvent Întîfoit În arta populară din zonă. Această renunţare b
drapajul clasic în favoarea celui. geometrizat, decorativ, ne determină să afir
măm că executantului îi era mult mai aproape spiritualitatea sintetică a artei
populare decît formele neînţelese, şi străine lui, ale drapajului clasic
Analiza personajelor a relevat factura gotică tîrzie În care a fost realiz.n
personajul central, Isus, iar analiza compoziţiei ne-a dezvăluit structura pi
ramidală a acesteia, element ce ne determină să facem o apropiere de arta
renascentistă. Totuşi, diferenţierea compoziţiei În planuri distincte, atît
sculptural cît şi cromatic , stricta şi căutata ierarhizare dimensională a perso
najelor13, precum şi gestica şi realizarea plastico-expresivă ne apropie mai
mult de mediul bizantin. Toată această acumulare de date ne face să
credem că paternitatea troiţei poate fi atribuită unui meşter care În decur
sul peregrinărilor sale a avut ocazia să cunoască, şi să asimileze, lucrări a
parţinînd goticului tîrziu central european, fapt marcat prin realizarea lui
Isus, dar druia, la realizarea troiţei, i-au fost impuse sau cerute elemente
iconografice de veche tradiţie autohtonă.
Faptul că nu cunoaştem compoziţii analoage - cu excepţia celor de b
Vişeul de Jos şi Năneşti, care aparţin aceluiaşi meşter - În zonele limitrofc
şi nici chiar În ţările imediat apropiate, face deosebit de dificilă stabilirea
originii acestui monument. Apariţia spectaculoasă a troiţei în forma găsită
la Berbeşti, fără ca documentar sau material să găsim elemente ale evoluţiei
fenomenului 14, na�te întrebarea cauzelor şi sursei de inspiraţie care a permis
apariţia unei astfel de reprezentări mature şi perfect echilibrate. Singura
ipoteză logică, susţinută de elementul compoziţional şi iconografic, este a
ceea că este produsul adaptării la sculptură a unei icoane de factură orto
doxo-bizantină cu influenţe renascentiste, aşa cum adeseori întîlnim cazuri
în iconografia transilvăneană. Acceptarea acestei ipoteze ar constitui toto
dată şi explicaţia cea mai plauzibilă pentru apariţia casetei. Avînd atît un
rol de protecţie, cît şi unul plastic, caseta ne apare ca o supradimensionare
funcţională a cadrului de Ia icoana ce a servit ca model. Un argument În
plus În susţinerea acestei afirmaţii, rnarcînd evoluţia casetei, îl oferă cadrul
puternic reliefat de la icoana Maria cu pruncul, element evoluat din acelaşi
cadru obişnuit al icoanelor şi avînd în cazul de faţă aceeaşi funcţie plastică
şi de protecţie ca şi caseta propriuzisă.
13. Vezi nota 6, suprainlillarea plalformel pentru oblinerea izocefaliei.

14.
23

Urmele materiale păstrate din traila de la Vişeu de Jos atestă acelaşi fenomen plenar şi matur,
iar deficienta amlntiti la Sf. Ioan este o problemii de tehnică şi nu constituie o probă a evoluţiei.

-

ANUARUL MARMAnA.

voi. IV

https://biblioteca-digitala.ro

354

MIHAI MUSCĂ

Pornind de la elementele iconografice, ţinînd cont de influenţele re
na�centi�te şi de îns�i faptul că într-un mediu artistic de veche tradiţie
ortodoxă a fost posibilă apariţia unei compoziţii sculpturale, chiar dacă a
ceasta se limitează la relieful adosat, troiţa de la Berbeşti poate fi datată
aproximativ în a doua j umătate a secolului al XVIII-iea.
Concluziile sînt sau par a avea un caracter speculativ, dar dată fiind
penuria de date informaţionale am încercat doar ca semnalînd interesantul
monument să trezim curiozitatea cercetătorilor în vederea elucidării feno
menului apariţiei şi realizării acestuia.

DIE TROITZA VON BERBEŞTI
- Z11sammeniassung Als aufsehenerregende Erscheinung ohne Entsprechungen in den
Nachbargebieten der Maramuresch und ohne Anhaltspunkte, die ihre
Entwicklung verraten wiirden, erscheint die Troitza von Berbeşti als
Phanomen einer vollkommenen Kunst, die gleicherweise Elemente der
Renaissance und Spatgotik als auch spezifisch ortliche Ziige enthalt.
Die s tilistische und ikonographische Analyse veranlasst uns zur
Behauptung, dass die Troitza in der zweiten Halfte des 1 8. Jhs. in einer
Werkstatt der Maramuresch (von Meistern und Lehrlingen) als Ergebnis
cler Anlehnung an die Skulptur einer lkone orthodox-byzantinischen
Clwrakters mit Renaissance-Elemen ten ausgefiihrt wurde.
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DA TE PRIVIND COLONIA ŞI ŞCOALA DE PICTURI
OE LA BAIA MARE lN PERIOADA INTERBELICI
NEGOIŢĂ LAPTOIU
Cu o existenţă prelungită pe parcursul m::ii multor decenii, Colonia şi
Şcoala de pictură de la B::iia Mare şi-au adus o contribuţie indubitabilă h
afirmarea unor principii artistice viabile, comparativ cu normele rigide ale
artei oficializate. Pornind de la cultul naturii, transpusă mai întîi prin
prisma unei viziuni influenţată cert de naturalismul lui Ilastien Lepage şi
Dagnan-Bouveret, În lipsa unui program estetic riguros, creaţia artiştilor
activi aici din 1 896 (iar din 1 9 1 1 asociaţi În Societatea pictorilor din Baia
Mare) a evoluat În direcţia celor mai felurite mod::ilităţi stilistice, dovedind
totodată o arie largă a inspiraţiei. Că n-au rămas În sfera naturalismului
propriu-zis o afirmă clar şi Ştefan Reti, unul dintre fondatorii Coloniei de
la 1 896, autor al unei documentate monografii asupra Coloniei şi Şcolii de
pictură de la Baia Mare : „Tinerii artişti care s-au strîns în jurul lui Hollossy
au activat sub steagul acestui naturalism ( . . . ). Dar în primele lor lucrări
au adus mai mult decît naturalismul propriu-zis. Au transpus natura liric,
cu sentiment, cu intuiţie şi interioritate"1• Au ajuns astfel să creeze cel mai
adesea în spiritul artei postimpresioniste, nu rare fiind, însă, şi accentele
foviste sau tensiunile expresioniste. N-au lipsit nici orientările către o re
zonanţă socială şi finalitate democratică.
Dar istoria acestui centru şi nucleu artistic, atît de eterogen În struc
tura sa intimă, cunoaşte dispute dintre cele mai acerbe de adaptare la climatul epocii, două fiind tendinţele cele mai evidente : pe de o parte efor
tul întemeietorilor de păstrare a unei exigenţe şi a considerentelor de ordin
estetic în cadrul intimităţii actului creator, iar pe de alta uşurinţa cu care
mulţi dintre noii veniţi au făcut concesii gustului public. Cum numărul celor
i . Reli

Istvan, A nagybănyal milvesztelep,

Budapest,

1954,

p . 101.
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din urmă creşte simţitor, prestigiul
ambianţei artistice băimărene scade,
pentru a se stinge În cele din urmă
într-un trist anonimat. Motivaţia unui
asemenea regim vine şi de la faptul că
dacă Societatea pictorilor de la Baia
Mare a Întreţinut la începutul veacu
lui un suflu proaspăt în sfera preocu
părilor
artistice din estul european
(Şcoala liberă de pictură înfiinţată În
tadrul Coloniei, în 1 902, fiind frec
ventată de numeroşi artişti sau de în
cepători dornici de iniţiere din ţările
central şi sud-est europene), Începînd
ALEXANDRU ZIFFER
Bivolii
cu deceniul al trei'l ea diletantismul sau
lipsa de exigenţă 'a multor pictori fixaţi
În Colonie au făcut ca reputaţia ei să se estompeze, fiind mult sub nivelul
contribuţiei Întru-modernitate şi afirmare a specificului naţional promo
vate în cadrul academiilor de artă din Bucureşti, Iaşi, Cluj şi Chişinău. O
dovadă a diminuării prestigiului ei ,este şi sistarea, în 1 930, de către Ministe
rul Cultelor şi Artelor din Bucureşti a subvenţiilor care acopereau cheltuie
lile necesare practicii de vară la Baia Mare a studenţilor academiilor de artă
din România, care, începînd cu 1 9 1 9, au poposit aici În număr de 35-40
anuaL
In cele ce urmează vom Încerca o reconstituire a realităţilor artistice
băimărene prin prisma puţinelor, dar importantelor mărturii scrise, păstrate
la Arhivele statului din Baia Mare. Primul act, datat 1 922, se referă la atri
buirea de către primăria oraşului Baia Mare, pe timp de un an, a atelierelor
pe seama lui Andrei Mikola, Ioan Krizsan, Alexandru Ziffer şi Andrei Fe
renczy (cîte o cameră) în contul unei chirii de 600 de lei. Următorul docu
ment este adresa din 28 aprilie 1 924 a Ministerului Cultelor şi Artelor către
primarul oraşului, care suna astfel : „Şcoala comunală de arte frumoase din
Baia Mare avînd să găzduiască pe timpul vacanţei de vară un număr de elevi
din ţară veniţi pentru studii artistice, Ministerul i-a acordat spre Întîmpi
narea diferitelor cheltuieli materiale un ajutor de lei 20.000". Un an mai tîr
ziu, cu nr. 598/ 1 mai 1 925, Consiliul urban răspunde la memoriul lui Ioan
Thorma, preşedinte al Societăţii şi director al Şcolii, care solicita mutarea
Şcolii de pictură pe teritoriul Coloniei, următoarele : „ . . avînd În vedere
că sumele din b ugetul anului 1 925 pentru susţinerea edificiilor din terito
riul Coloniei pictorilor sînt insuficiente, cererea nu se poate satisface decît
În cadrul bugetului anului viitor" .
Fără îndoială, anul 1 927 reprezintă un moment d e răscruce Î n acti
vitatea Coloniei şi Şcolii libere de pictură. După cum aflăm dintr-un pro
tocol, redactat de Samuil Bortsok în 1 3 septembrie 1 927, cu prilejul şe.
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d i nţci extr:10rdinare a Societăţii pictorilor din Baia Mare, din 20 augmt

1 927, Ioan Thorma (preşedinte al Societăţii începînd cu 21 februarie 192 l)
retrage de h conducere din motive de vîrstă şi sănătate, anunţînd, tot
od.nă, de comun acord cu Ştefan Reti şi el prezent la întrunire, sistarea
fiin ţării Şcolii, ctitorită de ei, împreună cu Carol Ferenczy şi
Ivannyi
Griinwald-Bela, În 1902. O astfel de hotărîre era posibilă întrucît În baza
articolului V al Statutelor Societăţii, aprobate de Ministerul de Interne în
16 mai 1 9 1 3, reconfirmate de Tribunalul din Satu Mare, În 1 924, cînd se
recunoaşte personalitatea juridică a acesteia, Şcoala fiind proprietatea lor
morală. C e cuprindea articolul V al Statutelor? La alineatul 29 se preciza
că : „Şcoala liberă de pictură din Baia Mare este o instituţie fundamentală
a Coloniei, este organul ei important din început, este cel mai concret
simptom de viaţă din timp îndelungat, este independentă de la organiza
ţia Societăţii, În ordinul şi spiritul ei fiind sub direcţiunea fondatorilor
Şcolii şi anume : Carol Ferenczy (a decedat deja), Ştefan Reti şi Ioan
Thorma, care sînt în prezent conducători (1 924 ), proprietari etici şi ju
ridici" ; alineatul 30 : „asupra folosirii oricărei favori date şcolii, vor dis
pune conducătorii, luînd În considerare intenţiile donatorului" ; iar la ali
neatul 3 1 : „caracterul, organizarea şi ordinul Şcolii le stabilesc conducă
torii şi ei pot a le modifica ". Mai departe textul protocolului ne infor
mează că Thorma şi Reti „au h otărît, de asemenea, să predea după în
chiderea Şcolii, averea, adică rechizitele şi banii rămaşi, împreună cu cheile,
corporaţiunii cele mai îndeaproape interesate şi menite : Societăţii picto
rilor din Baia Mare, cu scopul de a deschide, după considerare proprie, o
nouă şcoală, cu o altă denumire". In continuare Preşedintele activ (este
vorba de Mikola, ales în şedinţa Societăţii din 4 septembrie 1927, Thorma
devenind preşedinte de onoare) mai expune că în cauza aceasta a ţinut o
consfătuire prealabilă cu membrii activi, Samuil Bortsok, Ioan Krizsfo �i
Alexandru Ziffer. La această consfătuire comună invitaţii
s-au declarat
dispuşi a lua parte la organizarea unei şcoli noi, mai tîrziu, însă, Alexan
dru Ziffer printr-o scrisoare a cerut ca persoana sa să fie scoasă pe deplin
din acţiunea aceasta. Preşedintele roagă pe cei prezenţi să ia atitudine faţă
de cele expuse de el.
Ştefan Reti socoteşte instituirea unei şcoli noi necesară atît în interesul
coloniei, cît şi În cel al culturii artistice. Sfătuieşte ca Societatea să hot?i 
rască deschiderea unei noi şcoli, „organizarea şi conducerea ei să se în
credinţeze domnilor membri, adică lui Andrei Mikola, Samuil Bortsok şi
Ioan Krizsan " . Mai propune ca adunarea să enunţe, totodată, în mod ex
plic i t, „că recunoaşte În întregime şi cu privire la noua alcătuire toate
dispoziţiile articolului V al Statutelor Societăţii, care stipulează indepen
denţa totală a Şcolii de la toate alte foruri, deci şi de la Societate, precum
şi autonomia ei, legată de persoanele conducătorilor,
transferîndu„le pe
viitor toate drepturile conducătorilor de pînă acum".
Ioan Thorma subliniază că activitatea celor puşi să <:onducă Şcoala
trebuie să fie absolut independentă de amestecul Societăţii.
se
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La apelul preşedintelui, membrii dezinteresaţi ai Societăţii aderă În
unanimitate la propunerile lui Ştefan Reti şi Ioan Thorma.
Prin urmare, preşedintele stabileşte cu titlu de hotărîre definitivă că
„adunarea împuterniceşte pe domnii Samuil Bărtsăk, Ioan Krizsân şi An
drei Mikola să organizeze şi să conducă noua Şcoală de pictură şi declară
dispoziţiunile articolului V al Statuţelor Societăţii valabile şi cu privire la
persoanele lor, garantată fiind independenţa Şcolii şi de la Societatea în
săşi" . Semnează Thorma, Reti şi Mikola, ultimul ca preşedinte.

Ilustraţie

EUGEN PASCU

Protocolul pe care l-am citat aproape În întregime a1c1, Împreună cu
un referat întocmit de Andrei Mikola, este Înaintat primarului oraşului
Baia Mare în 1 8 'Septembrie 1 927, dar acesta abia în 22 iulie 1 928 „decide
susţinerea acestei Şcoli şi Încredinţarea conducerii ei lui A ndrei Mikola,
ca preşedinte, Bortsok Samuil şi Ioan Krizsfo " . La şedinţa din 13 septem
brie 1 927 au fost prezenţi : Csikos Antonia, K. Ferenczy Noemi, Ioan
Krizsân, Andrei Mikola, Ştefan Reti, Ioan Thorma
şi Samuil Bortsok.
Alexandru Ziffer şi Eugen Pascu n-au participat. Intîrzierea confirmării
din partea primăriei explică, În parte, rezerva sa referitoare la calitatea
celor de'Stinaţi a conduce de acum Societatea şi Şcoala de pictură de la
Baia Mare.
Către sfîrşitul anului 1 928, prin adresa 5473 / 1 3 decembrie, primăria
trimite Ministerului Cultelor şi Artelor mai multe rapoarte, între care :
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1 . Un raport succint de la înfiinţarea Şcolii pina-n prezent ;
2. Copia statutului vechi de funcţionare al Societăţii ;
3 . Decizia Tribunalului din Satu Mare, nr. C. 3 24 8 / 1 924, prin care
s-a recunoscut personalitatea juridică a Societăţii.
In adresă se confirmă că „oraşul pune la dispoziţia Societăţii sala cea
mare de şcoală şi cele două săli mici În mod gratuit şi şase ateliere pe
lîngă o chirie 'anuală de 5 568 lei. Primăria mai dă şi un cuant de lemne
de foc de 150 m3 ( . . . ), propune Ministerului menţinerea Şcolii În conti
nuare şi acordarea de diferite ajutoare din partea statului ( . . . ), ca Şcoala
să-şi poată îndeplini fără gînduri materiale chemarea sa . . .
După cum reiese din adresa 28,865/2 iulie 1 928, Ministerul a ordo
nanţat pe seama Primăriei suma de 20.000 lei pentru Întreţinerea elevilor
care vor veni În practică.
Din 1 929 Krizsan figura ca director al Şcolii, iar Mikola În continuare
ca preşedinte al Societăţii. Dintr-un memoriu Înaintat de cei doi pictori
către Consiliul orăşenesc, în 4 aprilie 1 9 3 1 , în care solicitau ştergerea chi
riei de atelier, mai aflăm că statul a retras atribuirea sumei de 20.000 lei
pentru sprijinirea Şcolii. Cheltuielile ivite cu susţinerea Şcolii au fost aco
perite „parte din contribuţia elevilor, p·arte din aranjarea seratelor dan
sante ; lucrările privitoare la învăţămînt şi administraţie le-am îndeplinit
gratuit". Recunoscînd meritele petenţilw, întrucît „ei ca profesori conduc
această Şcoală de mai mulţi ani fără vreo retribuţie sau onorariu" , primă
ria acceptă anularea chiriei, confirmată prin adresa 1 682/9 aprilie 1 9 3 1 .
U n referat a l Serviciului financiar din cadrul primăriei fixează, cu
multă exagerare, fabuloasa sumă de 4 0 1 .498 lei pentru renovarea Şcolii de
belle arte. Referatul amintit este completat de un memoriu din 1 6 iulie
1 9 3 1 al şefului Serviciului tehnic, ing. Fabian, care cuprinde date impor
tante referitoare la istoricul, comparti
mentarea şi starea tehnică a edificiu
lui : „Şcoala de beHe arte se compune
din
trei edificii, care sînt vizitate
mai cu seamă În timp de vară de artişti
s ·reini şi alţi amatori. Printre acestea,
două edificii s-au construit În 1 91 �,
Însă în anii 1 9 1 4 - 1920 susţinerea lor
a fost neglijată. Devizul de reparaţie
constă din trei părţi :
1 . repararea
edificiului cu etaj,
unde
patru artişti sînt incartiruiţi
contra chiriei minimal-e. Locuinţa con
stă din cîte o cameră de locuit şi un
atelier, În schimb chiriaşii artişti fac
instrucţia cu elevii începători.
2 . sala de învăţămînt
constînJ
dintr-un antreu, sala mare, două ateMartk
liere şi locuinţa pedelului (sic !) ;
IOAN KRIZSAN
"
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3 . un edificiu vechi cu două apartamente, fiecare cu cîte un atelier,
un antreu şi o cameră de locuit" .
Date referitoare , la repartiţia atelierelor 5Înt inserate Într-un proces
verbal pentru impunerea veniturilor din proprietăţi clădite pentru perioa
da de recensămînt 1 933-1937, nr. 94 1 / 14 ianuarie 1933. Un corp de ate
liere era ocupat de I. Thorma şi I. Krizsan, un altul de A. Mikola, T.
Ratz Peter şi Eugen Pascu. Krizsin şi Mikola erau scutiţi de taxe, ceilalţi
fiind prevăzuţi cu 4 .800 lei. într-un tabel, alcătuit În 8 aprilie 1 93 3 de
Mikola, în care se specifică modul de Împărţire a 76 m3 lemne de foc,
acordată de primărie pentru susţinerea Societăţii pictorilor din Baia Mare,
sînt trecuţi : Thorma - 8 m3, I. Krizsa11, Gh. Manu, Ratz Peter, Bitay
Shakiroff, Mikola, Eugen Fiilop, Karoly Kiss. Curios, Eugen Pascu nu fi
gurează, ceea ce înseamnă că nu a folosit atelierul pe timp de iarnă, fiind
bolnav.
Că Primăria din Baia Mare , a dovedit multă înţelegere faţă de condu
cerea Societăţii şi a Şcolii de pictură, fără a încerca să analizeze modul
abuziv de administrare a edificiilor şi a veniturilor, . reiese şi din articolul
apărut Într-un cotidian din Satu Mare,
în 10 martie 1 935, carie informează
opinia publică : „Şcoala avea de la judeţ o subvenţie de 10.000 lei, iar în
•
•
bugetul oraşului Baia Mare pe anul
1 934/35 la art. 1 20 sînt
prevăzute
lemne de foc pentru Şcoala de belle
arte = 20.250 lei, apoi la art. 1 2 1 ,
privind Renovarea ş i întreţinerea Şco
lii
40.000 lei " . Se dau apoi com
parativ şi alte cifre din bugetul Pri
măriei băimărene care ilustrează su
mele destinate ahor sectoare culturale :
„art. 1 22 - pentru biblioteca comunarlă = 1 .000 Jei ; art. 1 23 - cheltuPeisaj băimărean.
ieli culturale (şezători, teatru, confeAL. ZIFFER :
rinţe etc.) 3 .000 lei, fa art.· 1 24 premierea elevilor merituoşi şi săraci = 4.000 lei "2.
Pe de altă parte, oficialităţile locale treceau uşor cu vederea faptul
că frecvenţa Şcolii era Într-un vertiginos dedin. ln 1 925 au fost prezenţi
1 25 elevi, 1 928 - 1 1 8, 1 929 - 78, 1 930 - 75, 1 93 1 - 40, 1 93 2 - 29,
1 93 3 - 23, 193 4 - 23, 1 935 - 24. Această situaţie se datora posibili
tăţilor tot· mai modeste ale noii conduceri a Societăţii �i a Şcolii de a în
treţine viu interesul unor noi CU;rsanţi, calitatea lor fiind neconvingătoare
pentru cei dornici de iniţiere. Sugestiv este şi faptul că spiritele cele mai
elevate, devenite cu timpul nume cu rezonanţă În mişcarea plastică din
ţara noastră sau 'a ţărilor vecine, au frecventat nu atelierele Şcolii, ci au
=

2. * * *

Şcoala
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solicitat corectura lui Alexandru Ziffer, pictor cu personalitate, inteligent
şi informat adînc într-o largă problematică, încurajînd orientarea tinerilor
spre o artă modernă, inspirată adesea din freamătul clocotitor al vieţii.
Convingerile şi comportamentul său au atras un număr important de ar
tişti, preferîndu-i îndrumarea şi anturajul : Petre Abrudan, Iosif Klein,
Leon Alex, Martin Katz, Lidia Agricola, Gheza Vida sau Eugen Szervatiusz.
Dar amănuntele realităţii artistice de la Baia Mare erau bine cunoscute
de către revizorul ·şcolar al judeţului, Dariu Pop, care în raportul nr. 5 . 3 2 1 ,
înaintat Î n 30 noiembrie 1 9 3 4 , avertizează primarul oraşului asupra at
mosferei de monotonie şi dezinteres faţă de destinul centrului artistic, pro
punînd dinamizarea activităţii prin numirea la conducerea Şcolii a tumul
tuosului pictor şi sculptor sătmărean Aurel Popp. În răspunsul său, din
20 decembrie 1 934, primăria împărtăşeşte părerea lui Dariu Pop „În cc
priveşte situaţia Şcolii de pictură din Baia Mare", dar nu încurajează gîn
dul numirii lui Aurel Popp la condu<:erea Şcolii, întrucît era sătmărean, iar
bugetul redus al Şcolii n-ar putea acoperi cheltuielile de deplasare.
Se mai păstrează la Arhivele statului din Baia Mare o statistică, întoc
mită în 5 februarie 1 935, privind elevii Şcolii de arte frumoase, pe naţio
nalităţi, în perioada 1 927- 1 934, folosită ca sursă de informaţie şi de
Ştefan Reti în monografia sa.

�a_ţi o!lali t:ma
_
Români
Minoritari
Ungaria
Cehoslovacia
Austria
Germania
A merica
TOTAL

1927

1 928

1929

1930

193 1

1932

1 93 3

1934

2
20
2

30
5
1

39
30
5
1

4

1

49
56
8
4

5
22
2

3
18
2

16
2

26

1 18

78

75

29

2.�

23

41

.1 2

I
I

5

1
1

40

Siarea deplorabilă În care ajunsese Şcoala reiese ş1 din cererile pnn
care diverşi artişti (Raoul Şorban, Carol Kiss, Petre Abrudan, Eugen Szer
vâtiusz, Lidia Agricola şi soţul ei Martin Katz, Sebastian Shakirov) soli<:i
tau repartizarea unor ateliere.
In faţa acestei triste evidenţe, Comitetul interimar al Primăriei din
B aia Mare decide În 7 august 1 935 dizolvarea Societăţii pictorilor din Bai:i
Mare. S-au fixat totodată şi condiţii momentane de aşa-zisă „românizare"
a Coloniei şi Şcolii de pictură din localitate care prevedeau :
„ 1 . Şcoala trebuie să fie declarată imediat liberă şi independentă, adecă.
a) Aşa-zisa conducere nu o are nimeni.
b) Elevii au libertatea de a urma sfaturile şi îndrumările oricărui ar
tist doresc, iar artiştii se vor prezenta prin rotaţie (fixată de administraţie)
în faţa acelor elevi care doresc să-l asculte şi să-l urmeze ;
Pentru acest serviciu nu are dreptul la niciun fel de remuneraţie, nici
de la elevi şi nici de la şcoală ;
c) Limba de predare este româna.
d) La caz de nevoie bine motivată Primăria va putea admite artiştilor
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care nu cunosc limba romana să se
folosească de interpreţi, dar numai p e
termen scurt, de sezon .ş i numai la ce
rerea alor cel puţin cinci elevi, în
scrişi la şcoală.
2. Administrarea Coloniei şi a
Şcolii o vor face Primăria în comun
cu un artist român din Colonie şi cu
ajutorul servitorului de la Şcoală, care
va fi tot român. Se va institui un fond
al Şcolii şi al Coloniei din încasări şi·
acest fond se va folosi pentru întreţi
nerea lor.
3. In acest scop se stabi'1esc urmă
toarele taxe şcolare şi chirii la Colonie:
a) La Şcoală : - taxă de înscriere
- 200 lei .anual.
taxă de frecvenţă - 250 lei anual.
taxă de şedinţă - 10 lei la zi.
1 ASSO MARCHINI
: Portretul sculptorub) La Colonie :
.
lui Vlasiu.
1 . Pentru Întreţinerea unui ate
lier de Hngă Şcoală, fără locuinţă, 100 lei lunar.
2. Chirie normală pentru un atelier cu locuinţă pe teritoriul Colo
niei (se poate folosi şi În comun cu un alt artist, dar fără să beneficieze
de ajutorul de lemne), 1 000 lei lunar.
3. Chiria de favoare pentru un atelier cu locuinţă pe teritoriul Co
loniei, avînd drept şi la favorul de lemne. Acest favor se dă numai româ
nilor ca încurajare şi lui Ioan Thorma, ca preşedinte de onoare şi fonda
tor al Coloniei - 400 lei.
4 . Servitorul Şcolii care va fi român va fi plătit din fondul Şcolii cu
1 .000 lei lunar.
Acestea pînă fa redactarea noilor statute': .
Din alte însemnări care încheie documentele din arhivă, consultate
de noi cu un deceniu în urmă, aflăm şi despre primele trei articole ale
noului statut :
„Art. 1 . N urnele Şco'1ii este Şcoala liberă de arte frumoase a oraşului
Baia Mare, fondată la 1 septembrie 1 935 de către Primăria oraşului.
Art. 2. Durata instituţiei este nelimitată.
Art. 3. Proprietar al Şcolii este comuna urbană".
Intre ultimele documente aflate la Arhivele statului din Baia Mare
referitoare la Colonia şi Şcoala de pictură din localitate, figurează şi
adresa 5008 / 6 noiembrie 1 935 a Comitetului local de revizie Cluj, seqia
a II, care solicita primarului oraşului Baia Mare decizia Comitetului in
terimar nr. 4627 din 7 august 1 935 referitoare la „dizolvarea Societăţii
pictorilor din acel oraş, pentru judecarea aeţiunii, anunţată pe data de 2
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decembrie 1935 " . D i n coroborarea informaţiilor, furnizate nouă verbal de
unii din martorii acelor evenimente, cu · opiniile exprimate În presa vremii,
am aflat că Societatea pictorilor din Baia Mare, de sub preşedinţia lui
Andrei Mikola, a acţionat în judecată Primăria oraşului, datorită deciziei
sale din 7 august 1 93 5. Di sputa s-a prelungit fără a se da cîştig total de
cauză vreunei părţi pînă-n 19 .1 7, cînd la sfîrşitul lunii i un i e se constituie

PETRE ABRUDAN

Spărgători de gheaţă.
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Societatea artiştilor plastici din R1ia Mare3, cu următorul Comitet : Ioan
Thorma, preşedinte de onoare, iar ca preşedinte activ Gheorghe Manu ;
vicepreşedinţi : Alexandru Ziffer şi Ioan Husovschi, secretar Petre Abru
clan, casieră Didie Merloe, controlori Olivier Pittner, Geza Covaci şi Martin
Katz, iar ca membri în comitet : Balla B., Deac Nandor, Gheza Kadar,
Nagy Oskar, Covaci Francisc şi Gheza Vida.
Iniţiativa de revitalizare a atmosferei a stîrnit reacţii potrivnice din
partea conducătorilor vechii Societăţi, care ripostează În presă. Provocată,
noua Societate se vede obligată la o „Lămurire", din care cităm : „Mo
tivul înfiinţării Societăţii noastre se poate uşor vedea din cele ce urmează :
vechea Societate a pictorilor din Baia Mare mai există Încă, ca persoană
juridică, dar numai pe hîrtie : căci de mai mulţi ani nu dă semne de
viaţă. Se poate d eci considera cu drept cuvînt ca inexistentă.
Scopul acestei Societăţi nu a fost tă �erea. Dacă În trecut şi-a afirmat
pe deplin dreptul la existenţă prin scopul ce a urmărit şi activitatea ei
rodnică, meritele din trecut nu îndrituiau pe presupuşii conducători să
doarmă pe laurii aceia pe care nu ei, ci alte persoane i-au meritat ( . . . ).
Starea ceea ce era Înainte cu doi ani În sînul Coloniei nu putea dura mai
mult, căci era clădită pe interese persomle. De fapt, nici artiştii de valoare
nu au putut obţine atelierele Coloniei, pentru că interesele proprii ale con
ducătorilor interziceau acest lucru. Era unul dintre ei care folosea În ace
laşi timp două ateliere pentru sine.
în astfel de împrejurări, atitudinea artiştilor din afara Coloniei era
justificată, căci colaborarea trebuia să fie de interes comun şi de datorie
comună. Conducătorii Coloniei nu voiau să ştie acest lucru. Nu se ocu
pau nici de ajutorarea artiştilor tineri, care numai datorită sfaturilor şi
îndrumărilor părinteşti primite de b Thorma şi Ziffer se puteau dez
volta . . . " \
Dar nici entuziasmul noilor conducători, m a i cu seamă al lui Gheor
ghe Manu, numit şi directorul Şcolii încă din 1935, ajutat îndeaproape
îndeosebi de Petre Abrudan şi Lidia Agricola, nu a putut scoate din ago
nie Colonia şi Şcoala de pictură de la B:iia Mare. Era de fapt agonia unor
principii estetice cultivate de cea mai mare parte a artiştilor băimăreni,
care În lipsa unei confruntări stimulative5 au căzut într-un intimism
dulceag, vag diterenţ1at. l horma era de1a mult "inaîntat ·in v'irstă, de tapt
la sfîrşitul anului 1937 a şi decedat, Ziffer era o fire irascibilă, refuzînd
colaborarea cu cei din Colonie, Gheorghe Manu În lipsa unor comenz;
publice n-a putut ieşi din sfera unor simple proiecte de atelier, iar Petre
Abrudan, Eugen Szervatiusz şi Gheza Vida erau încă prea tineri pentru a
determina orientarea unei Întregi mişcări şi ambianţe către o direcţie mai
viguroasă, cu implicaţii sociale şi moderne. Potrivnice au fost şi realităţile
3.

*

* * S-a

iunie 1937.

iniilnlat

Soclelatea

artl,lilor

plasllcl

din

Bala

Mare,

in

„Cronica•,

Baia

Mare,

27

4. * * * De ce s-a lnlllnlat Societatea artlşlllDr plasUcl. în „Cronica• , Baia Mare, 30 iunie 1937.
5. Expuneau frecvent doar pe p lan local, abia în 1938 reuşind sli organizeze o expodlie la Bu
cureşti.
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istorice din a doua jumătate a deceniului al patrulea, care n-au încurajat,
b a chiar au derutat şi încorsetat afirmarea artei.
Astfel, În jurul anului 1 940 se trage cortina asupra unei mişcări ar
t isti c e cu un început extrem de promiţător În diversificarea modalităţilor
de expresie şi v alorificare a pitorescului local, c a re nu va pute::t fi niciodată
ocolit de orice încercare obiectivă de relevare a plăsmuirilor artistice în
temeiate pe principiul liberei manifestări a iniţiativei creatoare. Abia după
Eliberare, în condiţiile unei profunde democratizări a realităţii social-po
litice şi culturale, începe (mai pregnant din anii '60, sub impulsul tinero!
tului) să se înfiripe o nouă şi energică mişcare plastică, În cadrul căreia fi
lonul tradiţiei se îmbină cu intomţii de o elevată modernitate.

NOTES SUR LA COLONIE ET L'ECOLE DE PEINTURE DE BAIA M ARE
ENTRE LES DEUX GUERRES MONDIALES
- Resume Par le moyen de l'etude a tten tif des documents gardes dans J'Archi
ve de l'Etat de Baia Mare, l'article se propose une analyse des muta
tions passes dans la .structure de la Colonie et de l'Ecole de peinture
de Baia Mare. Apres une existence d'une dizaine d' annees (la Colonie
a ete fondee en 1 896 et l'Ecole en 1 902) 'les deux institutions n'etaient
plus capables de garder inalteres les principes pour lesquels ont milites
les fondateurs. De 1 927, quand la direction est assumee par les peintres
Andrei Mikola et Ioan Krizscin les exigences es tetiques s'abaissaient, le
declin du mouvement, toujours plus concessif au goilt du public, ne
pouvant plus etre sauvegarde ni meme par la subordonation de l'Ecole
a la Mairie de Baia Mare ( 1 935), ou par l'institution d'une nouvelle
conduite de la Societe des artists plastiques de Baia Mare ( 1 937), avec
Gheorghe Manu - president, Alexandru Ziff er et Ioan Husovschi vice-presidents et Petre Abrudan - secretaire.
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„ . . . Este necesar să luăm
măsuri
combaterea noxelor industriale,
poluării apei şi aerului, protecţia
rilor, rîurilor, munţilor, a locurilor
numente ale naturii. . • "

riguroase pentru
preîntîmpinarea
pădurilor, lacu
considerate mo

NICOLAE CEAUŞESCU

(din RAPORTUL PREZENTAT LA CON
1972).
FERINŢA NAŢIONALA A P.C.R.
-

IMPLICAŢIILE POLUĂRII A.SUPRA VEGETAŢIEI
ÎN ZONA MUNICIPIULUI BAIA MAllE
IOAN NADIŞAN
Printre problemele contemporane de mare actualitate se înscrie şi aceea
care se referă la degradarea şi alterarea factorilor naturali, precum şi la
consecinţele poluării asupra organismelor vii În ansamblu şi implicit asupra
vegetaţiei. Caracterul particular al implicaţiilor poluării asupra plantelor
rezidă În faptul că acestea nedispunînd de organe de deplasare sînt mai
expuse factorilor poluanţi decît animalele, ele suportînd simultan efectele
generate de prezenţa poluanţilor din apă, aer şi sol. Avînd În vedere acest
specific, urmărirea .şi aprofundarea efectelor poluării la plante se face în
consecinţă În condiţii mai bune.
Sursa principală de poluare pentru Baia Mare şi Împrejurimi o consti
tuie noxele provenite ca urmare firească a dezvoltării industriei extractive
şi de prelucrare a metalelor neferoase - I.M.M.N. şi Uzina „1 Mai" Ferne
ziu -, care influenţează calitatea factorilor de mediu.
Din categoria emanaţiilor gazoase specifice se pot aminti poluanţii sul
furici, din care fac parte oxizii de sulf : bioxidul �i trioxidul de sulf -,
concentraţia acestora depăşind În multe cazuri limitele admise, fapt sesi
zabil şi perceptibil de către organele vizuale şi olfactive.
Bioxidul de sulf este un gaz fără culoare, solubil în apă şi mai greu
decît aerul. Limita toleranţei faţă de acest gaz pentru vegetaţie este con
siderată valoarea 0, 1 la sută. Se apreciază că vegetaţia În general manifesti
o sensibilitate mai ridicată faţă de bioxidul de sulf În raport cu celelalte
orgamsme v11.
Cea mai mare cantitate de bioxid de sulf rezultă În procesul de rafi
n are a cuprului, unde la o tonă de cupru ISC degajează 8 tone de bioxid
de sulf.
.

24

-

„

ANUARUL MARMAŢIA, voi. IV
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Dintre poluanţii minerali un loc aparte îl ocupă plumbul, emanat
sub formă de particule foarte fine, invizibile cu ochiul liber, care se trans
formă În aerosoli ce se condensează şi se oxidează În contact cu aerul.
Dimensiunile submicronice ale aerosolilor de plumb determină persistenţa
acestora În atmosferă, fiind vehiculaţi cu uşurinţă de cei mai neînsemnaţi
curenţi de aer.
.
în procesele tehnologice complexe, de preparare, topire ş1 rafinare a
minereurilor şi metalelor neferoase mai rezultă şi alte noxe ca oxizi metalici de plumb, zinc, cupru, arsen, beriliu şi altele.
Poluarea este influenţată de factori climatici şi geografici. Vînturile
predominante pentru Baia Mare sînt din direcţia NE-SV, ceea ce favori
zează vehicularea noxelor deasupra municipiului.
Briza de munte, care bate ziua Înspre amonte (pe valea Pirizei), iar
noaptea În aval, asigură o circulaţie alternativă a acrului şi noxelor m 
dustriale.
Regimul pluviometric ridicat (peste 1 080 mm) este un alt factor care
favorizează creşterea nocivităţii. Este ştiut că B:iia Mare face parte dintre
puţinele centre din Europa cu o frecvenţă mare a precipitaţiilor atmosfe
rice, ceea ce amplifică şi mai mult implicaţiile poluării.
Pentru Baia Mare şi Împrejurimi este caracteristică de asemenea o
stare de calm atmosferic, h care contribuie şi bariera de dealuri şi munţi
din partea nordică a municipiului, fapt ce favorizează acumularea polu
anţilor, concentraţia impurităţilor crescînd considerabil. La acestea se mai
adaugă şi alte fenomene meteorologice cu acelaşi efect negativ cum sînt
ceaţa şi inversiunea termică, ultimul fenomen fiind datorat unui strat de
aer cald care Îngreuiază convecţia, strat ce se interpune între două straturi
de aer rece.
Alţi factori de care depinde poluarea sînt apropierea sau depărtarea
de sursă, direcţia şi intensitatea vînturilor şi altele.
Acţiunea biologică a bioxidului de sulf asupra vegetaţiei constă în
primul rînd În faptul că În prezenţa vaporilor de apă formează acid sul
furos, care În continuare se poate oxida la trioxid de sulf, dînd împreună
cu apa acid sulfuric, ale cărui proprietăţi corozive sînt bine cunoscute. La
pomii fructiferi şi arbori, .agresivitatea acizilor amintiţi nu se reduce la
perioada de vegetaţie, manifestîndu-se asupra tulpinii şi ramurilor acestora
şi în timpul iernii.
Apa meteorică, prin combinare cu oxizii de sulf, formează deci · acid
sulfuros şi acid sulfuric, care sînt dirijaţi În sol. De asemenea, sînt spă
late pulberile fine de plumb de pe vegetaţie şi din aer contribuind astfel
la creşterea acestui element toxic în sol. Prin sistemul radicular aceşti pohttps://biblioteca-digitala.ro
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luanţi pătrund În toate ·organele plan
telor determinînd dereglări la nive
lul celulelor, unde se desfăşoară meta
oolismul, precum şi tulburări În pro
cesul de creştere şi dezvoltare.
Bioxidu'! de sulf acţionează asupra
clorofilei determinînd În prezenţa
apei transformarea clorofilei a în feo
fitină, cu implicaţii· asupra funcţiilo,r
sale · biochimice. Ansarnblul acestor e
fecte se traduce prin diminuarea fo
tosintezei, apariţia de cloroze, pete ne
crotice Între nervuri, cu tendinţă de
extindere, leziuni ale ţesuturilor vege
tale, căderea prematură a frunzelor
sau Întîrzieri ale ritmului de creştere
sau dezvoltare, cu implicaţii nefaste
asupra recoltei. Uneori pe frunzele .1tacate apar pete circulare (fig. 1 )
Acţiunea toxică a bioxidului de
sulf influenţează direct procesul de
asimilaţie clorofiliană, dereglînd meca
nismul de închidere şi deschidere al
stomatelor, reducînd deci fotosinteza.
Factorii externi ca umiditatea, tem
peratura şi lumina favorizează reacţii-·
le biochimice negative. Dato�ită pre- Fig. 1 . Acţiunea oxizilor de sulf asupra
frunzelor de nuc.
zenţei unei perdele de gaze deasupra
vegetaţiei, radiaţiile solare sînt mai
reduse, iar fotosinteza în consecinţă este diminuată. Mecanismul intim al
<:1cestor procese complexe nu este încă suficiept elucidat.
Pătrunderea bioxidului de sulf În frunze se face prm stomate, mani
festînd un proces de asfixiere asupra lor. Cea mai importantă perioadă
:a zilei de pătrundere a bioxidului de sulf coincide cu mijlocul zilei, cînd
activitatea de fotosinteză este mai mare. ln această perioadă a zilei, pentru
Baia Mare se remarcă capacitatea maximă de autoepurare a
atmosferei,
fapt constatat de Observatorul meteorologic de supraveghere a poluării
atmosferei.
Este cunoscută sensibilitatea lichenilor şi muşchilor faţă de bioxidul
de sulf, fapt explicat şi prin capacitatea acestor plante de a absorbi cu
uşurinţă În cantităţi mari umiditatea din atmosferă, condiţie pentru forma
rea acizilor cunoscuţi.
Lichenii pot fi consideraţi cel mai sigur bioindicator al gradului de
poluare cu oxizi de sulf, adevărate „barometre vii", nu întîmplător lip
sind din împrejurimile oraşului. Sensibilitate ridicată manifestă şi ciuper.

:24*
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cile comestibile, care au dispărut în totalitate de cîteva decenii de pe Dea
lul Viilor (Ferneziu).
Plumbul face parte din substanţele cu toxicitate mare, c are se acumu
lează În plante. Puterea de penetraţie în ţesuturile vegetale este în raport
invers proporţional cu dimensiunile particulelor. Are loc şi un proces de
substituire a ionilor de magneziu din clorofilă, tulburînd evident fotosin
teza, care uneori poate fi blocată. Se depune În frunze cauzînd chiar în
treruperea nervurilor.
Plumbul prin acumulare progresivă prejudiciază Întregii mase vegetale,
dar mai cu seamă pomilor fructiferi. Acest element influenţează negativ
procesul de reproducere, fapt explicat şi prin numărul redus de flori �i
fructe din raza lui de acţiune. El se acumulează În lanţurile trofice, cu o
serie de consecinţe imediate sau ulterioare nefavorabile.
Acţiunea toxică a plumbului este amplificată de prezenţa bioxidului
de sulf, fenomen cunoscut sub numele de sinergism, situaţie În care se
găseşte vegetaţia din partea de nord a municipiului. Serios afectată este şi
vegetaţia ierboasă În ansamblul ei, nu numai pădurea sau livezile din zona
respectivă.
In general toate speciile vegetale resimt efectele poluării, totuşi unele
specii se dovedesc mai sensibile În timp ce altele sînt mai rezistente. Din
prima categorie fac parte o serie de pomi fructiferi, mai cu seamă caisul, nu
cul, mărul, părul, specii de conifere (pinul, bradul alb, molidul), cîteva specii
de foioase (fagul, carpenul) şi altele. Vulnerabilitatea coniferelor se explică
probabil prin aceea că persistenţa frunzelor determină o acţiune mai În
delungată a poluanţilor. Se remarcă de asemenea o sensibilitate din cele
mai evidente la viţa de vie, care practic este aproape dispărută de pe ver
sanţii cu o expoziţie ideală pentru această specie, unde în urmă cu cîtev1
decenii se cultiva pe suprafeţe apreciabile. Astfel, viţa de vie poate fi con
�iderată printre indicatorii biologici ai zonei afectate de poluare.
In fiecare an pe la mijlocul verii cireşii de pe versanţii care mărgi
nesc cartierul Ferneziu au coroana roşcată, culoare ce caracterizează etapa
premergătoare căderii frunzelor în mod obişnuit toamna, tîrziu. Remarca
este valabilă încă pe la Începutul lunii iulie şi pentru speciile de foioase
ce formează pădurea În această zonă. Pălirea, ruginiul precoce de toamnă
apare de jos în sus, de la poalele dealului spre vîrf.
Printre speciile mai rezistente se pot cita : salcîmul, gorunul, castanul
comestibil, plopul negru, laricele, iar dintre plantele cultivate porumbul şi
cartoful.
în zonele apropiate de sursele de noxe suferă de asemenea legumele,
zarzavaturile, ale căror frunze şi fructe se pătează şi se usucă.
Sînt elocvente concluziile unor investigaţii şi observaţii întreprinse în
livezile de pe versantul nordic al oraşului şi din zona Ferneziu, din ultimii
ani (tabel 1).
https://biblioteca-digitala.ro
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Tabel 1

Implicaţiile poluării asupra arborilor fructiferi la o depărtare de 4 km
(parcela I) şi respectiv la 1 km (parcela II) de sursa de poluare
s
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Cercetarea s-a realizat pe . două
parcele compantive a cîte 5 ha fiecare,
situate la distanţe variabile (4 km pen
tru parcela I şi respectiv 1 km pentru
parcela II) de sursa de noxe.
O sumară analiză a tabelului con
duce la unele conduzii printre care :
poluarea afectează toţi arborii fructi
feri indiferent de specie ; gradul şi in
tensitatea afectării arborilor, densitatea
exemplarelor este În raport direct
proporţional cu virsta acestora, pre
cum şi cu apropierea de sursa de po
luare.
Altă constatare se referă la arborii
izolaţi, solitari, care resimt· mai in
tens efectele noxelor, avînd dezavan
tajul contactului cu poluanţii simultan
pe Întreaga ;<;uprafaţă a coroanei şi din
toate direcţiile. Aşa se explică frec
venţa mai mare la aceste exemplare a
C'1zurilor de uscare tota1lă sau parţială
a vîrfurilor unor ramuri (fig. 2 ; 3 ;
4 ; 5).
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Fig. -3. Uscarea vîrfurilor ramurilor la
specia păr

Fig. 4. Defoli.crc pronunţată la cireş

Acţiunea îndelungată şi combinată a noxelor asupra pomilor fructiferi
se traduce .şi printr-o serie de modificări legate de înfăţişarea generală, sau
reducerea unor organe vegetative, rărirea coroanei. Din seria de consecinţe
se mai constată malformaţii, asimetrii, distorsiuni şi contorsionări ale ra
murilor şi coroanei.
Pe suprafaţa foliară sau pe fructe apar pete, leziuni mici care se necro
zează dînd aspectul unor arsuri caracteristice. Frunzele au o creştere sub
normală şi se scutură prematur.
· Florile manifestă cea mai accentuată sensibilitate . In cazul în care în
timpul î n floritului concentraţia de bioxid de sulf depă�şte anumite valori,
chiar pentru o perioadă mai scurtă, recolta poate fi serios diminuată sau
chiar compromisă, cum frecvent se Întîmplă în · zona Ferneziu, unde media
numărului de mere pe exemplar-pom nu depăşeşte 5-7. In cazul a·c esta se
remarcă relaţia directă cu insectele polenizatoare, În principal cu albinele,
foarte sensibile la poluare, influenţa resimţindu-se asupra produeţiei <l.e
fructţ:. Sînt alterate, evident, toate verigile lanţului trofic.
Aceleaşi observaţii sînt valabile şi pentru castanetul şi arborii din zona
forestieră din apropiere. Se înregistrează În ansamblu o reducere a masei
https://biblioteca-digitala.ro
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lemnoase, fiind depreciată şi calitatea lemnului. Arborii pierd din grosime.
Efectele poluării se răsfrîng direct a,supra organelor aeriene, dar şi indirect
prin intermediul solului, care devine mai acid şi astfel este redusă activitatea
microflorei din pătura vegetală a solului.
Arboretele de fag din Împrejurimile oraşului Baia Mare a Înregistrat
serioase pierderi de cr�ere În diametru ca o consecinţă a influenţei oxizi
lor de sulf şi a excesului de oligoelemente şi miaoelemente. Pierderea de
creştere În diametru a fost de cca. 25 la sută În perioada 1 965- 1 96 9 şi
cca. 43 la sută în ,perioada următoare, 1 970- 1 974.

Fig. 5. Consecinţele poluării asupra mărului.

Livezile şi pădurea expuse ani În şir influenţei poluării dau semne de
îmbătrînire precoce, regenerarea naturală fiind serios îngreuiată. Pune pro
bleme speciale chiar şi aeţiunea de plantare datorită solului degradat, pre
cum şi păturii ierbacee afectate. Efe.ctele se resimt chiar la depărtare de
7-8 km d e sursa de poluare.
În ce priveşte influenţa nocivă asupra păturii ierbacee, aceasta se ma
nifestă prin reducerea numărului de specii şi printr-o densitate mai mică
a speciilor rămase. Se observă însă şi fenomenul opus cînd unele specii
spontane, puţine la număr cum 5Înt : feriga de cîmp, păiuşul, se dez.volt:i
·

luxuriant. In locurile mai puţin expuse poluării sînt frecvente specii ca :
obsigă, firuţă, horşti, golomăţ, trifoi şi altele. Sînt şi porţiuni mai expuse
https://biblioteca-digitala.ro
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poluării unde pătura ierbacee este vizibil vătămată sau de unde a di>
părut. Aici acţiunea agenţilor atmosferici a dus la degradarea solului, la
spălarea lui.
Implicaţiile poluării asupra asociaţiilor vegetale sînt mai evidente în
zona Ferneziu şi Dealul Florilor. Cele m:ii expuse sînt zonele din vecină
tatea surselor generatoare de noxe, ca şi partea sudică a oraşului, unde
practic suprafeţe apreciabile formează teren neproductiv. Aici se remarcă
prezenţa speciei ţăpoşica (Nardus stricta), la limita inferioară a arealului
speciei pentru ţara noa�tră.
Deosebit de dăunătoare pentru plante sînt şi pulberile solide, fine de
praf, În care se Încadrea7:ă şi praful provenit din haldele de steril, care se
depune pe frunze, blocînd o parte din stomate şi reducînd astfel din su
prafaţa foliară care asigură asimilaţia clorofiliană. O încărcare neobişnuit
de mare a atmosferei cu asemenea pulberi a fost sesizată în perioada de
secetă septernbrie-octom brie 1 977.
O menţiune specială se cuvine a fi formulată pentru apa rîului Săsar,
„apa care nu Îngheaţă niciodată", datorită concentraţiei în substanţe no
cive, ceea ce a dus la dispariţia aproape totală a vieţii de pe cursul rîului.
Mai supravieţuiesc doar unele plante inferioare de tipul bacteriilor (sulfo
bacterii, ferobacterii).
Gravă �i condamnabilă practică tolerată şi chiar stimulată de unii este
Împrăîtierea sării pentru topirea gheţii pe drumurile publice în timpul ier
nii. Pe Iîngă faptul că este mult grăbit procesul de descompunere a asfal
tului, cel mai mult suferă vegetaţia la care ajunge soluţia de sare, ca �i
Întreaga faună acvatică şi-n primul rînd fondul piscicol. ln cazul acesta,
sarea aeţionează ca un periculos p oluant al solului şi apelor.
Este cunoscut rolul complex ce-l are pădurea - acest ansamblu de
ecosisteme - În diminuarea efectelor poluării, În asigurarea oxigenului,
protejarea solului, fiind totodată un nepreţuit izvor de sănătate. Suprafaţa
ocupată de păduri în judeţul nostru este de 4 2,6 la sută, iar împreună cu
pajiştile, păşunile şi livezile 76 la sută din suprafaţa totală a judeţului.
Fondul forestier pe plan naţional reprezintă 27 la sută, iar media euro
peană şi mondială 29 la sută . Prin prevenirea alunecărilor de teren, pă
durea este un admirabil factor de protecţie a solului .
în scopul conservării şi dezvoltării patrimoniului
forestier, a
fost
adoptat Programul de măsuri pe termen lung ( 1 976-20 1 0), care îşi pro
pune, pe lîngă o sporire considerabilă a producţiei de masă lemnoasă, �i
ameliorarea unora dintre funcţiile pădurii, care se referă la protecţia me·
diului Încon jurător, a faunei cinegetice şi piscicole.
Ca urmare a dezvoltării industriei, urbanizării şi creşterii demografice
în ţara noastră, programul acordă atenţie deosebită lărgirii utilizării func
ţiil or de protecţie exercitate de păduri
conservării resurselor de apă,
purificării aerului, asigurării recreerii populaţiei.
Împăduririle din jurul centrelor industriale, printre care şi Baia Mare,
vor asigura purificarea aerului de unele substanţe poluante, păstrarea cît
mai neaherată a factorilor de mediu.
-·
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„Programul naţional privind conservarea şi dezvoltarea fondului fo
restier În perioada 1976-20 10" şi „Programul naţional de
perspectivă
pentru amenajarea bazinelor hidrografice" v o r asigura realizarea „comple
xului păduri - ape - soluri", pe cale de a se constitui În etapa actuală
ca unul din pivoţii protecţiei mediului încon jurător pe plan mondial.
în vederea îmbunătăţirii activităţii de protecţie a mediului încon jură
tor şi combaterea efectelor poluării, Comisia judeţeană pentru protecţia
mediului Înconjurător a stabilit o serie de măsuri menite să creeze condiţii
optime pentru aplicarea riguroasă În practică a politicii partidului şi sta
tului nostru în acest domeniu.
Un loc important În procesul de dezvoltare economic şi social al mu
nicipiului îl ocupă îmbinarea armonioasă a criteriilor de eficienţă econo
mică cu cele de protecţie a mediului înconjurător, pentru păstrarea echi
librului ecologic.
Au fost întreprinse măsuri ce vor asigura încadrarea zonelor de ve
getaţie forestieră de pe dealurile din limita nordică a oraşului în categoria
de păduri de interes social, respectiv pădure-parc şi pădure de agrement.
lnierbarea şi cultivarea cu vegetaţie ierboasă a fostelor iazuri de decantare
pe o suprafaţă de 35 ha s-a dovedit eficientă.
tn vederea ameliorării factorilor climatici naturali din Baia Mare, se
impune extinderea spaţiilor verzi, a parcurilor, care ocupă doar o supra
faţă de 7-8 la sută. Avem acelaşi parc de acum 80-100 de ani, în timp
ce numai în ultimul sfert de secol s-au construit cel puţin 4-5 cartiere,
echivalente, fiecare în parte, cu vechiul oraş. Să mai adăugăm că abia in
această perioadă s-au amplificat şi procesele de degradare a mediului fără
să se ia măsuri energice pentru dezvoltarea zonelor verzi, cunoscut fiind
rolul arhoriJor În procesul complex de epurare a aeruiui, În re,ţinerea unor
gaze, a prafului, zgomotului ş.a. Aceste adevărate filtre naturale trebuie
să fie amplasate între marile ansambluri de locuinţe, nu înafara lor.
Este momentul, mai potrivit ca oricînd, să se Întreprindă acţiuni de
amploare pentru in formarea publicului larg cu aspecte legate de protecţia
mediului Înconjurător, de prevenirea şi combaterea efectelor poluării, pen
tru a forma conştiinţa ecologică a locuitorilor oraşului. Crearea unui sistem
unitar de educaţie ecologică, care să vizeze toate categoriile de vîrstă, de la
preşcolar la adult, este una din imperativele actuale majore. Ar fi şi aceasta
o premisă a aplicării Legii pentru protecţia mediului înconjurător apreciată
ca una din cele mai reuşite pe plan mondial.
Printr-un efort conjugat al tuturor factorilor responsabili pot fi luate
măsuri mai eficiente, în vederea reducerii gradului de poluare, pentru asi
gurarea calităţii factorilor de mediu la nivelul impus de exigenţele actuale.
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THE CONSEQUENCES OF POLLUATION UPON THE VEGETATION OF
THE AREA OF BAIA MARE MUNICIPALITY
- Abstract The paper presents the principal sources of indus trial poll11ation
and the whole series of consequences upon the vegetation of the area
surrounding Baia Mare, as well as the necessary measures for red11c
tion of pollu tion and the securing of quality of the environmental fac
tors- the f1 1ndamentctl requirement for the protection of the environmen t.
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OCURENŢA BLENDELOR DIN ZONA BAIA MARE
TAMARA GHIŢESCU, ŞTEFAN MIHALKA, ANDREI GăTZ
In zona zăcămintelor hidrotermale-polimetalice auroargentifere - din
Baia Mare, alături de alte sulfuri, blenda deţine un loc important, ea fiind
răspîndită În aproape toate perimetrele miniere. Atît pentru importanţa ei
economică cît şi a dificultăţilor Întîmpinate la concentrarea sa, blenda sus
cită mereu interes pentru cunoaşterea structurilor şi a compoziţiei sale chi
mice, particularităţi ce o caracterizează ca o sulfură destul de complexă şi
pe care ne propunem să le evidenţiem.
Referinţe asupra geochimiei ZnS se găsesc În numeroase lucrări ce tra
tează zăcămintele din zona Baia Mare, în mod deosebit despre blendă Po
mârleanu ( 1 968) s-a ocupat de cea de la Cavnic, iar lucrări de sinteză, după
cunoştinţele noastre, încă nu s-au elaborat, ceea ce încercăm În lucrarea de
faţă.
Datele obţinute în lucrarea noastră s-au bazat pe probe colective şi mo
nominerale din zăcămintele din zona Baia Mare şi Burloaia (ultimul În scop
de comparaţie) pe care s-au efectuat cercetări prin : analize macroscopice,
microscopice, chimice, de spectroscopie de emisie şi de difracţie cu raze X
(Bărbuş şi colab., 1 978).

Caracteristicile structurale ale sulfurii de zinc
Macroscopic ZnS prezintă structurile caracteristice celor două modifi

caţii polimorfe : blenda (cubică) şi wurtzitul (hexagonal). Blenda se carac
terizează prin agregate cu structură granulară, iar În geode, cele mai frec
vente forme de cristale sînt de tetraedru şi cub-octaedru, în toate zăcămin
tele cercetate. Alături de aceste structuri, în zăcămintele Ilba, Nistru şi
Şuior apar şi agregate sferoidale cu structuri fibro-radiare şi concentric-zo
nale, în care fibrele prezintă pinacoizi de tip [0001 ] (v. fig. 1 ). Dimensiunile
granulelor acestor două aspecte structurale sînt de la medii la grobe (Ghi
ţescu, 1 978). Din analiza spectrelor de difracţie pe probe de blendă şi wurt
zit de la Cavnic, Herja, Băiuţ, Baia Sprie, Şuior şi Ilba s-a evidenţiat apahttps://biblioteca-digitala.ro
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Tabelul 1

CARACTERISTICILE SPECTRELOR DE DIFRACUE PE PROBE DE B LENDA
ŞI WURTZIT DIN ZONA BAIA MARE

I

CAVNIC - BLENDA
d

3,125
2,702
2,1 1 0
1 ,9 1 6
1 ,634
1 ,352
1 ,242
1 , 1 06

I

I

10
2
4
9
8
2
4
5

Plan

d

111
200
220
220
311
400
430
220

3,125
2,707

BAIA SPRIE - BLENDA
d

3 , 1 03
2,707
1 ,9 1 8
1 ,634
-

1 ,356
1 ,245
1 ,108

I

I

I

l

d

111
200

3,10

-

1 ,9 1 4

8

220

1 ,634
1 ,354
1 ,243
1 ,707

8
2
4
5

311

400
331
422

I·

ŞUIOR - WURTZIT

10
2
9
8

111
200
220
311

2
4
5

400
331
422

3,116
2�706
1 ,908
1 ,630
1 ,560
1 ,350
. 1 ,245 .
-

I

I

10
2
9
8
1
2
4 .
-

BAIUŢ - BLENDA

Plan

-

d

-

I

10
2

-

Plan

-

I

HERJA - BLENDA

I

2,705
-

I

10
2

I

220
311
200
4.}0
422
511

;;j
'tl

�
s::

I

Plan

d

111
200
220
311

-

111
200
220
311
222
400

3,125
2,705
1 ,9 1 4
1 ,630

10
2
9
8

-

-

-

-

-

-

-

-

I

-
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ILBA - BLENDA

d

-

�

{JJ

ILBA - WURTZIT

Plan

331

2:

-l
m
Ul
(l

-

8
8
2
2
5
3

I

:{
)>
"
)>
C1

111
200

-

1 ,9 1 4
1 ,633
1 ,354
1 ,242
1 , 1 065
l ,046

;!

Plan

-

I

I

�

Plan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 ,356
1 ,243
1 ,106

2

4

5

-

40
33
42

�

�
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nţ1a nnmai a liniilor ce corespund
fazei cubice de tip � -ZnS-3C con
form catalogului ASTM - American
Society for Testing and Materials,
1 969), atît la probele considerate de
blendă cît şi la cele de wurtzit (v .
tab. I.).
Cu altă ocazie la Ilba s-a eviden
ţiat În proporţie infimă şi liniile .ca
racteristice fazei hexagonale a ZnS
(Nandra, 1 968). Din tabelul 1 se re
marcă o bună corespondenţă între li
nii'le corespunzătoare blendelor de la
Cavnic şi Baia Sprie cu cele ale „wurt
zitului" de la Şuior şi În general cu
toate celelalte blende. Faţă .de toate ce
lelalte blende cea de la Hba reflec tă
caracteristici •aparte, pe difraictogramele
sale ea prezintă modificări şi defor Fig. 1 . Agregate sferoidale de wurtzit
mări ale celU'lei elementare dawrate blendă ..:u structura fibro-radiară şi con
unei pronunţate impurificări cu faza
centric-zonală. Galenit (GI)
ŞUIOR : Ss2P294 2 x
PbS (galenit) şi a unor ioni substitu
enţi (vezi mai departe).
Sulfura de zinc. În toate zăcămintele prezintă 2-4 generaţii, dintre
care prima Însoţeşte stadiul fero-sulfuros al metalogenezei, următoarele, a
doua, uneori şi a treia, preponderente cantitativ, caracterizează stadiul po
limetalic, iar ultima, observată la Ilba, Nistru şi Cavnic, este contempora
nă cu finele stadiului polimetalic şi începutul stadiului carbonic. În contex
tul . celor expuse mai .sus sugerăm ideea formării agregatelor sferoidale cu
structuri fibro-radiare şi concentric-zonale ca aparţinînd preponderent blen
dei din generaţiile caracteristice stadiu
lui polimetalic, iar wurtzitu'l, pe par
cursul uneia dintre primele generaţii,
În prezent însă În mare parte ca para
morfoze de blendă după wurtzit.
Microscopic şi chimic sulfura de
zinc reflectă o mare vari.etate de a�
pecte, sub forma structurilor de macle
polj.sintetice, structuri zonale (evi
denţiate prin atac structural şi în sec
ţiuni subţiri) (v. fig. 2), structuri de
dezamestec prin desfacerea soluţiilor
sol�de de tipul : ZnS - Fe6h08 (blen
dă-pirotin), ZnS - CuFeS2 (biendă
calcopirit), CuFeS2 - ZnS (calcopi
Fig. 2. Structuri zonale obţinute prin atac
structural la blenda de la Nistru 100 x
rit-blendă), precum şi evidenţierea a.
https://biblioteca-digitala.ro
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t'tumeroşi subSlituenţi izomorfi ai Zn sau ai ZnS În reţeaua cristalină a
mineralului (de care ne vom ocupa mai jos).
Faţă de clasicele structuri de dezamestec întîlnite aproape fără · excep-:
ţie la toate zăcămintele din zona Baia Mare (cu deosebire că ultima generaţie
de la I1ba, Nistru şi Cavnic are suprafeţele curate şi culoare alb..,gălbuie)
blendele ce caracterizează stadiul polimetalic mai -cuprind numeroase alte
incluziuni, obişnuit cu dimensiuni de 1 0-50 microni, de galenit, pirit, mar
casit, cuarţ, foarte rar aur nativ şi 'S ulfosăruri de argint, ca ' minerale pri
mare şi covelin, calcozin şi limonit ca minerale secundare (v. fig. 3). Aceste
incluziuni sînt responsabile În mare
parte de culorife închise ale blendei
alături de prezenţa fierului ca substi
tuent izomorf al Zn. Atît aceste mine
rale cît şi numeroase alte inoluziuni de
calcopirit s-au format ca urmare fie a
fenomenelor de difuziune (Pomâr
leanu, 1 968), fie a celor de recrista
lizare, În accepţiunea lui Grigoriev
( 1 9 6 1 , p. 2 1 0), 'S ubsecvente cristalizării
blendei.
Situaţia descrisă mai sus, În cazul
blendei, alături şi de o serie de alte
Fig. 3 . Blenda de la Ilba 200 x
argumente (de care nu ne vom ocupa
În materialul de faţă) reflectă com
plexitatea proceselor metalogenetice ce au dus la formarea zăcămintelor
polimetalice din zona Baia Mare, Întărind conceptul lui Socolescu ( 1 9 7 1 )
care s e referă ş i l a funcţionarea fantelor filoniene c a „filles vivantes"
(Raguin, 1 96 1, p. 59) şi a telescopării soluţiilor hidrotermale, În numero.i
se zăcăminte, unde circulaţia pulsatorie a acestora a suferit o continuă
schimbare a condiţiilor fizico-chimice şi terme-dinamice Într-un timp foar
te îndelungat. Fenomenu!l este semnificativ îndeosebi pentru zăcămintele
părţii de vest a zonei, cu o tectonică aparte şi aproape de unul dintre a
pexurile camerei magn.e tice responsabilă de metalogeneză, ce a favorizat cel
mai complex aspect al blendelor, alături şi de alte aspecte pe care le vom
evidenţia cu alte ocazii.

Caracterizarea geochimică a blendei
Geochimia blendei alături şi de celelalte sulfuri principale. În prezent
dispune de un vast material analitic, îndeosebi În documentele de arhivă.
Trecînd în . revistă elementele rare şi disperse ce pot fi prezente în sulfura
de zinc, fie ca -substituenţi izomorfi În reţeaua cristalină, fie ca minerale
urme, antrenate din soluţiile hidrotermale, acestea sînt : Fe, Mn, In, Sn,
Co, Cd, Hg, Ga, Ge, As, Ni, Ag, Tl. Mecanismul intrării acestor elemente
În reţeaua cristalină a sulfurii de zinc a fost explicat de o ser�e de autori,
prin asemănar.ea razelor ionice ale elementelor cu cea a zincului (Oftedall,
1 940, Schroll, 1 9 5 3 ), dar mai corect a fost explicat cu ajutorul comparării
https://biblioteca-digitala.ro
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razelor atomice, blenda şi wurtzitul avînd reţele atomice (Goldschmidt,
1 954) oît şi a potenţialelor geoenergetice ale compuşilor (Szadeczky Kardosz, 1 954 ) .
în cazul cercetărilor noastre, curbele de distribuţie ale elementelor
găsite în sulfura de zinc din zăcămintele de la Ilba, N istru, Herja, Baia
Sprie, Cavnic, Băiuţ şi Burloaia duc 'la următoarele concluzii :
Fier�l (1 1 20 analize). Poate fi ca substituent izomorf În reţeaua blen
dei sau poate proveni din incluziunile de calcopirit, pirit şi marcasit, Zn2+
din blendă poate fi substituit de Fe2+ În coor,donarea tetraedrică şi mai rar
de Fe3 + în coordonarea octaedrică a sulfurii (Manning, 1 967). La Baia Marc
nu s-au pus În evidenţă ionii Fe3 �
(Bărbuş şi colab. 1 978) ca substituenţi
ai Zn2+ . In structurile de dezamestec,
ca rezultat al precipitării directe din
soluţiile hidrotermale, la temperaturi
cuprinse între
260-325°C apare
pirotinul monoclinic (Genkin et al.
1 965). Experimental s-au stabilit
condiţiile termodinamice ale formării
celor două modificări de pirotin
hexagonal ,şi monoclinic - din sis
temul Zn-Fe-S ca soluţii solide În
blendă (Scott, 1 973 ; et al. 1 973). De
asemeni semnificaţiile de termometru
geologic al sistemului ZnS-FeS„0s, adică
conţinutul În fier <lin ZnS este diFig. 4. Curbele de distribuţie a frecvenţei
rect proporţional cu temperatura �a
concentraţiei în fier.
de formare (Kullerud, 1 95 3, 1 956 ) .
Concentraţiile În fier din sulfura de zinc din Baia Mare au fost : Herja
- 1 3,90/o, Nistru - 1 3,50/o ; Baia Sprie - 1 3,30/o ; Băiuţ - 1 2,50/o ;
Burloaia - 1 1 ,40/o ; Ilba - 1 0,90/o ; Şuior - 1 0,20/o şi Cavnic - 9,00/o.
Curbele de distribuţie a frecvenţei concentraţiilor (v . fig. 4) indică o ase
mănare Între blendele de la Herja, Nistru şi Baia Sprie, cu temperaturi de
formare mai ridicate, însă diferite şi mai scăzute în conţinut faţă de cele
lalte zăcăminte.
Indiu l ( 100 analize). Indiu'! apare izomorf în blendă, legătura
o

o

Zn-S(2,35 A) fiind apropiată de legătura In-S 2,53 A) din In2S3 (Anderson, 1 953,) indiul fiind un indicator al blendelor de temperatură înaltă
- hipo-mezotermale - de culori Închise (Oftedall, 1 940 ; Schroll, 1 963 ;
Goldschmidt, 1 954 ; Anderson, 1 95 3). Conţinuturile găsite în Baia Mare
.
au fost : Burloaia 1 07 ppm, Cavnic - 1 5 ppm ; Baia Sprie - 1 3 ppm ;
Nistru - 1 1 ppm ; Herja - 7 ppm. Aliura curbelor de distribuţie a frechttps://biblioteca-digitala.ro
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Fig. 6. Curbele de distribuţie a frec
venţei concentraţiilor în staniu.
Fig. 5. Curbele de distribuţie a frec
venţei concentraţiilor În indiu.

venţelor conţinuturilor (v. fig. 5) indică asemănări între Baia Sprie, Cav
nic şi Nistru mai puţin cu Herja şi diferenţă pronunţată faţă de Burloaia.
Blendeie de la Burloaia probabil s-au format la temperaturi mai ridicate
faţă de restul zăcămintelor, în faza hipo-mezotermală.
Staniul (139 analize). Intrarea sa În blendă se datoreşte izomorfismu
lui dintre Stannin (Cu2FeSnS4) - blendă (ZnS) deoarece distanţele dintre
legături.Ie din coordonarea tetraedrică ·sînt asemănătoare, fenomenul pro
dudndu-se 1a temperaturi caracteristice fazei mezotermale
(Oftedall,
Schroll şi Goldschmidt). Conţinuturile de Sn din blende au fost : Burloaia
887 ppm ; Herja
1 3 2 ppm ; Nistru - 55 ppm ; Baia Sprie - 3 7
ppm şi Ilba şi Cavnic
35 ppm. Intre curbele de distribuţie a frecvenţe
lor de concentraţie (v. fig. 6) se observă asemănări între cele de la Baia
Sprie şi Cavnic, de care în mică măsură diferă cele de la Herja şi Nistru,
iar cele de la Burloaia au cu totul alt caracter (aci s-a identificat casite
ritul - Sn02). Conţinuturile În Sn de la Baia Sprie, Cavnic, Herja şi
Nistru corespund fazei mezotermale.
-

-

-

Cadmiu ( 1 73 analize). Substituirea izomorfă a Zn prin Cd se datoreşte
o

o

asemănării razelor Jar atomi·ce (Zn
1 ,33 A şi Cd - 1 ,48 A ) . S-a de
monstrat roentgenografic prezenţa unor pelicule
submicrosc:O' pice
de
greenokit (GdS) Î n spaţiile dintre cristalele blendei (Ivaniţki e t al., 1 960).
Dependenţa concentraţiei Cd din blendă de condiţiile sale de formare este
încă di�cutată, mai recent nu se recunoaşte vreo dependenţă Între acestea
precum şi a influenţei concentraţiei în alte elemen te din soh1ţiile hidro
termale (Mookherjee, 1 962), fapt confirmat şi experimental (Kullerud,
2480 ppm ;
1 956). Conţinuturile surprinse În blende au fost : Herja
3 103 ppm ;
Burfoaia
2805 ppm ; Şuior
3000 ppm ; Baia Sprie
-

-

-
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Cavnic
3 5 1 5 ppm ; Nistru 3500 ppm ; Ilba
3880 ppm şi Băiuţ
4470 ppm. Distribuţia frecvenţelor de concentraţie (v. fig. 7) indică ase
mănări între Baia Sprie, Cavnic, Nistru şi Herja şi diferenţe faţă de Bur
loaia, Ilba şi Băiuţ. Sugerăm ideea unei dependenţe totuşi a conţinutului
de Cd din ZnS ca fiind o funcţie invers proporţională cu temperaturile
de formare a sulfurii de zinc. Adică pentru Burloaia tem,peraturi ridicate,
pentru Baia Sprie, Cavnic, Herja şi Nistru - temperaturi medii şi ceva
-

-

Fig. 7. Curbele de distribuţie a fre�
vcnţei concentraţiilor Î n cadmiu.

-

Fig. 8. Curbele de distribuţie a frec
venţei concentraţiilor î n galiu.

mat scăzute pentru Ilba şi Băiuţ şi deasemeni pentru cel de al doilea m a
xim de la Nistru (ultima generaţie de ZnS). Conţinutul de Cd de la Ilba
este pus şi pe seama prezenţei greenokitului (Andronescu şi colab. 1 962) .

Galiul (129 analize). Deşi cu dublu caracter {litofilocalcoifil), Ga în
prezenţa su'lfului este calcofil. Modul său de prezentare În ZnS este încă
discutat, iar cauzele variaţiilor sale în conţinut În zăcăminte nu au fost
încă elucidate. Mulţi cercetători $Înt de acord cu dependenţa dintre con
centraţia Ga şi scăderea temperaturii de formare a Z_nS, caracteristică fazei
epitermale. Apare Împreună cu Ge, i ar în faza mezotermală prezintă con
ţinuturi mici ori lipseşte. Concentraţiile medii din blendele din Baia Mare
au valori aproape egale : Burloaia - 2 ppm ; Baia Sprie - 3 ppm ; Cav
nic 5 ppm şi Nistru - 24 ppm. Aliura curbelor de distribuţie a frecven
ţelor de concentraţii (v. fig. 8) este şi ea asemănătoare la toate zăcămin
tele. Cel de al doilea maxim de la Nistru indică două generaţii de ZnS, ul
tima de tempe�atură mai scăzută.
25

-

ANUARUL MARMAŢIA, voi. IV
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Fig. 1 0. Diagrama concentraţiilor medii.

�-

Fig. 9. Curbele de distribuţie a frec
venţei concent,raţiilor În germaniu.

Germaniul (1 09 analize). Intrarea germaniului în reţeaua cristalină a
o

blendei se explică prin asemănarea razelor ionice (Zn2+ 0,83 A şi Ge2+
o

0,80 A), dar este posibilă şi 'î nlocuirea semicovalentă, razele lor atomice·
o

o

fiind apropiate (ZnD- 1 , 33 A şi GeD- 1 ,22 A). Germaniul este considerat
element conducător pentru blendele de temperatuPi scăzute. In Baia Mare
concentraţiile medii în Ge sînt mici şi uniforme : Baia Sprie - 1 ppm ;
Cavnic - 2 ppm ; Burloaia
2 ppm ; Herja - 4 ppm ; Nistru - 4
ppm ; - Ilba 5 ppm şi indică origine tipic hidrotermală a sulfurii de zinc.
Distribuţia frecvenţelor concentraţiilor (v. fig. 9) este asemănătoare la
toate zăcămintele. Al · doilea maxim la Ilba - marchează generaţia de ZnS
de temperatură mai scăzută, ultima.
La Cavnic s-a pus În evidenţă - microscopic - prezenţa germani
tului (Cu3GeS4) (Pomârleanu şi colab., 1 968 ; Petrulian şi colab., 1 976).
Concentraţiile medii ale elementelor : Mn, Co, Hg, Ag, As şi Tl gă
site -în blendele cercetate de noi sînt neconcludente.
Prin măsurători de rezona,nţă electronică de spini (RES) (Bărbuş şi
colab., 1 978) În cazul Mn, În zăcămîntul Cavnic ionii de Mn2+ prezintă
o structură de interacţiune hiperfină într-o reţea cobică perfectă În pozi
ţiile Zn2+, pe cînd la Ilba şi Herja s-au semnalat atît ionii de Mn 2+ cît şi
cei de MnH În cele două faze - cubică şi hexagonală - ca substituenţi
ai Zn 2+.
-
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Rezumînd geochimia blendelor, relevăm :
1 . Analizînd concentraţiile medii ale elementelor minore (v. fig. 10)
din sulfura de zinc din toate zăcămintele cercetate, acestea se pot repar
tiza în două grupe : a) Fe, Co şi Sn cu valori maxime la Herja şi Baia
Sprie şi valori minime în restul zăcămintelor şi b) Cd, Ga, Ge şi Ag cu
valori maxime la Ilba, Nistru, Cavnic şi Băiuţ şi minime la Herja şi Baia
Sprie. Ambele grupe de elemente minore indică temperaturi de formare
mai ridicate în zona centrală şi scăderea treptată a acesteia spre periferia
zonei Baia Mare. Indiul nu prezintă valori concludente. Se mai constată
conţinuturi ridicate de Hg spre· partea de est şi de Ag spre cea de vest
a zonei. Pentru Burloaia valorile celor două grupe de ·elemente indică va
lori diferite faţă de zona Baia Mare.

Fig. 1 1

�· Pe baza acestor date autorii sugerează trei grupe genetice pentru
sulfura de zinc, În care se încadrează unele zăcăminte din Baia Mare şi
Borşa : a) blendele de tip hipomezotermal (Burloaia) ; b) blendele de tip
pur mezotermal (Baia Sprie şi l!erja) şi c) blendele de tip epitermal (Jlba
şi Băiuţ). Repartizarea teritorială a blendelor (v. fig. 1 1) evidenţiază apa
riţia concomitentă a tipurilor mezo ·şi epitermal Ja Ill. ba, Nistru:, Cavnic
şi Băiuţ, ceea ce se confirmă şi prin cele 2-4 generaţii de blendă con
statate.
3. In cazul blendelor de la Cavnic (Pomârleanu şi colab. 1 968) pe baza
conţinuturilor de fier, în acord cu diagrama de echilibru din sistemul
Fe-Zn-S (Barton, Kullerud, 1 95 7) se ajunge la concluzia că temperatura lor
https://biblioteca-digitala.ro
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de formare este cuprmsa mtre 275-3 1 5°C, comparabilă cu datele obţinute
prin geotermometrie
24 3-3 1 0°C (Pomârleanu, 1 968 şi 1971 ; BorCOf
şi colab„ 1 976) - şi ambele în acord cu ocurenţa a două grupe de ele
mente minore - a) In, Bi, Sn şi b) Cq, Ge (Petrulian şi colab., 1976) În distribuţie zonală regională şi În adîncime.
Aceste date corespund fazelor epi-mezotermală, ca urmare a polias
cendenţei zonale, responsabilă de suprapunerea mai multor porţii de so
luţii hidrotermale. Cercetările noastre se acordă cu datele prezentate de
la Cavnic.
4. Repartizarea teritorială a elementelor minore din blendă, în cazul
nostru, reliefează clar o zonalitate regională (Smirnov, 1 976) cu zăcăminte
de temperatură mai ridicată În centru şi mai scăzută la periferie, ceea ce
subliniază existenţa unităţii genetice a zăcămintelor din zona Baia 1\11re
spre deosebire de cel de la Burloaia, iar marginile uşor contrastante prin ocurenţa Ag În vest şi a Hg În est - marchează uşoara schimbare în
funcţionarea fluidelor hidrotermale În spaţiu, de la vest spre est cît şi în
timp (Rădulescu şi colab., 1 967, Socolescu, 1971 ). Totodată se remarcă
o asemănare a zonalităţilor aceloraşi elemente minore
din blendele din
zona Baia Mare În centru : Fe, Co, In, Sn, a doua zonă spre exterior : Cd,
Ga şi a treia periferică : Ge, Ag, Hg) cu cele de la Freiberg - R.D.G. în
centru : Fe, Co, In, Ga, Cu, Mn, a doua zonă externă : Cd, Sn şi a treia
periferică : Ge, Ag, Tl (Baumann, 1965)
-

Concluzii. În zona zăcămintelor polimetalice auro-argintifere din Baia
Mare sulfura de zinc prezintă structuri granulare şi fibro-radiare ce aparţin
modificaţiei sale cubice - blenda, paramorfozelor de blendă după wurtzit
şi În măsură neînsemnată modificaţiei hexagonale - wurtzit (Ilba).
Incluziunile cuprinse În blendă se datoresc atît desfacerii
soluţiilor
wlide dar îndeosebi difuziunii şi recristalizării mineralelor : calcopirit,
p1nt, marcasit, aur nativ, sulfosăruri de argint şi cuarţ, ca urmare a n u
meroaselor recurenţe ale soluţiilor hidrotermale prin fantele filoniene care
au funcţionat ca „filles vivantes" .
Distribuţia concentraţiilor medii Î n elementele rare din blende evi
denţiază o zonalitate regională prin răspîndirea teritorială, adică blende de
tip mezotermal la Herja şi Baia Sprie, de tip epi-mezoterma l la I l ha,
Nistru, Cavnic şi Băiuţ şi epitermale la Ilba şi Băiuţ, evidenţiindu-se mai
multe generaţii ale sulfurii de zinc. Zonalitatea regională subliniază un i tc1tea genetică a zăcămintelor din zona Baia Mare spre deosebire de cel de
la Burloaia, iar ocurenţa Ag În vest şi a Hg În est marchează schimbări in
funcţionarea soluţiilor hidrotermale în spaţiu şi timp, în acord cu conclu
ziile obţinute prin cercetările de la Cavnic, asupra blendelor precum şi a
celor tectono-vulcanice şi petrologice efectuate pînă În prezent În această
zonă. Se observă o asemănare În repartizarea zonală regională Între zona
Baia Mare şi Freiberg (R.D.G.) privind elementele minore din blendă.
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OCCURRENCE DES BLENDES DE LA REGION DE BAIA MARE
- Resume Dans la zone metallogenetique de Baia Mare, on a mis en evidence
roentgenestruc turalement la modification cubique du ZnS meme si des
s tructures fibro-radiaires sont presentes qui rappellent sa modification
hexagonale - le wurtzit - presen t accidentellement.
La plupart des inclusions de calcopirite, pirite, marcasi t, o r na til,
sels de sorfre d'argent et de quartz etant subsequentes ci la cristallisa
lion du ZnS, apportees par Ies frequentes recurrences des sol11lions
hydro thermales.
La distrib11 tion des elements du ZnS marque une zonalite regionale
avec de legers contrastes periferiques, ce qui renforce J'origine commu
ne des gisements hydrothermaux - sousvolcaniques de la zone et une
activite hydrothermale pulsatoire, en accord avec Ies concepts emis
de la metallogenese de Baia Mare.
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CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA ORNITOFAUNEI
DEPRESIUNII MARAMUREŞULUI
IOSIF BERES

Depresiunea Maramureşului ÎmpreWiă cu cadrul muntos înconjurător
este o unitate geografică bine conturată, individualizată şi din considerente
biogeografice. Zona cercetată se întinde între următoarele coordonate :
23°30' - 24°5 5' longitudini estice şi 47°35' - 48°- latitudini nordice.
Avifauna zonei este, comparabil, mult mai bogată faţă de o altă unitate
similară datorită faptului că prin această depresiune intercarpatică trec mai
multe drumuri de pasaj ale păsărilor (1 ,2,3,). Depresiunea din punct de
vedere ecologic este foarte variată şi deschisă prin culoarul Tisei spre vest,
spre Cîmpia Panonică.
Primele Însemnări ornitologice vizînd Depresiunea Maramureşului le
avem din 1 840- 1 844(4). Mai tîrziu şi alţi autori au publicat liste faunistice
(5,6,7,) fără precizări fenologice, ecologice, geografice sau ale densităţii. Iar
nu mărul speciilor amintite se ridică la 1 25 (6) în Monografia Maramureşului
\i la 1 08 specii amintite de A. Filipaşcu (7). Autorul la fel a publicat unele
lucrări şi note privind expansiunea unor specii (8, 9), probleme ecologice ale
acestor specii ( 1 0), dinamica anuală şi migraţia păsărilor din Maramureş.
în lucrarea de faţă sînt sintetizate observaţiile făcute În decursul anilor,
pînă În prezent, bazate pe un bogat material documentar existent În Mu
zeul Maramureşan, 143 de specii în 650 exemplare şi peste 900 de inelări
efectuate În Maramureş. ln această sinteză eco-faunistică vom reda originea
geografică a speciilor după concepţia lui Voous, fenologia şi frecvenţa spe
ciilor dovedite În fiecare land�aft. Zona cercetată am împărţit-o În şase
unităţi ecologice (landşaft), În care sînt prezente speciile tratate, şi care sînt
următoarele :
1 . LOCALITAŢILE care alcătuiesc o unitate ecologică artificială com
plet transformată de om. Unele specii au devenit membri obligatorii :u
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acestui landşaft, ca : Hirundo rustica, Delichon urbica, Streptopelia decaocto,
Passer domesticus etc. Alte specii, În anumită perioadă a anului, devin
membrii acestui landşaft, de ex : Fringilla coelebs, Galerida cristata, speciile
de Parus, Accipiter nisus etc., În sezonul rece. Se constată şi un fel de ur
banizare la unele specii de pădure sau de cîmp ca Turdus merula, Carduelis
cannabina, Sylvia curruca, Corvus monedula şi chiar Corvus frugilegus etc.
2. VAILE LATE ALE RîURILOR PRINCIPALE cu zăvoaiele bine
formate cărora le aparţin organic cîmpiile aluvionare, În general cultivate,
altitudine aproximativă Între 2 1 0 m - 600 m. ln această unitate bogată În
specii domină păsările acvatice şi de zăvoi. Migraţia la fel se petrece în
mare măsură prin acest landşaft, aici apar În primul rînd speciile foarte
rare din nord ca Gavia stellata, G. arctica, dar pe aici trec şi speciile de
pădure şi chiar de munte ca : Prunella modularis, Anthus spinoletta etc.
3. DEALURILE ŞI PIEMONTURILE despădurite sînt o unitate arti
ficială formată în locul pădurilor de foioase - Quercus, Fagus -, unde
livezile, fîneţele naturale, fîşiile de terenuri arabile alternează cu tufişuri,
pilcuri de pădure martor din vegetaţie autohtonă. ln acest landşaft, care
se Întinde Între altitudine aproximativă 350-1 OOO m., bogat În păsări,
exi�tă o întrepătrundere a speciilor de cîmp, ca Alauda arvensis, Coturnix
coturnix, Perdix perdix, Emberiza citrinella etc. cu cele de pădure, c 1
speciile de Parus, Dendrocopus, Buteo buteo etc.
4. PADURII,E FOIOASE sînt o unitate mai puţin deranjată de om.
Avifauna acestui landşaft se schimbă în funcţie de vîrsta pădurii, compoziţia,
substratul de arbuşti etc., altitudinea aproximativă 400-1 200 m. ln această
zonă silvicultura intenţionează o înrăşinare masivă, formînd În mod arti
ficial păduri de amestec În care deja se poate constata apariţia speciilor
tipice ale răşinoaselor la altitudini coborîte (500-600 m.), ca Parus ater,
Pyrrhula pyrrhula, Regulus regulus etc.
5. PADURILE RAŞINOASE- sînt un landşaft mai unitar din punct
de vedere ecologic, cu o ornitofaună săracă, cu speciile foarte caracteristice
ca : Parus cristatus, Picoides tridactylus, Loxia curvirostra, Regulus regulus,
R. ignicapillus, Nuc·ifraga caryiocatactes, Parus ater etc. Altitudinea apro
ximativă între 1 200- 1 700 m.
6. GOLURILE DE MUNTE, zona subalpină şi alpină. In acest land
şaft, pe lîngă speciile specifice zonei, ca Anthus spinoletta, Turdus tor
quatus, Prunella modularis, Prunella collaris �te., mai apar, În locuri tipice,
specii azonale ca : Oenonthe oenonthe, Phoenicurus ochruros, În sinuzele
saxicole (grohotişuri, stîncării) şi Motacilla alba Motacilla cinerea, Actitis
hypoleucos, În sinuzele cu umezeală excesivă. Altitudinea aproximativă de
la 1 300 rn pînă la 2 303 m, vîrful Pietrosului.
Nu am considerat ca un landşaft de sine stătător pîraiele montane lîngă
care apar speciile în mod azonal : Cinclus cindus, Motacilla cinerea, Mota
cilla alba, Actitis (Tringa) hypoleucos, indiferent de altitudine şi în ce zonă
de vegetaţie se găseşte.
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In pnvmţa frecvenţei am încadrat speciile tratate În trei categorii :
1 . SPECII OBIŞNUITE (XX)
2. SPECII RARE
(X)
3. SPECII ACCIDENTALE (ACC.)
(XX) Prin specie obişnuită Înţelegem o specie care este prezentă într-un
landşaft, într-un anumit sezon, fără să facem comparaţia densităţii pe uni
tate de suprafaţă sau cu o altă specie. De exemplu : şorecarul (Butea butea)
este o specie obişnuită în Maramureş ca şi cinteza (Fringilla coelebs), fiindcă
ambele specii se pot întîlni În anumite perioade ale anului şi Într-un anumit
ecosistem, iar raportul densităţii Între cele două specii este de ordinul miilor.
(X) Specie rară am considerat acea specie care este prezentă cu siguranţă,
cuibăreşte sau trece prin Maramureş În mod regulat, dar într-un număr mic.
De exemplu Monticola saxatilis cuibăreşte cu siguranţă după datele noastre
numai în două locuri în zona cercetată : la Budeşti (grohotişurile de h
Şermeteş) şi Valea Morii lîngă Vişeul de Jos. O specie poate să fie rară
Într-o perioa:dă a anului şi În altă perioadă foarte comună, de exemplu
sturzul de iarnă (Turdus pilaris) cuibăreşte numai În anumite locuri În Ma
ramureş, Ieud, Sighetu Marmaţiei (8, 1 6 ) iar În perioadă de pasaj şi de iarnă
este o specie foarte frecventă În toate unităţile ecologice cercetate. La fel
putem vorbi şi despre sfrînciocul mare (Lanius excubitor).
(ACC.) Păsări accidentale putem considera speciile care au fost găsite, cap
turate sau observate o singură dată în teritoriul cercetat, ca : Branta rufi
collis, Gavia stellata, Cygnus alor etc. Odată cu intensificarea cercetărilor
poate că vom putea dovedi că şi aceste specii rare sau accidentale frecven
tează cu regularitate ţinutul nostru. In urma cercetărilor ecologice şi fau
nistice din viitor, precum şi schimbărilor condiţiilor ecologice care vor
produce modificări în ornitofauna actuală, vom obţine date noi, deci gru
pările noastre probabil vor cere reconsiderări.
Din punct de vedere fenologic putem deosebi trei perioade principale :
1 . Perioada de pasaj prenupţială şi postnupţială (PN.)
2. Perioada de nidificare (N.)
3. Perioada de iernare (hibernală) (H.)
La speciile rare şi accidentale, unde credem că este important vom specifica
şi locul şi data observării sau colectării.
ln continuare vom reda lista speciilor dovedite din Maramureş, speci
ficînd pe acest tabel ideile principale enumerate mai sus.
,
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Sighetu Mar maţiei, 2. Ocna Şugatag (lacurile) ; 3. Lacul Morăreni ; 4. Bocicoi ; 5. Tinovul Poarta Roşie ; 6. Tinovul Vlă�inescu ; 7.
C împulung la Tisa ; 8. Petrova ; 9 . Rona de Jos ; 1 0. �emeţi ; 1 1 . Agriş ; 1 2. Crăci uneşti ; 1 3 . Bogdan Vodă ; 1 4. Săpînţa ; 1 5 . Giuleşti ;
1 6 . Tibău ; 17. Valea Vişeului ; 1 8 . Vadu Izei ; 1 9 . Ieud ; 20. Vişeu de Sus ; 2 1 . B îrsana ; 22. Piatra ; 23. Bud�şti ; 24. Munţii Rodnei ;
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Gut îi, 26. Hoteni ; 27. Rona de Sus.
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ORNITOFAUNA

Fig. I .

DEPRESIUNll
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Vr:ibie de casă (Passcr domesticus L.)

Fig. 2. Guguştiuc la cuib (Streptopelia dccaocto Friv.)
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Fig.

3 . Stăncuţe (Co!·vus moncdu b L.), o specie urbanizată

Mierlă neagră
(Turdus merula L.),
curs de urbanizare

Fig. 4.
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MARAMUREŞULUI

Fig. 5. Florinte (Carduclis
..:: hloris L.), cuibăreşte şi
În localităţi.

Fig. 6. Şorecarul comun
(Buteo buteo L.), o specie
obişnuită În zonă
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Fig. 7. Cucuveaua (Ath ene
noctua Scop.), este pre
zentă În localităţi

Fig, 8. Păscărel negru
(Cinclus cinclus L.), ier
nează lî ngă apele neîn
gheţate

Codobatură
(Motacilla alba)

Fig„ 9.
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MARAMUREŞULUI

Fig. 1 0. Sturzul de iarnă
(Turdus pilaris L.), la cuib,
o
specie
nouă pentru
Maramurq

Fig. 1 1 Cuib de sturz <le
iarnă (Turc\us pilaris L.),
la Ieud
.
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Fig.

Fig.

1 2.

Sfrînc1ocul mare (Lanius excubitor L.), o specie rară
În perioadă de cuibărit

1 3 . Sfrînciocul de vară (Lanius minor Gmel.), cuibul cu 5 ouă
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Fig. 14. Brumăriţă de
stîncă (Prunella col
laris Scop.), În Munţii
Rodnei

Fig. 1 5. Alunarul
(Nucifraga
caryocata.-:tes L)
26

-

ANUARUL MARMAŢJA, voi. IV
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Fig . 1 6 .

Lebădă cucuiată (Cygnus ofor Gm.), accidentală în Maramureş

Fig. 1 7 . Mătăsarii (Bombycilla garrulus L.), oaspeţi de iarnă.
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palea rc ti c - P- paleark ti,ch
lumii vechi =LV = cl e r alten

arctic = A = arkti<ch
siberian - SI - sibirisch
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sibiro-canadian = SC = sibiro-canadisch
european = E - europeisch
europeo-turkestanic = E'f � europeo-turkestanisch
turkestanic = T = turkestanisch
turkestano-mediteranian - ™ = t u r k e Ha n o -med i te ra n
mediteranian - M - mediteran
sarmatic =-SA = sarmatisch
tibetan = TI - tibetanisch
mongolo-tibetan - MT - m o ngo lo- t ibe r an i sch
paleomontan = PM = paleogebirgig
paleoxeromontan = PX = pal e ox erogeb i rgig
indo-african - I A - indo-afrikanisch
etiopian ==EP= ăthiopisch
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IOSIF Bf:REŞ

BEITRĂGE ZUR ERKENNTNIS DER ORNITOFAUNA
DER MARAMURESCHER DEPRESSION
- Zusarrunenfassung -

fo dieser Arbeit wurden die Ergenbnisse der, bis heute in Mara
marosch ausgefiihrten, ornitologischen Forschungen in
synthetisiert,
und die Daten wurden in Form von Tabellen dargeboten. lnfolge die
ser Forschugen wurden 2 1 2 V ogelarten signalisiert, die
6 1 ,4 %
aus
der 'fota/ summe der in Rumiinien signalisierten Arten das s tellen, von
<lenen bei 1 32 Arten die Einnistung bestiitingt wurde, die 53,6 % aus der
1'otalsumme der einnistenden Arten aus Rumiinien dartellt. Aus den
Unteraven wurde nur der Ost- Tannenhiiher (Nucifraga caryocatactes
be
n i ac rorynchos) beobachtet, welcher im Jahre 1 968- 1 969 einen
deutenden Einbrucht hatte.
Diese Arbeit priizissiert die aktuelle Situation, die Avifauna der Mara
marosch.Depression betreffend mit okologischen und fenologisch bio
graphischen Elementen ergiinzt.
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CONTRIBUŢII LA O CUNOAŞ TERE ISTORICA
A IN VAZIILOR OE LlCUS TE ÎN PAR TEA OE
NORD- VEST A R. S. ROMÂNIA
AUREL MICLUŢA

Izlazul „Călinişte" Baia Mare (fostul aeroport Recea) este sediul unei
populaţii compacte de lăcustă călătoare (Locusta migratoria rossica), aflată
În fază solitară dar care, în urmă cu aproximativ un sfert de veac, a ma
nifestat o ultimă explozie gregară, cunoscută în literatura de specialitate.
Dar, fiind faptul că lăcustele călătoare sînt prin excelenţă litorale,
populaţia noastră de lăcustă, ca populaţie continentală, constituie o rari
tate ştiinţifică, În Europa mai fiind cunoscute doar cîteva centre (3-4).
In plus, În biologia acestei insecte, care încă nu este pe deplin elucidat:\,
se Înscriu, printre altele, ca fenomene cu totul particulare, două faze ex
treme, faza solitară şi faza gregară, reversibile În timp, prin intermediul
unor faze de tranziţie, „transiens congreggans" şi „transiens dissocians",
determinate de o colaborare anume a unor factori endogeni şi exogeni.
A5tfel studiilor pur biologice efectuate asupra ramurii locale de lăcustă că
lătoare, le adăugăm, ca necesare, studii cu caracter istoric. Un prim scop
al studiului nostru este acela de a furniza date referitoare la modul În care
s-a constituit o populaţie continentală de lăcustă călătoare, ca fază aparte
provenită din vechi stoluri migratoare, ajunse pînă în această parte a ţării
în decursul secolelor. Un al doilea scop este acela de a aduce la lumină
informaţii existente privind invaziile de lăcuste pe teritoriul ţării.
Lucrarea noastră are la bază, În cea mai mare parte, documente de
arhivă puse la dispoziţie de către personalul ştiinţific al Arhivelor statului,
filiala Baia Mare, al Muzeului judeţean Maramureş, al Inspectoratului sil
vic Maramureş şi de către foşti lucrători În aqiunile de combatere loc.1l:i
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a lăcustelor la ultimul lor atac. Aceste documente se referă, pe de o parte,
la evoluţia terenului, a biotopului, iar pe de altă parte la invaziile de lă
custe.

1 . Date istorice privind evoluţia biotopului
Documente, Începînd cu anul 1 420, atestă existenţa şi continuitatea,
pe acest teren, actualul izlaz Călinişte, a unei păduri de stejar.
1 .1 . Dintre acestea amintim, În primul rînd, o serie de documente În
legătură cu un proces care a durat peste 80 de ani, 1 420- 1506, Între fiii
lui Drag din Beltiug şi cetăţenii din Baia Mare şi Baia Sprie pentru folo
sirea „pădurii Lăpuş" cum se numea şi apoi acte, an de an, privitoare la
gospodărirea şi exploatarea pădurii.
1 .2. ln al doilea rînd, o hartă a oraşului Baia Mare cu împrejurimile
sale, datată din anul 1 783 şi aflată În dotarea Arhivelor statului Baia Mare,
înfăţişează pădurea Lăpuş pe locul de astăzi al izlazului Călinişte. O band::i
de teren mlăştinos, cu arbori răzleţi, era cuprinsă Între liziera pădurii şi
rîul Săsa.-.
1 .3. Prin reforma agrară din anul 1 922 s-a hotărît defrişarea pădurii.
Lucrările de documentaţie şi proiectare, obţinerea aprobărilor necesare şi,
probabil, opoziţia locuitorilor, au amînat aeţiunea de defrişare care astfel
a început mai tîrziu şi s-a încheiat abia în anul 1 937. Au fost păstrate însă
cîteva fîşii de protecţie În lungul drumurilor şi al apelor. După anul 1 945
(1 945-1 946) s-au degradat şi aceste fîşii care au fost lichidate la înfiin
ţarea aeroportului ( 1 947).
Defrişarea a fost urmată de Înmlăştinire, de degradarea solului şi in
stalarea rapidă a unei flore hidrofile (Juncus effusus şi J. conglomeratus În
special), elementele de pădure dispărînd aproape integral Aşa s-a ajuns la
actualul ecosistem de teren mlăştinos, cu o vegetaţie adecvată În care s-a
constituit şi dezvoltat, găsind condiţii deosebit de prielnice, populaţia de lă
custă călătoare „Călinişte", provenită din indivizi mutaţi aici din locuri
vecine mai mult sau mai puţin îndepărtate, care Însă nu Însumau toate
aceste condiţii.
.

2. Date istorice referitoare la invaziile de lăcuste în partea de nord

vest a ţării

Pentru Moldova şi pentru Ţara Românească există incomparabil mai
multe informaţii privind invaziile de lăcuste, încă din timpuri destul de
îndepărtate şi aceasta datorită rîvnei neobosite a marilor noştri cronicari,
care au Însemnat tot cursul evenimentelor ţării, deci şi pe acela al cala
mităţilor naturale.
In ce priveşte Transilvania, prima pomenire a unei invazii de lăcuste
i-o datorăm cronicarului moldovean Grigore Ureche. Este vorba despre
invaziile produse Între anii 1472- 1475, concomitent cu unele din Mol
dova, dar fără să -se precizeze locul. Din textul lui Gr. Ureche aflăm că,
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în Transilvania, s-ar mai fi produs o invazie ş1 m anul 1 5 38 „ . . . cînd a
fost foamete mare şi În .ţara Moldovei şi În Ţara Ungurească că au venit
lăcuste multe şi au mîncat toată roada . . . .
Mult mai tîrziu, din 1 780, este amintită o invazie care s-ar fi produs
În nordul Transilvaniei. Descrierea îi este atribuită lui Aron Pumnul (? ! ! ),
(credem că este vorba de o eroare prin transfer). Se spune, În legătură cu
această invazie, că numărul lăcustelor a fost imens, atît de mare încît s -a
luat măsura ca fiecare cetăţean să adune un sac şi jumătate de lăcuste pe
zi. Şi au rămas lăcustele pe aceste locuri pînă tîrziu, pînă la căderea zăpe
zii, oînd s-au urcat în copaci, multe, atît de multe că ramurile atîrnau
grele de povara lăcustelor.
Intre anii 1 863 şi 1 922 mai sînt citate o serie de invazii În Transil
vania, dar În zone mai sudice (Tara Bîrsei, Trei Scaune etc.).
Acestea sînt informaţiile ce le deţinem referitor la trecutul invaziilor
de lăcuste din Transilvania. Desigur, ele sînt foarte generale, sînt disparate
şi nu se referă cu precizie Ia zona care ne interesează. In depozitele arhi
velor din Cluj sau Bucureşti, din Budapesta sau Viena se vor fi găsind do
cumente cu asemenea informaţii, dar ele nu au fost cercetate încă.
Punîndu-ni-se la dispoziţie materialele Arhivelor statului din Baia Mare
şi materialul informativ al Muzeului judeţean Maramureş, am descoperit
documente importante care atestă o invazie de lăcuste la Baia Sprie şi la
Baia Mare În luna august 1 778 (un raport adresat, la 26 august 1778, loco
tenenţei regeşti a Consiliului din Budapesta şi o inscripţie pe o Psaltire de
Iaşi, aflată la biserica din comuna Săsar judeţul Maramureş).
Un alt document, o circulară, se referă la mvazu de lăcuste din anul
1 8 10.
Alături de aceste documente, din secolele XVIII şi XIX, le deţinem
pe altele, mult mai noi, din perioada anilor 1946-1951 (circulare, adrese
etc.), care se referă la localităţi din raioanele fostei regiuni Maramureş.
Din aceste documente, care vizează doar extremele unei perioade de
200 de ani, extreme între care s-au mai produs cu siguranţă şi alte invazii,
dar despre care nu deţinem nici o ştire, deducem existenţa străveche a
lăcustelor În această zonă a Băii Mari, producerea unor atacuri gregare,
intensitatea lor, iar pentru perioada mai recentă măsurile întreprinse, do
tarea. etc.
Vom prezenta pe rînd, cronologic, principalele documente pe
care
le-am selectat din vastul material investigat. Pe cele vechi, elaborate în
limba latină, le vom oferi În traducere liberă integrală, cu exemplificări
din textul original, căutînd a păstra astfel nealterată frazarea
cromca
rească, spiritul vremii şi caracterul arhaic, chiar dacă aceasta se face în
detrimentul clarităţii. Cît priveşte materialele noi, mai apropiate zilelor
noastre, din aceastea vom face doar spicuiri prin care să marcăm eveni
mentele, ca o continuare a celor străvechi şi pentru o posibilă comparaţie.
"

https://biblioteca-digitala.ro

430

AUREL M ICLUŢA

2 . 1 . Un raport redactat la 26 august 1 778

(„Serenissime Dux R egio Locumtenens Excelsium Consilium R. L.")
Autorul raportului, „humilimi servi, judice et senatorus", cu semnă
tură indescifrabilă descrie, Într-o latină medievală hibridă, dar nu lipsită
de savoare şi pitoresc, invazia de lăcuste ce s-a abătut asupra Băii Sprii În
zilele de 1 5-21 august 1778.
„O întîrnplare fatală şi de tristă aducere aminte pentru timpurile vii
toare 1, în anul curent, ziua 1 5 , luna august, lăcuste odioase roadelor au
năpădit ca nişte cohorte În număr nesfîrşit cam pe la amiază, spre groaza
întregului norocf2, mai întîi spre cetatea Baia Sprie şi înaintînd de aici peste
munţii Marmaţiei, În timp ce se înteţeau strigătele faţă de primejduirea
ogoarelor, respinse În mod fericit În jurul orei trei după amiază, ieşind În
fine În vremea amurgului din teritoriul acestei cetăţi, În ziua următoare,
. . . 1 6, dimineaţa în zori, porumbul unor nenorociţi locuitori a fost atacat
cu atîta Înverşunare, încît n eîntrerupt au tot intrat pînă tîrziu seara În
ierburi şi porumb şi dacă prin ajutorul divin străduinţa n-ar fi fost să
biruie, cînd au fost folosite mijloacele cu care fiecare gîndea să îndepărteze
mai bine molima, ei n-ar fi putut, cînd de jur Împrejur năvăleau În forma
unui nor enorm, fiind adunaţi toţi locuitorii spre îndepărtarea prăpădului.
In ziua următoare, cu acelaşi număr am făcut să se ducă nu numai de aici,
dar cît mai departe plaga aceasta devastatoare, spre enorma pagubă nu nu
mai a celor săraci, dar şi a celor cu dare de mînă, astfel încît cei care
socotiseră că prin roadele acestui an, prin binecuvîntarea divină, îşi vor
împlini lipsurile, <:are durează de multă vreme, după <:e a venit această
molimă, au intrat Într-o mizerie şi mai cruntă.
Serenisime duce, locţiitor regal, cu smerenie raportăm Consiliului Re
gal, În ce chip, pe la amiaza zilei de 15 luna august, o nemăsurată mul
ţime de lăcuste au invadat mai Întîi cetatea Baia Sprie, după aceea însă
din pricina clopotelor şi a exploziilor provocate de oameni se aşezau
urmînd tot mai departe şi s-au aşezat Între cele cinci locuri muntoase, d::
aici au năvălit însă de la răsărit şi de la apus, atît de tăcut În hotarele
ţinutului nostru, încît nu au fost surprinse decît În zorii zilei următoare,
apoi la 16 august şi-au continuat zborul În lung şi În lat, în chip de vîr
tej şi de furtună aducătoare de praf peste vii şi cîmpuri şi nu s-au lăsat
să fie Împinse mai departe decît În ziua de 21 august pînă Într-atîtea zile
au stricat cu atîta violenţă ogoarele şi fînaţele, unde s-au aşezat, mai cu
seamă porumbul şi grîul, dar au golit totul, viile şi arborii, au culcat tul
pinile plantelor la pămînt şi nicidecum altfel. . .
Demne de reţinut, din raportul anonimului „judice et senatorus"
sînt, pe de o parte faptele referitoare strict la biologia lăcustelor călătoare,
iar pe de alta cele de ordin social-uman, atît ca atitudine şi măsuri de
combatere, cît şi ca stare a lucrurilor În acea vreme.
".

1. Fatalem

fu.lurisque

eterni

2. Ad horrorem lotus P!ebis ...

lemporibus trisli semper

memoria

revolventium casum...
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Cu privire la aspectul biologic al invaziei de lăcuste subliniem, ca im
portante, următoarele :
- Invazia s-a produs la jumătatea lunii august (15-21) şi a durat
7 zile ;
- Lăcustele au apărut În număr excesiv de mare, au venit în valuri
succesive �i s-au îndreptat spre Marmaţia ;
- In timpul invaziei s-au şi aşezat temporar În anumite locuri, de
unde au făcut dep lasări locale permanente, În toate direcţiile ;
- Cohortele de lăcuste zburătoare au manifestat o deosebită vivaci
tate şi voracitate, devorîn<l totul, plante de cultură şi fînaţe, viţa de vie
şi frunzele arborilor, pustiind şi cukînd la pămînt, cu numărul lor mare,
tot ce le-a stat În cale. (Notăm că, În faza solitară, aşa cum se găsesc as
tăzi urmaşele lor pe izlazul Călinişte, ele se hrănesc exclusiv cu ierburi
(graminee) şi au un apetit incomparabil mai redus, comportamente deci
cu totul diferite) ;
- S-au deplasat atît În zbor, ca nişte nori aducători de furtună �i
praf, cît şi terestru, „tăcut", cum spune raportul, pătrunzînd din locurile
unde s-au aşezat.
Cu privire la aspectul social-uman al problemei, notăm :
- Ca şi În alte părţi, În acele vremi, sau chiar mai tîrziu şi populaţia
acestor locuri, îngrozită, întîmpina lăcustele cu trasul clopotelor, cu stri
găte, cu explozii, cu gălăgie de orice fel, spre a le alunga. Unele aparenţe
înşelătoare de reuşită se datorau faptului că, oricum, stolurile de lăcuste
se aflau În mişcare, se împingeau unele pe altele înainte, dinspre sursa care
le-a generat, În toate părţile. Ca dovadă că, În decurs de o săptămînă, în
care oamenii s-au luptat disperat cu norii de lăcuste, zilnic, din zori şi
pînă seara, toată vegetaţia locului şi În special culturile de cereale şi viile
au fost pustiite ;
- Cu un oarecare umor aflăm apoi că lăcustele au distrus, fără ale
gere, ogoarele celor săraci ca şi ale celor cu stare ;
- Mai aflăm că populaţia acestor locuri se găsea într-o proastă stare
materială de mai mulţi ani şi îşi legase mari speranţe de acel an 1 778
pentru a ieşi din mizerie ;
- Putem presupune şi un apel, prea pasiv şi prea circumspect însă al
raportului, de clemenţă a stăpînirii privind dările şi alte obligaţii ale popu
laţiei, prea lovite În acei ani.

2.2. O inscripţie făcută pe o Psaltire de Iaşi - tipărită 7252 (1 743)
şi aflată la biserica din Săsar jud. Maramureş
Notiţa parohului Andrei (discutabilă totuşi în ce priveşte autorul). 5e
referă indiscutabil la aceeaşi invazie din august 1 778. fate o inscripţie mar
ginală sumară făcută însă pe mai multe pagini (10-1 8), în funcţie de
spaţiul avut la dispoziţie.
(Pag.
- (Pagina 1 0) „În anul Domnului 1 778 au fost lăcustele. . .
1 1 ) . . . la Baia Mare În luna lui August În 6 zile şi atunci au cum . . . cînd
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la Scaunul Alb au fost . . . zile . . . ::iceasta de la . . . (Pag. 1 2) . . . popa Andrei
cînd au şezut la noi . . . (Pag. 1 3 ) . . . În Fersig scrisă. . . "
De data aceasta „Însemnarea" de p e o carte, pentru a nu se pierde
sau fura, s-a făcut utilizînd, ca argument deosebit de convingător, pome
nirea acelei invazii de lăcuste care, prin amploarea sa, cu siguranţă i-a cu
tremurat pe localnici, constituind un eveniment ce nu se poate uita nicio
dată. Trebuie să admitem însă dublul scop al inscripţiei, deci şi acela de a
consemna evenimentul, alături de altele, ca ceva care trebuia să se păstreze
pentru posteritate.
Pentru noi documentul, chiar dacă nu face decît să confirme atacul
de lăcuste din august 1 778, este important prin aceea că dovedeşte invada
rea Băii Mari, localitate unde se mai păstrează o populaţie bine conturată de
lăcuste, ca urmaşi din îndepărtate invazii.
„ . . . ex. Consilio Regio Locumtenentialis Hunga
rico" din Budapesta la 1 1 septembrie 1 8 1 0 către „Regio Gubernio
Transilvanico"

2.3. O circulară dată

„ . . . deoarece îşi croieşte drum încoace o mare coloană de lăcuste
care
scăpînd s-a arătat În districtul Galaţi al ;Moldovei, coloană care caută să se
îndrepte în zborul ei către ţinuturile dinspre miazăzi şi apus ; deoarece, în
acest chip, uşor s-ar putea întîmpla ca parte din aceste Lăcuste să se reverse
chiar În acest regat şi În părţile alăturate lui ; ca urmare a acestora, din bine
voitoarea poruncă regală, dregătoriilor civile li se dau însărcinările acestea :
să depună rîvnă ca să preîntîmpine din timp acest rău ; iar dacă s-ar produce
nedoritul eveniment al potopirii ogoarelor acestor locuri, readucîndu-se În
minte trista amintire a dezastrelor produse În vremurile mai vechi în toate
felurile de roade, de aceste insecte vătămătoare, să însufleţească În tot chipul
pe locuitori ca să împiedice acest rău şi să-şi îndrepte toată grija ca, luînd
dinainte Înţelegerea necesară cu apropiatele autorităţi În drept ale regatului,
să împiedice în toate modurile zborul acestor insecte şi să facă aşa ca ele
să fie alungate în locul de unde vin ; În cazul Însă, cînd apoi aceste vătămă
toare insecte n-ar putea fi alungate şi îndepărtate într-acolo, din locurile din
care s-ar împrăştia şi s-ar aşeza, adunîndu-se un cît mai mare număr posibil
de oameni, cu toate mijloacele şi uneltele posibile, să fie doborîte şi nimicite 1 •
Dacă, însă, unele ar rămîne În vreun loc şi s-ar ascunde la apropierea toamnei, în găuri şi crăpături ale pămîntului2, şi femelele şi-ar depune ouăle, su
praveghindu-se 'CU grijă astfel de locuri şi fiind notate distinct, să se aibă în
grijă ca, în vremea următoare, mai umedă, ouăle depuse ale lăcustelor să fie
scoase, zdrobite, arse şi Împrăştiate ca nu cumva prăsindu-se şi depunînd
noi ouă, să azvîrle ţinutul din jur Într-o nouă primejdie.

1. „.„casum. vero in illum, quo ex locis, ad quae noxia haec insecta se dispergerent, et ubi consi
derent, ulterius propelli, et amoveri nequirent ; coadunato quo majori hominum numero, omnibus
cogitabilibus medils, et lnstrumentis contundantur et conterantur•.• •
2. „ .. . Si quae autem alicubi locorum remanerent immlnenteque autumno ln foramina lissurasque
terrae . • . M
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în sfîrşit, în cazul nedoritei veniri a acestor insecte În ţinuturile noastre,
acei dregători civili să ne prezinte la timp un raport privind măsurile cores
punzătoare luate din partea lor la timp.
Dat de Consiliul regal loqiitor, Buda 1 1 septembrie, anul 1 8 1 0".
De data aceasta este vorba de un act administrativ, redactat de un func
ţionar al înaltului Consiliu budapestan. Conţinutul său, mai sărac În infor
maţii, ne oferă totuşi posibilitatea unor concluzii.
Era ştiut deci că Delta Dunării este leagănul stolurilor de lăcuste, că ele
acolo se plămădeau şi apoi se împrăştiau pînă departe pe continent.
Aflăm că exista un sistem de comunicare, printre altele şi privitor la
apariţia unor invazii de lăcuste care, pentru acele vremuri de sărăcie şi îna
poiere, Însemnau adevărate catastrofe şi că, de la centru, se dădeau apoi dis
poziţii de întîmpinare a calamităţii. Data de 1 1 septembrie a circularei este
desigur tîrzie pentru a fi eficace şi ea demonstrează încetineala cu care cir
culau totuşi informaţiile În acele timpuri.
Faţă de perioade anterioare se poate remarca un oarecare progres ates
tat de unele cunoştinţe biologice privind comportamentul stolurilor de lă
custe migratoare, deplasarea lor, depunerea ouălor În părnînt şi, În strîmă
legătură cu aceasta, de întreprindere a unor acţiuni administrative, după o
schemă simplă, generoasă, dar destul de ineficientă, date fiind atît nivelul
ştiinţelor şi al tehnicii la acea dată, cit şi o anwne atitudine a stăpînitorilor,
preocupaţi în primul rînd de menţinerea şi consolidarea privilegiilor lor,
starea norodului interesîndu-i doar În măsura în care de el depindea propria
lor bunăstare. (Există locuri pe glob unde problema calamităţilor produse
de lăcuste se pune acum, chiar În zilele noastre, În aceiaşi termeni ca şi cu
secole În urmă pentru aceste ţinuturi).
2 .4. De la acele invazii mari ale secolelor XVIII şi XIX, după care s-au
mai produs şi altele asemănătoare, venim la atestarea unor atacuri locale de
lăcuste, din deceniile 5 şi 6 ale secolului nostru, În diferite localităţi ale fos
tei regiuni Maramureş. O facem pentru a demonstra continuitatea lăcustelor
şi a fenomenului gregar În teritoriul din nord-vestul patriei, pentru a sugera
relaţiile complexe care se nasc în ecosistemele cu lăcuste, pentru a pune în
tr-un act ştiinţific mărturiile despre apariţia fazelor gregare În populaţiile
locale de lăcuste, ca perioadă, localitate, extindere, intensitate, măsuri de com
batere, dotare etc.
2.4.1. In anii 1 946-47 sînt semnalate atacuri de lăcuste În localităţile
Solduba şi Cuţa (actualul judeţ Satu-Mare) şi În alte comune Învecinate.
Combaterea s-a făcut folosind procedeele tradiţionale.
2.4.2. Din anii 1 947-48 sînt cunoscute atacurile de lăcustă marocană
(Dociostaurus maroccanus) de la Renietea Chioarului (jud. Maramureş). Ata
cul nu s-a extins pe o suprafaţă prea mare (70 ha), dar densitatea a fost de
5 - 1 0 indivizi pe m2• Pentru combatere a fost mobilizată întreaga popula
ţie şi s-au folosit mijloacele locale primitive.
2.4.3. Dintr-o notă telefonică a prefecturii din Satu Mare (3 1 .V.1 948),
adresată pretorului din Ardusat (jud. Maramureş), prin care i se cerea să fie
prezent pe „şantierul" de combatere a lăcustelor de pe raza plasei Ardud,
:za

-

ANUARUL MARMAŢIA, voi. IV
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deducem iminenţa unui atac de lăcuste în zona respectiva. „ . . . Vă veţi
prezenta numai În cazul că sunteţi sănătoşi . . . Vă rog să vă îmbrăcaţi În
hainele adecvate pentru şantier . . .
2.4.4 . In legătură cu acelaşi eveniment, din aceeaşi zonă, la 1 . VI. 1948
este emisă o decizie În care se arată că multe comune din plasele Ardud şi
Satu Mare sînt invadate de lăcuste care au distrus, pînă la acea dată, peste
30C jugăre de semănături. Prin decizie se stabilesc şi măsurile de combatere
care includ, printre altele, rechiziţionarea, de la cetăţeni, a aparatelor de
stropit pomi sau viţă de vie.
La aceeaşi dată, o notă telefonică a prefecturii Satu Mare, către preturile
din subordine, precizează urgenţa rechiziţionării a jumătate din pompele
de stropit existente la proprietarii de vii, pentru combaterea lăcustelor din
plasa Ardud.
La 3 şi 4 VI. 1948 prefectura Satu Mare tipăreşte o „Ordonanţă" (Nr. 2
din 1 948) referitoare la atacul de lăcuste şi la distrugerea lor. Ordonanţa a
fost afişată În toate localităţile.
2.4.5. Din acelaşi an, 1 948, deţinem documente şi pentru plasa Baia
Mare, din care deducem pericolul unui puternic atac de lăcuste pe a<:e�t
teritoriu. Proporţiile atacului ne sînt sugerate de vigoarea şi promptitudine;:i
măsurilor întreprinse, mobilizarea tuturor dispozitivelor şi aparatelor uti
lizabile În combaterea lăcustelor şi a populaţiei pentru lucru.
2.4.6. Cităm o adresă a primăriei din Cicîrlău, jud. Maramureş (1 .VI.
1 948), care ţine de acelaşi eveniment „ . . . s-a rechiziţionat un număr de
9 pompe de stropit via necesare şantierului pentru combaterea lăcustelor,
aceste pompe se vor expedia Încă în seara aceasta cu camionul preturii
plasei Baia Mare care merge. Pompe pentru stropitul pomilor În comuna
Cicîrlău nu există . . .
2.4.7. Un ordin telefonic din 7. VI. 1 948 semnalează apariţia de lăcustă
marocană. Prin ordin se cer rapoarte precise şi detaliate, investigarea pă
şunilor şi a fîneţelor şi „ . . . se vor aduna cîteva exemplare şi, cu un curier
special, se vor trimite la Prefectură . . .
2.4.8. In toiul luptelor Înverşunate cu primejdia lăcustelor, s-au pe
trecut şi unele întîmplări care astăzi, după trecerea timpului, pot apărea
puţin hazlii. Aş;:i este un proces-verbal încheiat la Valea-Vinului prin care
localnicii justifică faptul de a nu fi putut oferi pompe de stropit vii ce li
s-au cerut, pentru motivul că, la Valea-Vinului, nu există viţă de vie ! . . .
2.4.9. Un act, din iunie 1 948, ne informează că, În această lună, la Seini
(Maramureş), au căzut ploi abundente şi grindină, că' au fost inundaţii
mari şi invazie de lăcuste.
2.4 . 1 0. Urmează · apoi o serie de acte, între 1 7 . VII. şi 27. X. 1 948, prin
care se cere fie restituirea pompelor Împrumutate, fie achitarea unor sume
cheltuite În timpul campaniei de combatere.
Astfel pnmana din Cicîriău cere, la 17 VII. 1 948, pompele îm
prumutate pentru combaterea lăcustelor în plasa Ardud „ . . . care pînă în
"

"

"
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prezent n-au fost restituite, deşi lucrările de distrugere s-au terminat încă
În luna iunie . .
Din alte m ateriale aflăm despre o parte din pompele de stropit puse
la dispoziţia prefecturii Satu Mare, În ce priveşte numărul lor, ce marcă,
etc. (din Ilba 4 pompe, din Cicîrlău 8, Iojib 1 2, Medieşul Aurit 5, Seini 1 5
etc.). Apoi despre suma d e 200 lei care reprezenta costul meselor servite la
cantina din comuna Gerăuşa (jud. Satu Mare) cu ocazia combaterii lăcustelor.
2.4. 1 1 . Un ultim atac semnalat este cel de pe izlazul Călinişte Baia
Mare, din anii 1 950-5 1 . Atacul s-a produs pe acest teritoriu de către
populaţia locală de lăcuste călătoare (Locusta · migratoria rossica), populaţie
care a constituit obiectivul central şi mobilul investigaţiilor noastre atît
biologice, cît şi istorice. A fost atacată o suprafaţă de aproximativ 1 5 0 ha.
Intensitatea atacului a fost apreciatif la 0,1 ind.ivizi I m2• Măsurile de com
batere au fost prompte şi drastice. S-a aplicat stropirea cu insecticide făcută
.din · avion (vezi fig. 1 )1• Rezultatu'! combaterii a fost o reducere ou
99 la sută a efectivului de lăcuste. Din cele 1 la sută care au supravieţuit
s-a refăcut actuala populaţie care se află În fază solitară.
"
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Andrei Floru\iu din Oradea, participant la
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3. Concluzii

3 . 1 . Cele mai vechi documente cunoscute pma acum, în legătură cu
unele invazii de lăcuste care s-au produs în partea de nord-vest a ţării, sînt
cele referitoare la invazia din luna august 1778, la Baia Sprie şi la Baia
Mare şi anume inscriptia de pe Psaltirea din Săsar „ . . . august În 6 zile . . . "
şi raportul către locţiitorul regal al Comiliului din Budapesta ( 1 5-2 1 august
1 778).
Informaţia din literatură, cea privitoare la ivazia din anul 1 780, atri
buită lui Aron Pumnul, necesită a fi revizuită ca paternitate, cit şi ca dată
exactă.
3.2. In lunca Săsarului, a Lăpuşului şi a Someşului, precum şi în alte
locuri din actualele judeţe Maramureş şi Satu Mare, au existat toate con
diţiile ca, din stolurile de lăcuste abătute În decursul vremurilor de invazie
pînă aici, să se păstreze urmaşi care apoi, prăsindu-se, au constituit popula
ţii, uneori compacte, care s-au integrat repede în ecosistemele băştina�c,
locale. Din invazia anului 1 778, din altele şi mai vechi ori chiar ulterioare,
provine şi populaţia „Călinişte" . Cu certitudine, la început, sediul lăcustelor
l-a constituit acea porţiune mlăştinoasă cuprinsă între marginea pădurii Lăpuş
şi apa Săsarului, dar probabil şi alte locuri asemănătoare învecinate unde,
în condiţii mai puţin prielnice, s-au menţinut totuşi dar fără să apară posi
bilă Înmulţirea lor excesivă . După defrişarea pădurii Lăpuş terenul respectiv
s-a Înmlăştinit, degradîndu-se profund dar oferinc astfel. condiţii excelente
pentru dezvoltarea lăcustelor care, mutîndu-se aci, au prosperat repede a
jungînd ca, după numai 1 1 ani de la încheierea defrişării, să treacă în fază
gregară, de invazie, cu apogeul În anii 1 950-5 1 , fiind necesară combaterea
lor atunci cu cele mai moderne mijloace (pulverizarea, din avion, cu insec
ticide, a terenului), pentru a feri ogoarele de mari pagube posibile şi pen
tru a Împiedica răspîndirea lor.
Necunoaşterea relaţiilor complexe din natură a constituit sursa acestei
situaţii care, În alte împrejurări, ar fi avut, cu siguranţă, consecinţe mult
mai grave. A fost deci o mare eroare defrişarea pădurii Lăpuş, atît pentru
frumuseţea şi utilitatea ei, cît şi pentru urmările de ordin climatic în zonă,
cu toate implicaţiile şi, cum s-a văzut, pentru totala depreciere a unei enor
me suprafeţe de teren, care apoi a devenit „cuib" ideal pentru prăsirea lă
custelor. (Acum se încearcă, cu mari eforturi, recuperarea suprafeţei res
pective, prin extinderea, în unele porţiuni, a zonei industriale locale, prin
amendarea şi cultivarea cu plante furajere În alte porţiuni şi, în fine, prin
încercări de reîmpădurire a restului suprafeţei dar, se pare, cu slabe şanse
de reuşită).
3.3. Atacurile de lăcuste din anii 1 946-1 9 5 1 , deşi sumar prezentate,
fără a le cuprinde integral, după documente modeste, ne furnizează totuşi
informaţii preţioase. Astfel aflăm că este vorba de două specii de lăcuste
care au produs atacurile, lăcusta călătoare şi cea marocană. Apoi, dată fiind
perioada În care s-a semnalat atacul şi s-au întreprins acţiunile de combahttps://biblioteca-digitala.ro
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tere (sfîrşitul lunii mai - începutul lunii iunie), deducem că nu este vorba
de invazii, ci de gregarizarea unor populaţii locale de lăcuste care pînă
atunci s-au aflat În fază solitară şi În număr redus, fără să fi atras atenţia.
(In acea parte a anului lăcustele se găsesc abia În stadiul de larve, fără aripi.
Ultima lor năpîrlire, cînd le apar şi aripile, deci maturizarea, se produce
în cursul lunii iulie. Ca atare nu puteau reprezenta stoluri venite din altă
parte). Inseamnă că, În acei ani, au existat simultan seria de factori prin
care s-a asigurat dezvoltarea lor spre faza gregară, soldată cu creşteri nu
merice excesive şi cu apariţia comportamentului gregar corespunzător. (Poa
te fi vorba de anume factori climatici, lipsa duşmanilor naturali- etc.).
3 .4. In fine, avem şi un tablou aproximativ privind atitudinea oameni
lor în faţa invaziilor de lăcuste şi măsurile pe care le-au luat, aici, în partea
de nord-vest a ţării, începînd cu anul 1 778 şi pînă în anul 1 9 5 1 . Ne putem
imagina groaza şi consternarea Întipărite pe feţele oamenilor de acum 200
de ani şi de mai apoi, la ivirea prăpădului, ţipetele de jale unite cu strigă
tele de alungare a acestor insecte pustiitoare, bătăile În felurite fiare şi căl
dări, dangătul nesfîrşit al clopotelor etc. Mult mai tîrziu s-a practicat să
parea de pnţuri, împingerea lăcustelor spre aceste şanţuri În care apoi, că
zute, erau aprinse, distruse. In această regiune anul 1 946 a fost primul an
de aplicare a stropirii cu insecticide utilizînd pompe de stropit pomi -;au
viţă de vie, iar În anul 195 1 s-a aplicat pentru prima dată combaterea cu
ajutorul aviaţiei specializate.
BIBLIOGRAFIE
Al . ,

1.

Alcxandri,

2.

Hej-Bicnko,

3.
4.
'

Problema

lăcuslelor

în

România,

anul

„Natura•,

VI I I ,

nr.

4,

1956, pp. 73-79.

li, 1961, pp. 552-576.

Huia, Al . , Material pentru studiul iinalelor şi păşunilor
c-u l t. de a g r o n , d in Cluj, voi. VII, 1939/40, p. 358.

Cernescu N . el. col . , Solul podzolic de la
Comit. Geo!. „ S tudii pedolo<1ic<>'' . I I , Buc. 1963.

Săsar Bala

dln

reginnea

Mare

şi

Salu

efectul

Mare-Sila),

ameliorativ

al

Bul.

la

mamărll,

Friwaldsky,
J . , A magyarorszagl egyeaesrilplilek maganra]za (Monographlen orthoplerorum Hun
garlae),
Pest, l:'.':rtekezesek a termes1.ettudomanyosztaly Kerebol, n r .
XII (1868) , pp. 131-134 şi
1'8--183.

6.

Knech!el,

·1.

"·l iclutil,

W.,

A„

Popovici-Diznoşanu,

Fauna R . P . R.,

voi.

VI I ,

fa s c . 4 (1959) , pp. 3-58

A. .

Locusta migratoria ph. solltarta aul elnem Terraln
!Iul. Şt. Seria B, Anul I . 1969, nr. 1. pp. 93-96.

8. M ih ă i lesc u ,
9.

V„

Sarancevlie fauni SSSR, c i as t

Mu l l e r,

Junqcn

A.,
des

I.

S., Lăcustele tn România şi problema combaterii lor

Uber

dle

Siebenb.

Muller. A . , Zur Kennlnls der Fauna der Siebenb„
Naturwiss. zu Herm annstadt, voi, 78 (1928) . p. 133.

11.

* * * D o cume nt e

de

arhivă

(Arhivele

Statului,

Verh

filiala

und

do cum en te
prof.

şi

254-256.

der Slad! Bala

Mare,

(1941) .
Slebenburgens,

72-74

B aia M a re)1•

a oraşului Baia Mare - 1783 (Arhivele Statului,
1 3 . * * + O Psal ti re de l aşi - 7252 (1743) . a/lată l a biserica din
marginală d e la p ag. 10-18)'.
har tă

L Traducerea, din ldtina m edieval ă, a celor dou�
din 1810) ii aparţine prof. Gh. Muşu -· Bucu re , ti .
2. Descoperirea şi transcrierea inscriptiei ii u par t in

der Năhe

Ve rh . , unei M ittei 
(1922--1924), pp. 214-247.
M i t tei lungen des Siebenb. Ver. fur

Herkunl: nod Verbrellung der Orthopteren
Ver. fur Na tu rwi s s. zu Hermannstadt, voi.

J O.

12 . + + + O

ln

A.

filiala
Săsar

vechi

Soco1 a n ,

https://biblioteca-digitala.ro

Baia Mare).
jud.

Maramureş.

(raportul din
Baia

M a re .

1778

şi

(lnscrip�ia

ci rcul ar�

438

AUREL MICLUŢA

CONTRIBUTIONS POUR UNE CONNAISSANCE
HISTORIQUE DE
INVASIONS DES LOCUSTES AU NORD-OUEST DE LA ROUMA NIE
- Resume L'auteur se propose a demontrer, en se basant sur des information s
historiques, la modalite dont s'est constitue un ecosysteme local ci cri
qu.et migrateur continental (Locusta migratoria rossica). Les
docu
ments concernent tant J'evolu tion du biotope, que Ies invasions de lo
cu�tes ou bien Ies autres aspects du phenomene gregaire. On signale
oim;.i ies premieres invasions de locustes connues jusqu'a present dans
cette region du pays (aout 1 778), en tant que des phenomenes gre
gaires plus recents ( 1 946- 1 95 1 ), produit chez des populations locales,
descendantes des anciens nuages d'envahissement.
Les documents temoignent la presence et la continuite des formes
de criquc l migrateur,
dans ces parages pour u n
espace de
temps
d'en vfron 200 ans tout en iournisant des renseignements d'ordre biolo
gique concernant le gregarisme des Jocustes e t des
renseignements
d'ordre social-humain (l'at titude des hommes, Ies mesures de combot
prises par Ies gens du pays, des le debut e t jusqu'a nos jours, en co
mmenc;an t par des cris, des explosions et le son des cloches et en fini
ssun t par J'emploi de l'avion etc.).
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CONT/I/BUŢ/I LA S TUDIUL PISARILOR
MIGRA TOARE DE PA SAJ
lN POARTA DE NORD- VEST A ŢlRfl
(Jud1ţ1/9 Maramure� �; Satu Mare)
VASILE POP şi ROBERT FRANK
In prezentul studiu ne-am propus să analizăm speciile de pasan migra
toare care trec peste teritoriul judeţelor Maramureş şi Satu Mare fără ·;ă
cuibărească aici decît în mod excepţional.
Poziţia geografică cît şi complexitatea biotopurilor În multitudinea
formelor de relief ale acestor judeţe favorizează trecerea în timpul toamnei
şi primăverii a unui mare număr de specii migratoare. Ele găsesc aici con
diţii de olimă şi hrană favorabile, aşa încît unele puncte din acest teritoriu
sînt foarte populate În timpul pasajului.
Prin poziţia sa faţă de marile coridoare de pasaj eurasiatice, teritoriul
judeţelor Maramureş şi Satu Mare este atins toamna de ramura principală
a marelui coridor de pasaj est-elbic care trece prin vestul ţării noastre.
Această ramură la sud de Munkacevo şi la nord de Satu Mare se împarte
În alte două ramuri secundare. Ramura nordică Înconjoară Carpaţii În
Valea Tisei, peste Munţii l\faramureşului, întîlnindu-se în estul ţării cu co
ridorul de pasaj pontic. Ramura sudică,îndreptîndu-se spre Cîmpia Bana
tului, înconjoară Carpaţii spre sud ; ramura este cunoscută sub numele de
panono-bulgară. Primăvara se pă�trează, În linii generale, aceeaşi topogra
fie a căilor de pasaj.
Căile de migraţie nu trebuie Însă considerate fixe ; traseul prezintă va
riaţii, uneori chiar importante, În funcţie de regimul hidric al rîurilor şi
de situaţia climatică din timpul pasajului, de posibilităţile de nutriţie care
menţine condiţia fizică a păsărilor, unele specii putînd aborda chiar înălhttps://biblioteca-digitala.ro
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ţimile munţilor (cocori, gîşte), altele preferînd ocolirea lor prin forme de
relief accesibile. Interesantă ni se pare migraţia sitarului, care nu trece pc
un coridor anume, ci migrează în front larg, traversînd orice formă de re
lief, cu preferinţă Însă văile rîurilor.
Observaţiile noastre, făcute În teritoriul citat între anii 1 968-1975,
ne permit alcătuirea următoarei liste a speciilor de pasaj :
1 . Gavia arctica L. - cufundar (S)
2. Gavia stellata PONT. - cufundar-gu.şă-roşie (A)
3. Podiceps cristatus L. - corcodel (Tp)
4. Podiceps griseigena BODD. - corcodel-gît-roşu (E)
5. Podiceps auritus L. - corcodel-urechiat (S)
6. Anser fabalis LAlli. - gîscă-de-semănătură (A)
7. Anser anser L. - gîscă-de-vară (Mo)
8. Anser albifrons SCOP. - gîrliţă (A)
9. Anser erythropus L. - gîrliţă-mică (A)
10. Anas penelope L. - raţă-fluierătoare (S)
1 1 . Anas acuta L. - raţă-suliţar (S)
1 2. Anas clypeata L. - raţă-lingurar (Tp)
1 3 . Bucephala clangula L. - raţă-sunătoare (S)
1 4 . Grus grus L. - cocor (E)
1 5 . Charadrius hiaticula L - prundăraş-gulerat (A)
1 6. Arenaria interpres L. - pietruş (A)
1 7. Gallinago gallinago L. - becaţină (A)
1 8 . Numenius arquata L. - culic (E)
19. Tringa erythropus PALL. - fluierar-negru (S)
20. Philomachus pugnax L. - bătăuş (S)
2 1 . Recurvisrostra avosetta 1. - cioc-întors (Mo)
22. LanJoS canus L. - pescăruş-sur (S)
23. Larus ridibundus L. - pescăruş (Tp)
24. Larus minutus PALL. - pescăruş-mic (S)
25. Chlidonias hybrida PALL. - chirighiţă (M)
26. Stema hirundo L. - chiră (E)
27. Anthus cervinus PALL. - fîsă-roşiatică (A)
28. Anthus pratensis L. - fîsă-de-luncă (A)
29. Acrocephalus paludicola VIEILL. - lăcar-de-pipirig (E)
30. Turdus iliacus L. - sturz-de-vii (SY:Pasajul de toamnă sau postnupţial începe În jurul datei de 1 septem
brie, cu variaţii de 1 -2 săptămîni.
Uneori, pe la mijlocul lunii august, îşi fac apariţia exemplare izolate
ale unor specii al căror pasaj intens se declanşează cu o lună, o lună şi ju
mătate mai tîrziu. De exemplu, Anser anser, care a fost întîlnită între 1 5
august-25 august Î n anii 1963, 1 964, 1 966, 1 969 ş i 1 973, l a Vezendi (Cîm
pia Erului).
*

S = siberian, A
arctic ; E
gol ; M
mediteranean.
=

european ; Tp

0-
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Succesiunea valului de pasaj este mai lentă toamna, speciile avînd con
diţii de hrană şi de climă favorabile. De exemplu, primele exemplare de
Grus grus se semnalează în Cîmpia Erului şi În jurul datei de 10 septem
brie, iar ultimele exemplare pot fi văzute uneori pînă după 15 noiembrie
(cum a fost în anul 1968). Acest fenomen este mai evident la anzeriforme
(cu precădere la Anser albifrons), care uneori pot fi observate tot timpul
iernii În Cîmpia Erului (la Dindeşti, Căuaş, Vezendi, Andrid). Date mai
recente În acest sens avem din anii 1 967-1972.
In succesiunea valurilor de pasaj unele specii (de ex:. Anser albifrons,
Grus grus) alcătuiesc stoluri compacte, mai ales dacă temperatura scade
brusc. Alte specii (de ex. Numenius arquata, Larus canus, Larus ridibundus,
Rocurvirostra avosetta) care trec în număr mare pe coridoarele de pasaj
obişnuite apar în teritoriul studiat ca exemplare izolate.
Pasajul de primăvară sau nupţial începe În jurul datei de 1 martie, cu
variaţii În funcţie de lungimea iernii. Cum am amintit, speciile urmează,
în general, ace-leaşi căi de migraţie, bogăţia pasajului de primăvară fiind În
funcţie de regimul hidric al Dunării şi în funcţie de climă. Pasajul de pri
măvară este mult mai scurt decît cel de toamnă, speciile putînd poposi sau
nu pe teritoriul amintit ; ele sînt mai grăbite, fiind Împinse de instinct spre
locurile de perpetuare a .speciei.
In timpul pasajelor de toamnă şi de primăvară, speciile de pasaj au
fost observate de noi în următoarele locuri : Cîmpia Erului, Cîmpia Care
iului, Valea Someşului (În punctele : Pribileşti, Lucăceşti, Tămaia, Ardusat,
S eini, Apa, Potău, Cărăşău), Valea Turului (în punctele : Călineşti, Turu
lung, Frontieră). Dintre acestea, Cîmpia Erului rărnîne locul cel mai frec
v e ntot În timpul perioadelor de pJ.saj, locurile preferate fiind Căuaş, Ti
ream, Vezendi, Dindeşti, Andrid, Pir.
Analizînd zoogeografie speciile de pasaj, acestea aparţin următoarelor
tipuri avifaunistice : arctic, siberian, european, transpalearctic, mongol şi
mediterane;m (notate pe lista speciilor cu iniţialele respective).
Situaţia numerică şi procentuală a acestei apartenenţe a speciilor citate
este reprezentată În tabelul următor :
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Repartiz:irea speciilor de pasaj pe grupe sistematice se prezintă
următor :

A

10
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„
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ORDINUL

FAMI LI A

Gaviiformes
Podicipediformes
Anseriformes
Gruiformes
Charadriiformes

Gaviic.lae
Poclicipedidae
Anatidae
Gruidae
Charadrii<lae
Scolopacidae
Recurvirostridae
Lariclae
Sterniclae
Motacillidae
Muscicapidae

Passerif ormes

TOTAL :
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In concluzie, teritoriul judeţelor Maramureş şi Satu Mare, prezentînd
[orme de relief şi biotopuri variate, prin faptul că este atins de două ramuri
importante de migraţie, oferă observatorului interesante ocazii de a înre
Observaţiile
gistra fenomene avifaunistice în timpul migraţiei păsărilor.
noastre sînt În curs, iar datele culese pe parcurs vor constitui obiectul unor
comunicări ulterioare.
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BEITRĂGE ZOR KENNTNIS DER DURCHZOGLER (AVES)
IM NORDWESTLICHEN TEIL DES LANDES
( KREJSE MARAMUREŞ UND SATU MARE)
- Zusammentassurig Die geographische Lage (im Nordwesten des Landes) sowie die
,'\lanigfaitigkeit der Bodenreliefe und der Biotope der Kreise Mara
mureş und Satu Mare begiinstigen den Durchzug vieler V ogelarten,
sowohl wăhrend des Herbst - als auch wăhrend des Friihlinszuges.
Die Arbeit enthălt die Beobach tungen der Autoren ( 1 968-1975), die
in den beiden Kreisen 30 V ogelarten als Durchziigler anfiihren. Zum
Schluss wird 1 inter Form zweier Tabellen
die Zugehorigkei t der /Je
treiienden Arten zu 6 aviiaunistischen Typen und den je\veiligen sys
tematisc11en Gmppen angefiihr t.
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CUNOA ŞTEREA ŞI VAL ORIFICAREA
MACROMICETELOR COMESTIBILE DE CATRE
POPULAŢIA DIN RAZA
OCOLURILOR SIL VICE MARA ŞI SIGHET
MARTA BERES
Datorită calităţilor apetisante şi conţinutului lor bogat În substanţe
nutritive, proteine, vitamine, substanţe minerale, fermenţi şi aminoacizi, ma
cromicetele comestibile au fost apreciate Întotdeauna şi se aflau În centrul
atenţiei populaţiei. Este cert că actualmente, în criza alimentară apărută pe
plan mondial, interesul faţă de ciuperci creşte din ce În ce mai mult. Va
loarea alimentară a ciupercilor se completează şi cu alte Însuşiri semnifica
tive, deoarece, după unii cercetători, ele conţin şi alte principii active cu
felurite utilizări. Astfel, unele cu utilizări În farmacie (care conţin substan\e
cu proprietăţi antibiotice antituberculoase, substanţe cu proprietiţi antican
ceroase, antihemoragice), iar unele specii au fost folosite la prepararea unor
obiecte de uz popular (curele, genţi etc.) sau drept coloranţi etc.
Nu este deci indiferent faptul dacă cunoaştem sau nu cunoaştem valo
rile acestui dar natural, şi În ce măsură le putem folosi în interesele noastre.
Multe sute de mii de tone de ciuperci comestibile cresc anual În natură, ele
sînt valorificate încă din timpuri străvechi în formă neorganizată numai de
către culegători ocazionali sau ambulanţi. Deci pentru o valorificare mai
complexă şi raţională a macromicetelor comestibile, este foarte important
să fie studiate şi urmărite cunoştinţele populare referitoare la ele.
Pînă în anul 1962 colectarea şi valorificarea macromicetelor comestibile
din natură au fost realizate numai de către culegători ocazionali, pe pieţele
de desfacere, sau de către culegători ambulanţi din mediul sătesc. Această
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formă este practicată Încă şi astăzi, astfel se valorifică procentul cel mai
mare al ciuperci.lor culese.
Condiţiile naturale ale Depresiunii Maramureşului constituie un mediu
optim de creştere şi fructificare a ciupercilor, prin urmare şi acest ţinut
se consideră ca o zonă cu tradiţie a cunoaşterii şi consumului de ciuperci,
deci populaţia şi-a Însuşit anumite cunoştinţe micologice, reuşind în cele
mai multe cazuri să deosebească bine ciupercile comestibile de cele neco
mestibile.
ln urma unei observaţii îndelungate pe pieţele muncipiului Sighetu Mar
maţiei, prin chestionarea verbală a populaţiei săteşti, am încercat să alcă
tuim lista speciilor de ciuperci comestibile cunoscute şi folosite de popu
laţia locală. Comparînd datele menţionate cu cercetările personale precum
şi pe baza literaturii de specialitate, vom veni cu propuneri concrete cu
privire la folosirea altor specii comestibile. Dintre macromicetele comesti
bile des întîlnite pe pieţele acestei zone se găsesc următoarele specii :
Primul loc îl ocupă speciile din familia Boletus, atît În privinţa canti
tăţii cît şi a frecvenţei (În cele două valuri de fructificaţii pe an), cu spe
ciile Boletus aereus Bull. ex Fr. Boletus edulis Bull. ex Fr . Acestea sînt cu
noscute de localnici sub denumirile comune de : hrib, pitoncă, burete de
stejar, şi sînt consumate proaspete sau uscate. ln aceste două forme apar
şi pe pieţe.
.

Boletus aereus Buii. ex Fr.
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Macrolepiota procera (Scop. ex Fr.) Sing. syn. Lepiota procera (Schaeff.) Quel.
.

Din familia Boletaceae mai sînt cunoscute speciile : Leccinum aurantia
cum (Bull. ex St-Am) S.F. Gray syn. Boletus aurantiacus Bull. ex St-Am. ;
Krombholzia aurantiaca (Bull. ex St-Am.) Gilb. ; Boletus rufos Schaeff. ex
Krombh., şi Leccinum quercinum Pil., şi Leccinum vulpinum Watling. sub
denumirile comune : hrib de mest�acăn, bureţi de plop, hribă roşie, ca:-e
sînt întrebuinţate numai proaspete.
Speciile - Leccinum scabrum (Bull. ex Fr.) S.F. Gray syn. Boletus
soaber Bull. ex Fr. ; Krombholzia scabra · (Bull. ex Fr.) P. Karst. ; Boletus
leucophaeus Pers., denumite cozărei de alun, hrib de tufă, sînt valorificate
proaspete sau prin uscare, amestecate cu hribi.
Sînt de semnalat speciile Suillus granulatus (L. ex Fr.) O. Kuntze, şi
Suillus luteus (L. ex Fr.) S.F. Gray ; syn. Boletus luteus L. ex Fr. ; Ixocomus
lutem; (L. ex Fr.) Quel, deşi sînt cunoscute de popor ca cozărei de brad,
ca ciuperci comestibile, totuşi sînt consumate numai de cei care lucrează l a
ocoluri silvice, pe pieţe nu sînt deloc valorificate.
Din această familie Boletus regius Krombh. nu a apărut niciodată pe
pi�ţă, şi populaţia o cunoaşte ca ciupercă otrăvitoare, fapt ce se poate ex
plica prin apariţia ei foarte rară În regiunea cercetată. Le-am semnalat doar
În cîteva locuri (Dealul Dobăieş, Valea Stejarului).
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Russula vesca Fr.

Alte specii, În ordinea frecvenţei lor pe pieţe, fac parte din următoa
rele familii :
Din familia Russulaceae ; Russula virescens (Schaeff, ex Zanted) Fr.,
Russula cyanoxantha (Schaeff. ex Schw.) Fr., Russula vesca Fr., Russula
alu.
tacea (Pers. ex Schw.) Fr. sensu Melzer ex Z'avra, cu denumiri p opulare cohttps://biblioteca-digitala.ro
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Lactarius deliciosus (L. ex Fr.) S.F. Gray.

Suillus luteus (L. ex Fr.) S.F. Gray. syn. Boletus luteus L. ex Fr.
Ixocomus luteus (L. ex Fr.) Quel
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mune ; pîinişoară, vineţică, hofoptincă, sînt întrebuinţate numai proaspete
În diferite preparate culinare, cu toate că ele pot fi conservate prin uscare,
sau unele specii ca R. cyanoxantha, prin toate metodele de conservare, me
tode nefolosite de populaţie În cazul acestei specii. Este de remarcat că
Russula lepida Fr. specie foarte bună, comestibilă, nu se valorifică prin
pieţe, populaţia o conifun<lă cu specia Russufa emetica (Schaeff.) Fr., care
este necomestibilă sau chiar otrăvitoare.
ln timpul verii Între macromicetele mai frecvente apărute tot din fa
milia Russulaceae, se enumeră şi Lactarius piperatus (L. ex Fr.) S.F. Gray cu
denumirea populară : iuţari, usturoiaşi.
In toată perioada ei de fructificaţie apare, dat nu este frecventă, specia :
Agaricus campestris L. ex Fr. syn. Psalliota campestris (L.) Fr., şi Agaricus
pratensi5 Schaeff. syn. Psalliota pratensis (Schaeff .) Fr., fam. Agaricaceae,
ceea ce dovedeşte că populaţia cunoaşte bine calităţile nutritive :tle acestei
specii, însă raritatea ei pe pieţe se explică prin scăderea producţiei. Aceasta
o explicăm, În urma observaţiilor de pe teren, Întrebuinţării excesive a în
grăşămintelor chimice. S-a constatat că în suprafeţele producătoare odini
oară de sp. Agaricus, în care s-au Împrăştiat Îngrăşăminte chimice timp de
mai mulţi ani consecutiv, producţia acestei specii a scăzut. Aceste teritorii
au devenit inapte fructificării ciupercilor. Aria lor de răspîndire s-a res
trîns numai în locul stînelor, sau acolo unde nu se Întrebuinţează îngrăşă
minte chimice. Denumirile lor populare din această zonă sînt : hrib de bă-

Clitocybe nebularis (Batsch ex Fr.) Kumm.
29

-

ANUARUL MARMATIA,

voi. IV
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Dentinum repandum (L. ex Fr.) S.F. Gray. syn. Hydnum repandum L. ex Fr.

ligar, ciupercă de imaş, ciupercă de ogor, ciupercă de pască.tău. Aici con
siderăm necesar să remarcăm că specia Agaricus silvaticus Schaeff. ex Secr.
sensu Krombh. syn. Psalliota silvatica (Schaeef .) Quel, care este destul de
frecventă În pădurile noastre, nu este cunoscută ca ciupercă comestibilă şi
rămîne an de ,an nevalorificată.
Primele ciuperci apărute primăvara pe pieţe aparţin de specia : Rhodo
phyllus dypeatus (L. ex Fr.) Quel. s.s. Sing. syn. Entoloma clypeatum (L.)
Fr. - bureţi de prun, fam. Rhodophyllaceae.
Din fami'.lia Clavariaceae speciile Ramaria botrytis (Pers. ex Fr.) Rick
syn. Glavaria botrytis Pers. �i Ramaria flava (Fr.) Qel. syn. Clavaria flava
Schaeff. ; C. Iutea Vitt. sînt cunoscute de populaţie ca : laba ursului, cres
tăţel, bureţi ţepoşi, laba gîştei, creasta cocoşului. Sînt foarte frecvente pe
pieţe, dar s-au semnalat deseori între ele şi Ramaria formosa (Fr.) Quel.
syn. Clavaria formosa Pers. ; Clavariella formosa (Fr.) Karst. nerecomanda
bilă pentru consum, datorită însuşirilor ei laxative.
Specia Cantharellus
cibarius Fr. syn. Cantharellus vulgaris S.F. Gray ;
.
Gateretlus cibarius (Fr.) Que'l. din familia Cantharellaceae - bureţi galbeni
- este valorificată des pe pieţe cît şi în punctele de achiziţii ale ocolurilor
silvice. Este denumită de popor diliguţ, gălbinele, gălbiori, bureţi galbeni,
https://biblioteca-digitala.ro
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Din categoria ciupercilor frecvente pe pieţe face parte ş1 specia Poly
porus Squamosus (Huds.) Fr. syn. Polyporellus squamosus (Huds.) Karst.
din familia Polyporaceae. Ea apare din primăvară pînă toamna tîrziu. De
numirea ei populară este păstrăv.
Intre macromicetele mai rar apărute pe pieţe (odată pe an) putem
aminti speciile : Morchella esculenta Pers. ex St. Amans fam. Morchelaceae,
denumirea populară ciuciuleţ, şi Polypilus umbellatus (Pers. ex Fr.) Bond.
et Sing. syn. Grifola umbellata (Pers.) Pil. ; Polyporus umbellatus (Pers.)
Fr. ; P. ramosissimus (Schaeff.) Schroet. din familia Polyporaceae - bureţi
iepureşti.
Mai putem cita dteva specii de macromicete comestibile care sînt cu
noscute numai de unele persoane, îndeosebi de culegători instruiţi şi auto
didacţi, deci Întrebuinţarea lor nu este generalizată. Aşa sînt : Macrolepiota
procera (Scop. ex. Fr.) Sing. syn. Lepiota procera (Schaeff) Quel. - hribă
gîndăcească fam. Agaricaceae, Lactarius deliciosus (L. ex Fr.) S.F. Gray.
fam. Russulaceae, - ciupercă de molid, rîşcov, Lactarius volemus Fr. rîşcov lăptos fam. Russulaceae, Pleurotus ostreatus (J acq. ex Fr.) Kumm.
fam. Pleurotaceae - ghiliguţ, păstrăv de nuc.
În legătură cu modul de prelucrare a ciupercilor, s-a constatat c.:ă
populaţia practică din cele şase moduri de întrebuinţare (proaspete, uscate,

Lycoperdon perlatum Pers. ex Pers. syn. Lycoperdon g emmatum Batsch. ex Fr.
29 •
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măcinate, marinate, sărate şi conservate) doar două : proaspete (toate spe
ciile enumerate) şi uscate (numai speciile din familia Boletus).
focepînd din anul 1 962 populaţia mai valorifică macromicetele comes
tibile din flora spontană şi prin ocolurile silvice, care organizează în fiecare
an puncte sezoniere de achiziţie. Aici ciupercile sînt valorificate sub mai
multe forme : uscate, murate şi În saramură. S-a constatat că acest mod
de organizare a valorificării ciupercilor a influenţat pozitiv lărgirea cunoş
tinţelor populaţiei atît În legătură cu ciupercile comestibile, cît şi modul
de prelucrare a lor. Ne referim aici la ghebe Armillaria mellea (Vahl.) Quel.
syn Clitocybe mellea Fr. ; Armillariella mellea (Fr. ex Vahl.) Karst. fam.
Tricholomataceae, care este colectată de populaţie numai după organizarea
recoltării lor, pe pieţe încă nu au apărut. Iar persoanele angajate În munci
silvice, brigadierii silvici încep să le pregăteasccă în saramură sau murate.
ln zona studiată, Inspectoratul silvic judeţean a organizat puncte se
zoniere de achiziţie În şapte locuri : la Mara în sat, la Ruginoasa (aparţine
de Budeşti), la Răchita-Pleşca, la Poarta Roşie-Runc, în comuna Rona de
Sus, la Huta la brigada l'>ilvică şi În Sighetu Marmaţiei la Centrul de fructe
de pădure. Recepţia ciupercilor achiziţionate se face la secţia de export
Oradea-Odorhei.
Actele normative privind achiziţia de ciuperci comestibile, publicate de
Ministerul Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţii, Inspectoratul
General de Stat al Silviculturii, prevăd 1 3 specii de macromicete comesti
bile achiziţionabile În unităţile ocolurilor silvice. Din aceste specii indicate,
în punctele de achiziţii enumerate se colectează doar patru specii şi anume :
Boletus edulis, Boletus aereus, - proaspete şi uscate, Cantharellus cibarius
şi în ultimii ani (din 1 973) Arrnillaria mellea - În forme proa5pete. Aceasta
din urmă, pînă În anul 1 975, a fost achiziţionată la centrul de colectare din
Baia Sprie, iar din 1 975 la punctele de achiziţii aparţinătoare de ocolurile
silvice Mara, Sighet.
Din analiza datelor, înscrise în tabelul anexat, s-a dovedit că există
mari oscilaţii atît În ceea ce priveşte cantitatea totală a producţiei achiziţio
nate cît şi repartizată Între cele patru specii . Cu toate că nu s-au făcut
asupra lor studii amănunţite, totuşi este evident că aceste oscilaţii se da
torează mai multor factori, dintre care considerăm mai importanţi : - va
luri de fructificaţii diferite În raport cu condiţiile climatice şi preţurile de
achiziţie. Cu aceasta se poate explica cantitatea neobişnuită a lSpeciilor de
Boletus din anul 1 968, cînd pe lîngă satisfacerea pieţelor de consum au fost
valorificate la aceste puncte de achiziţii În total 1 1 .848 kg. Dar conside
răm că şi preţurile mici de achiziţie la Boletus au condus la realizări mJi
modeste În ceilalţi ani, mai ales dacă le comparăm cu oferta pieţelor. Fap
tul că preţul de achiziţie în cazul ghebei (Armillaria mellea) cointereseaz:i
Într-o măsură mai mare pe culegători şi că acestea nu sînt valorificate pe
pieţe condiţionează pozitiv cantitatea recoltată.
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Ramaria flava (Fr.) Qucl.
syn. Clavaria flava Schaeff.

C. Iutea Vitt.

In regiunae noastre se găsesc în cantităţi remarcabile şi alte specii de
macromicete foarte valoroase, care pînă În prezent nu sînt valorificate nici
În tîrguri şi nici nu s-a organizat recoltarea lor prin centrde de achiziţii.
In urma observaţiilor făcute pe teren, am încercat să întocmim lista
macromicetelor comestibile mai frecvente şi abundente în teritoriile cerce
tate, după importanţa lor practică, luînd În considerare metodele de Între
buinţare a lor, ţinînd cont şi de calităţile lor nutritive. Subliniem că cele mai
mari valori practice le au macromicetele care au mai multe feluri de în
trebuinţări, îndeosebi cele care pot fi uscate şi măcinate. Exemplarele do
cumentare se găsesc În colecţia personală a autorului.
Deci, după importanţa lor practică, am grupat macromicetele comes
tibiile în două mari categorii :
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454

MARTA

BEREŞ

1.
cu întrebuinţare semiconservată (uscate, în sare, marinate, făină)
sau sub formă de conserve, cu aria de valorificare pe pieţele interne şi ex
terne.
2. - cu întrebuinţare în stare proaspătă (în diferite preparate culinare
sau murături proaspete), care ar putea completa alimentaţia omului valori
ficate pe pieţele interne.
ln tabelul anexat am enumerat 15 specii din categoria I frecvente de
pe raza ocolurilor silvice Mara şi Sighet.
Dorim să scoatem În evidenţă din această categorie importanţa urmă
toarelor specii, care ar putea fi Întrebuinţate În cantităţi industriale : Lactarius piperatus, Craterellus cornucopioides (L. ex Fr.) Pers. syn. Cantharellus
cornucopioides Fr., Clitocybe nebularis (Batsch. ex Fr.), Kumm., Marasmius
oreades (Boit. ex Fr.), Fr., Lactarius deliciosus (L. ex Fr.) S.F. Gray., Lyco
perdon perlatum Pers. syn. Lycoperdon gemmatum Batsch. etc.
In tabelul anexat nr. 3 sînt cuprinse macromicetele comestibile din a
ceastă zonă, care se găsesc În cantităţi industriale (În afară de cele cuprinse
în tabelul nr. 2) şi care se pot întrebuinţa proaspete. Cu o propagandă
mai mare În rîndul culegătorilor de la sate şi În rîndul populaţiei cumpă
rătoare, acestea ar putea fi valorificate mai ales pe pieţele interne, dar unele
ar putea fi chiar exportate în stare proaspătă.
Considerăm că prin introducerea În circuitul valorificării În ocolurile
silvice al unui număr sporit de specii de ciuperci comestibile, am putea satis
face mai mult cerinţele actuale crescînde de asigurare a alimentaţiei, adu·
cînd totodată valori economice substanţiale ·s tatului.
In concluzie putem sublinia că numărul speciilor de macromicete co
mestibile cunoscute şi valorificate de populaţie comparativ cu cele exis
tente sînt puţine. lntrucît În această zonă se găsesc marea majoritate a
<>peciilor de ciuperci comestibile ce cresc la noi în ţară care suscită interes
economic se impune introducerea şi a altor specii cu interes economic pe
lista ciupercilor achiziţionate la cele două ocoluri silvice. Precizăm că evi
tarea pierderilor naturale la macromicetele comestibile din flora spontană
se poate asigura şi cu extinderea propagandei (prin editarea broşurilor, or
ganizarea expoziţiilor, a comunicărilor), cu organizarea unor acţiuni co
mune cu tineretul, antrenarea tinerilor în acţiunile de colectare în perioa
dele de fructificare - ne referim la organizarea În natură a taberelor de
acest profil, a expediţiilor pioniereşti etc. O altă problemă este ridicarea
preţurilor de plafon de achiziţie pentru cointeresarea populaţiei. Printr-o
mai bună preocupare pe această linie, printr-o cunoaştere mai aprofundată
a tuturor speciilor de ciuperci comestibile se poate beneficia de o impor
tantă sursă de venituri pe care natura ne-o oferă gratuit.
-
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COMESTIBILE

ANEXA Nr. 1
PRODUCŢIILE DE CIUPERCI COMESTIBILE DE LA PUNCTELE DE ACHIZIŢIE
DIN RAZA OCOLURILOR SILVICE MARA, SIGHET
s

ANUL

1965
1 966
1 967
1 968
1 969
1 970
1971
1972
1973
1 974
1975
1976
1977

BOLETUS sp.
944
3 .072

p

E

c

I

A

I

CANTHARELLUS
CIB A RIUS

kg
ARM ALLA RIA
MELLEA

4.400
1 .843,5

1 1 .848
28 0 5
72
,

363

46

2

271

1 6.524
3 1 .178
900

6.879,50

48.602

;2,8

TOTAL

1 8 ,335„, 0

ANEXA Nr. 2

P.

u.

1 . Boletus edulis (Buii) Fr.

X

X

X

X

X

.l.

X

X

X

X

X

X

X

Nr.

2.
4.
s.

6.
7.
s.

9.
1 0.
11.

1 2.
13.
14.
1 5.

·

Specia

Familia

Boletaceae
Boletus aereus (Bull) Fr.
I1oletaceae
Russula virescens (Schaeff) Fr.
Agaricaceae
Russula cyanoxantha (Schaeff) Fr.
A garicaceae
Cantharellus cibarius Fr.
Can tharellaceae
Armillaria mellea (Vahl) Quel.
Agaricaceae
Pleurotus ostreatus (Jacq) Quel.
Agaricaceae
Lactarius piperatus (Scop) Fr.
,\ garicaceae
Marasmius oreades (Boit) Fr.
Agaricaceae
Craterellus cornucopioides L. ex Fr. C:antharellaceae
Hydnum repandum (L) Fr.
I-Iydnaceae
Lepiota procera (Schaeff) Quel.
Agaricaceae
Lycoperdon gemmatum Ilatsch ex Fr.
l.ycoperdaceae
Clitocybe nebularis Fr.
i\garicaceae
Lactarius deliciosus (L) Fr.
Agaricaceae
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

F.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

s.

X

X

M.

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
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ANEXA Nr.
Nr .

Specia

Tricholoma nudum (B ull ex Fr) Kumm
Tricholoma georgii (Fr. ex Clus) Quel
Psalliota silvatica (Schaeff) Qucl
Agar:icus macrocarpus (Moell) Moell
5 . Il oletus luteus (L.) Fr.
o.
Boletus granulatus (L.) Fr.
7. Collybia dryophila (Buii ex Fr) Kumm.
8. Kuehneromyces mutabilis (Schaeff ex Fr.)
Sing &: Smith
9. Gomphidius glutinosu� (Scheff ex Fr.) Fr
l C . Cliocybe gibba (Pers. e x Fr.) Kumm
1 1 . Camarophyllus pratemis (Pers. ex Fr)
Kumm.
1 2. Clirocybe odora ( B ull . ex Fr} Kumm.
1 3 . Grifola sulphurea (Buii. ex Fr) Pil.
1 4. Sarcoscypha coccinea (Fr. ex Scop.) S a cc
1 5 . Tuber aestivum Vitt
1.

2.
3.
4.

P.

U.

X
X
X

X
X

F.

S.

\

M.
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
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ERKENNTNIS UND VERWERTUNG DER GENIESSBAREN
GROSSPILZE (MACROMYCETES) DURCH DIE BEVOLKERUNG
IN DER UMGEBUNG DER WALDREVIERE MARA UND SIGHET
- Zusammenfassung Die Arbeit Jolgt die V orstellung der Spezies der geniessbaren
Grosspilze die in Mulde Maramures und in den zu Vlaldrevieren
Mnra und Sighet ehorenden Gebirgen in bedeutenden Mengen wach
sen. Es zeigt dass betreffs
V erwertung der
geniessbaren
Gros
ausser dem Einsammeln durch die Bevălkerung und V erwertung aut
spilze in diesen Gegende nach 1 962 eine Veriinderung stattfand ;
ausser dem Einsammeln durch die Bevălkerung und V erwertung aut
den 1'-1iirkten organizierten die Waldreviere otizielle Einsammeln.
Im ersten Teil der 1A rbeit sind die durch die Bewohner gebruchte
und ve1 wertete Sorten autgeziihlt, Dilinition dieser Sorten aut Grund
der Forschungen an Miirkte des Munizipiums und Ausfragen der
Bevolkerung.
lVC'itens sind die durch den sieben Einsammlungsorten der Wal
drevieren eingesammelten Sorten autgeziilt.
Die Forschungen an Ort und Stelle beweisen aber, dass in diesen
andere
Gcgenden wachsen jiihrlich, in bedeutenden Mengen, auch
wer tvolle Spezies, die zur V erwertung empfolen sind. Diese sind in
den zwei Ka tegorien gruppiert.
Im Schulsswert sind erwehnt ern1ge Verbesserunsformen
der
Propaganda betreffs V erwertung der geniessbaren Grosspilze.
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TRADIŢIE, UNITA TE ŞI CONTINUITA TE
EXPRIMA TE /N EXPOZIŢIA PERMANENTA
DE ETNOGRAFIE ŞI AR Tl POPULARA
A MUZEUL UI JUDEŢEAN MARAMUREŞ
SABIN ŞAINELIC

De la înfiinţarea secţiei de etnografie În cadrul Muzeului judeţean Ma
ramureş (1964 ), muzeografii etnografi au căutat nu numai să adune un
bogat şi valoros patrimoniu de cultură materială populară, dar 1>ă şi studieze
şi cerceteze În teren şi din bibliografia existentă fenomenele de cultură ma
terială populară din zonele etnografice Chioar, Codru, Lăpuş şi Maramureş.
Avînd În vedere rezultatele muncii de cercetare, cît şi bogatul patri
moniu adunat În toţi aceşti ani, călăuzindu-ne după orientările şi sarcinile
trasate de către programul ideologic al P.C.R. şi Congresul educaţiei politice
şi culturii socialiste muzeelor cu caracter etnografic şi de artă populară, am
putut trece la organizarea unei expoziţii cu caracter permanent care să
ilustreze unitatea culturii populare în nord-vestul României, să prezinte
vizitatorilor creaţia artistică deosebit de originală a celor ce au locuit aceste
meleaguri dintotdeauna.
Printre sarcinile stringente ale muzeografilor etnografi au fost cerceta
rea şi adunarea de material etnografic muzeal din zonele mai puţin cerce
tate şi aprofundate (Chioar, Codru, Lăpuş), care necesitau şi o delimitare
zonală mai precisă, În cercetările anterioare existînd unele confuzii.
ln prezentarea problemelor pe care ni le-am propus prin tematica
expoziţiei, deschisă la 1 iulie 1 978, s-a ţinut cont de necesitatea demonstrării
vechimii, continuităţii şi unităţii în cadrul marii diversităţi a culturii m:1teriale populare a românilor din nord-vestul ţării noastre. Pentru rezolvarea
https://biblioteca-digitala.ro
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şi fundamentarea ştiinţifică a acestor idei s-a recurs şi la argumentul istoric,
documentar.
In prezentarea problemelor s-a pornit de la ocupaţii1le principale, tra
diţionale. S-a început cu prezentarea agriculturii, ocupaţie de bază la ro
mâni. Au fost expuse obiecte specifice agriculturii, cele mai vechi fiind
din sec. · XVIII. Nu s-a putut face o tipologie a pluguri·l or de lemn, ca şi
a altor
obiecte semnificative etnografiei din aceste zone, aşa cum am fi
dorit, spaţiul fiind totuşi destul de restrîns. S-au făcut asocieri între obiecte
şi documente istorice. Pentru agricultură s-au prezentat două documente :
unul din 1438 în limba latină, legat de conflicte de proprietate în Mara
mureş şi o fotocopie după un fragment de hartă cadastrală a satului Glod,
la 1 865, unde ·sînt vizibile sute de parcele ale satuilui cu numele proprie
tarilor şi cu toponimiile părţilor de sat. Deşi executată la ordinul autorită
ţilor austro-ungare, toate toponimiile şi numele proprietarilor sînt în limba
română. Sub această imagine, este expus lanţuI pentru măsurat pămîntul,
din Ungureni, avînd mar1cat pe el subunităţile de măsură. Obiectul şi foto
copia în ansamblu sugerează şi numeroasele conflicte social-economice din
viaţa rurală. In contrast cu această imagine, fotografiile care prezintă agri
cultura modernă, socialistă, din nord-vestul ţării noastre, vin să sublinieze
vizitatorilor schimbările survenite În viaţa satului.

Lanţ de măsurat pămîntul, Ungureni corn.
Cupşeni, şi fragment de hartă cadastralii
a satului Glod, din 1 865.

O pagină de conscripţie urbarială a satului
Să.:el din anul 1 771 în care apar numele
de Olar şi Morar.
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Vechimea instalaţiilor
tehnice populare, cu toate
că nu s-a prezentat prin
cele mai vechi documente
legate de acestea, o demon
străm prin .cele trei acte
din sec. XVII-XVIII. Pri
mul document (în limba
latină), o diplomă a fami
liei Rednic din Giuleşti,
1 624, prezintă probleme so
ciale legate de morărit. Al
doilea document (o pagină
a conscripţiei urbariale a
satului Ieud - 1 77 1 ) vine
cu argumentul onomastic.
Aici apar numele de Morar
şi Olar, ceea ce demon
strează existenţa morăritu
lui şi olăritului în zonă.
Ultimul document, tot o
pagină dintr-o conscripţie
urbarială a satului Şieu 1 77 1 ) (document bilingv
româno-maghiar), ne face
cunoscută existenţa a patru
mori În sat, autorităţile
considerînd că sînt suficiUlcior
Tîrgu Lăpuş
ente, nepermiţînd constru.i rea celei de a cincea mori.
Ceramica de Săccl, prin cercetările făcute şi studiile apărute, se de
monstrează ca avînd o tradiţie străveche, prin forma vaselor şi tehnica de
ornamentare legîndu-se de tradiţia ceramicii dacice, iar prin instalaţia de
ars ceramică · de cea romană. Documentul prezentat (o pagină dintr-o con
scripţie urbarială a satului Săcel din 1 77 1 ) este de o deosebită importanţă
atît pentru demonstrarea vechimii acestui centru de ceramică, cît şi prin
faptul că, deşi în plin imperiu habsburgic, este scris În chiriilică românească
şi acea.sta pentru a fi înţielers de cei care aveau obiigaţii iobăgeşti. Deşi s-a
prezentat un singur document sugestiv, se cunosc . şi alte documente care
atestă nu numai exi·stenţa olarilor în satul Săcel, dar şi a obligaţiilor feu
da1e ale acestora, În produsul finit al muncii lor. Celelalte centre de cera
mică nesmălţuită, prin produsele prezentate, demonstrează vizitatorului u
nitatea acestui gen de ceramică pe teritoriul judeţului nostru.
Centrele de ceramică Baia Mare şi Baia Sprie, care au deservit mediul
rural din împrejurimi, prin documentele arhivistice :;Înt cunoscute încă din
-
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secolul XIV şi vechimea lor s-a prezentat în expoziţie printr-o diplomă de
breaslă de la începutul sec. al XIX-lea.
Prin punctările făcute În cadrul expoziţiei de etnografie şi artă popu
lară cu documente istorice referitoare la ocupaţiile principale, instalaţiile
tehnice populare, meşteşuguri, am dorit să subliniem tradiţia şi vechimea
acestora în cultura materiâlă populară românească În nord-vestul României
ş1 credem că s-a reuşit, menţionînd că n-a fost în intenţia noastră de a
ilustra cu prea multe ma
teria·le de acest fel, ce ar
fi supraaglomerat spa
ţiul expoziţional.
Argumentul istoric
credem că duce la o mai
bună Înţelegere de către
vizitatori atît a fenome
nului etnografic româ
nesc, cît şi a continuităţii
poporului român pe a
cest teritoriu.
Prin expunerea o
biectelor etnografice �i
de artă populară, în ca
drul ocupaţiilor princi
pale şi secundare, tradi
ţionale, a unora din u
neltele specifice meşte
şugurilor principale (fie
rărit, dulgherit, olărit), a
unor instalaţii tehnice
populare, a mobilierului
ţărănesc, a obiectelor de
uz şi industrie casmca
textilă, a elementelor de
arhitectură
populară,
s-au conturat zonele et
nografice Chioar, Codru,
Lăpuş, Maramur�, fără o
delimitare zonală mai
Sărăriţă - zona Chioar
precisa, tocmai datorită
uni tăţii culturii materiale populare din nord-vestu:l României.
Faţă de acestea, în sala care prezintă portul popular şi textilele de in
terior, am avut posibilitatea ca, pentru publicul vizitator specialist şi ne
specialist, să putem face o delimitare mai precisă a zonelor etnografice din
judeţul nostru. Aici se observă o accentuată diver.sitate În cadrul unităţii
de cultură materială populară, diversitate dictată de evoluţia istorică : căhttps://biblioteca-digitala.ro
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maşa cu „t'ept" (ciupag) din Lăpuş asemanatoare cu cea din Năsăud şi
Munţii Apuseni ; cămaşa cu platcă din Codru asemănătoare cu cea din Oaş
şi Chioar ; rochia din Chioar, prin compoziţia ornamentală, prin tehnica
de confecţionare, este asemănătoare cu elemente de port şi textile din Gorj,
Vîkea, Bucovina ; ştergările din Chioar asemănătoare cu cele din Sălaj �i
Bihor ; pălăriile lăpuşene asemănătoare celor din Năsăud etc.
Desigur că nu toate problemele şi tradiţiile noastre au putut fi rezol
vate la modul ideal, dar avînd În vedere faptul că la Baia Mare expoziţia
pavi1ionară se va afla în strînsă legătură cu rezervaţia etnografică în aer
liber de pe Dealul Florilor, sperăm ca toate neajunsurile expoziţiei să fie
rezolvate prin prezentarea în ansamblu a culturii materiale populare româ
neşti din aceste ţinuturi de nord-vest aie României.
TRADITION, UNITY AND CONTINUITY REFLECTED IN 11-IE
PERMANENT ETNOGRAPHY AND FOLK ART IN 11-IE EXHIBITION
OF 11-IE COUNTY MUSEUM OF MARAMUREŞ
- Abstract For more than lif teen years, the etnography and folk art section
oJ the museum in Baia Mare has researched and gathered material in
orcler t o organize a permanent show, illustrating not only the great
clivcrsity, but also the unity of the folk art in the Chioar, Codrn, Lăpuş
a nd ·'·Iaramureş areas.
The permanent etnography and folk art exhibition was opened in
July 1 978. The modern system of presenting this rich ma terial and the
hislorical documents (photocopies and photographs) show the oldness
and continuity, the originality the great diversity and unity oi the
H.omanian folk art.

30

-

ANUARUL MARMAŢIA,

?Ol. I V
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CONSIDERA T/I PRl l!IND VAL OAREA
,

OE

PA TRIMONIU

CUl TURAL NA T/ONAL ÎN LUMEA MINERALA
,

VICTOR GORDUZA

Interesul omului faţă de bogăţiile minerale s-a manifestat din copilă
ria omenirii. Scopul principal care a generat interesul major a fost bine
înţeles cel economic. Acest lucru s-a materi:tlizat Într-o intensă activitate
de prospectare, exploatare, prelucrare, care În final a asigurat milioanele
de tone de metal, combustibil, materii prime pentru nevoile economice
ale oamenilor.
Dar, pe un anumit nivel al acestei activităţi de-a lungul istoriei, va
loarea mineralelor a început să se impună şi pe alte planuri şi În special
pe cel ştiinţific şi estetic.
Treptat cunoştinţele asupra mineralelor s-au îmbogăţit, asupra lor
s-au aplecat de-a lungul secolelor generaţii de specialişti care din diferite
unghiuri au studiat, au descoperit, au sistematizat după anumite criterii
cele peste 5 OOO specii minerale, au evidenţiat proprietăţi chimice şi fizice,
au îmbogăţit cunoştinţele asupra zestrei minerale a lumii.
în ultimii ani, România mai conştientă de valorile pe care le posedă
a pornit acţiuni de salvare, protejare şi valorificare a patrimoniului cultu
ral naţional. Io acest sens ne vom referi la început la textul Legii 63'1974
- Legea ocrotirii patrimoniului cultural naţional al R.S.R. - care în Ca
pitolul I, art. 2, alineatul c, anunţă din ce este constituit patrimoniul cul
tural naţional d in domeniul naturii - „bunuri cu valoare ştiinţifică de do
cument al naturii, de importanţă deosebită : piese din natură dispărute
sau foarte rare, c are nu se mai păstrează decît în colecţii de specialitate,
monumente ale naturii, fosile şi trofee rare, endemisme şi tipuri conser
vate sau naturalizate" .
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Dar ce conferă · valoarea de patrimoniu unor eşantioane minerale ?
Aici ne vedem obligaţi a recunoaşte că dacă în domeniul botanic sau zoo
logic problema a preocupat pe specialişti mai demult, În domeniul mine
ral problemele de abia se pun. tn contextul larg al problemelor ridicate
de relaţia om-natură, acţiunea de ocrotire a naturii ca o necesitate tot
mai stringentă - se referă în primul rînd la apărarea mediului înconju
rător - mai puţin a mediului subteran sau a bunurilor provenite de acolo.
Paradoxul ştiinţei derivă din faptul că prin revoluţia telmico-ştiinţifică
mediul ambiant este tot mai afectat, dar tot datorită ei - dezvoltării teh
nicii În special - valori subpămîntene nebănuite pot fi cunoscute, puse în
valoare.
Important este ca ele să poată fi şi salvate, să intre în patrimoniul
mmeelor, al colecţiilor de specialitate ale Institutului geologic sau al Cen
tralei miniere.
Dar dacă speciilor vegetale sau faunistice care sînt periclitate li se
oferă calitatea de monument al naturii, fiind şi valori de patrimoniu cul
tural naţional, care este situaţia în lumea minerală ?
Cele peste 500 specii minerale cunoscute În formaţiunile geologice ale
patriei noastre, din care 34 au fost descrise pentru prima dată În lume
din zăcămintele noastre, se prezintă Într-o infinitate de forme, asociaţii,
dimensiuni, parageneze, culori.
Marea majoritate a mineralelor apar ca şi constituenţi ai rocilor, deci
Într-un număr nelimitat şi de dimensiuni mici - însă o parte din ele dato
rită condiţiilor de formare apar ca fenocristale bine individualizate.
Aceste minerale, În special de origine hidrotermală, s-au format în
geode şi constituie adevărate nestemate ale naturii, cunoscute şi sub gene
ricul „Flori de mină".
Dintre ele, foarte multe, prin raritate, perfecţiune, dimensiune, para
geneză, se ridică la valoarea de patrimoniu cultural naţional.
Pentru stabilirea concretă a eşantioanelor ce intră În patrimoniul cul
tural, este necesară cunoaşterea exactă a răspîndirii lor În cadrul colec
ţiilor de stat şi particulare, lucru ce impune o vastă activitate de depistare,
fişare, centralizare etc.
Cunoscînd un vast material, provenit dintr-o anumită zonă, cei che
maţi a decide asupra valorii de patrimoniu îşi pot forma o imagine clară
asupra frecvenţei În colecţii a speciilor minerale, pot cunoaşte eşantioanele
de excepţie cu caracteristici de dimensiune, culoare, parageneză, ce le con
feră calităţi pentru a fi cotate ca valori muzeistice sau de patrimoniu na
ţional.
ln comunicarea de faţă vom aborda problema stabilirii valorii de pa
trimoniu la cele 30-40 de minerale cu fenocristale din totalul de peste
1 50 specii minerale existente în bazinul Baia Mare. Cu toate că stabilirea
valorii ar părea la prima vedere simplă, ea ridică o serie de probleme pe
JO •
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care muzeografii de la oficiile judeţene d e patrimoniu cultural naţional sau
secţiile de ftiinţe ale naturi sînt nevoiţi a le cunoaşte bine.
Astfel, din punct de vedere al răspîndirii (frecvenţei) În colecţii a mi
neralelor, fenocristalele le putem clasifica conform tabelului de mai jos :
Frecve n te

Puţin
frecvente

Rare

o
Bl e nda
Galenit
i\ nti m o ni t
Marcasit
Cuarţ
Baritină

2

Foarte
rare

Extrem
de rare

3

4

Te traed ri t

Pirotină

Vivia n i t

Schelit

noumonit

Semseyit

Fii!Oppit

Gips

Arsenopirit

Rodocrozit
Siderit
Wavellit

Realgar
Fl u or i t
Dertheerit

Fizelyit
Wolframit
Azurit
Malachit
M ons m edi t

Ando rit
Cronstedtit

Un fapt ce trebuie reliefat este frecvenţa diferită a aceleiaşi specii mi
nerale provenită din diferite zăcăminte - de exemplu
tetraedritul de
Cavnic este mai răspîndit decît cel de Herja sau Baia Sprie, sau bourno
nitul de Baia Sprie mai răspîndit decît cel de la Rodna sau Herja.
Din punct de vedere al valorii de patrimoniu Însă ne interesează, ţinînd
seama de răspîndirea lor, mineralele rare, foarte rare şi extrem de rare, ca
andorit, scheelit, fiilOpit, fizelyt, semseyit, vivianit, cron1s tedtit etc.
Un alt criteriu de stabilire a valorii de patrimoniu în lumea mine
ralelor este dimensiunea cristalului, care trebuie aplicat corelat cu dimensiunea eşantionului, a celorlalte feno-cristale, a agregatelor cristaline, a for
mei şi dimensiunii acestor agregate, a poziţiei lor pe gangă. Criteriul di
mensiunii îl vom aplica În primul rînd mineralului principal din eşantion
sau principalelor minerale aflate În parageneză.
Astfel la unele cristale izometrice cel mai des răspîndite în colecţii
vom lua În considerare dimensiunea muchiei În mm, conform tabelului
de m ai jos :
Dimensiuni

în mm
De n umi r ea

o
Pi rit

Galenit

Tetraedrit
Blendă

Fluorit

Intre
1 0-20

Intre
5-10

Pînă la 5

2

frecvent
frecvent
frecvent
frecvent
ra r

frecvent
rar

Intre
20-4:)
4

3

rar

foarte rar

rar

ioarte rar

frecvent
rar

rar

rar

foarte rar
extrem de rar

extrem de rar

foarte rar

extrem de rar
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40
5

extrem de rar

extrem de rar
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La cristalele cu habitus alungit putem Întocmi următorul tabel :
Dimensiunea
în m m
Denumirea
A ntimonit
de Herja
Je Baia Sp rie

Pînă

l u tr e

I n tre

Intre

la 1 0

1 0-30

30-60

6C-100

rar

f oar te

f recvent

rar

rar

rar
foa r te ra r

e x tr e m

r recvent

ra r

foarte

frecvent

foar te rar

Cuaq

[ recvent

extrem
de rar

frecvent

frecvent

ra r

Gips
de Her ja

frecvent

frecvent

ra r

[ oarte rar

de Băiuţ
Wolfra mit
(concreştere)
llournonit
Realgar

frecvent

frecvent
frecvent

frecvent

frecvent

frecvent

frecvent

foarte

r utre

Peste

foarte
rar

extrem
de rar

f oa rte
rar
extrem

de

I C0-300

300

rar
rar

de rar

rar
extrem
rar

de ra r

Mineralele cu habitus tabular pot fi astfel eşalonate În funcţie de di
mensiunea lamelei fenocristalelor :
n i mensiuni

În

mm

Denu mirea
Pirotină
Marcasit
Sem>eyit
Bari tin:i

Pînă la
515

între

5 - 1 0/
5-10

In tre

1 0-20/

1 0-JO

între

Între

20-30/
3C-50

3 0 - 5 0/
5C- I OC

frecvent

frecvent

rar

frecvent

frecvent

ra r
rar

foarte
rar

frecvent

frecvent
foarte rar

frecvent

frecvent

frecvent

rar

f oa r t e r ar

Pes te

50- 1 00 /
l C 0-200

rar

ioarte

rar

ex t re m
Je rar

Dar cum în fapt mineralele monocristale sînt mai rare, stabilirea n 
lorii se va face diferenţiat pentru acestea sau pentru cele cc constituie agre
gate cristaline. In al doilea caz intervine dimensiunea agregatului, ca de
exemplu agregate sferoidale de calcit, care pot fi sferice ca cele de la
Herja, concreşteri de antimonit de la Herja şi Băiuţ, ce formează eşan
tioane cu valoare de patrimoniu.
Tot criteriul dimensiunii poate fi abordat dacă ne referim la mărimea
eşantionului propriu-zis, care secondat de dimensiunea cristalelor, forma
şi aranjamentul lor pe faţa principală pot ridica eşantionul la valoare de
patrimoniu.
.
Alte criterii de stabilire a valorii sînt parageneza şi culoarea crista
lelor.
https://biblioteca-digitala.ro

470

VICTOR GORDUZA

Unele eşantioane au o parageneză bogată de 5-7 minerale sau para
geneze rare, ca de exemplu eşantioane de la Herja conţinînd
galenit,
blendă, marcasit, cuarţ, calcit, calcopirit s au eşantioane de la Baia Sprie
de antimonit cu realgar.
Cunoscînd cît mai bine fondul de minerale existente în colecţii, apli
cînd criterii ca raritatea, perfecţiunea cristalelor, dimensiunea indivizilor
cristalului, culoarea, asociaţia sau parageneza, dimensiunea eşantionului pro
priu-zis, se pot întocmi liste destul de complete cu exemplarele de patri
moniu cultural naţional.
Io încheiere se impun dteva concluzii, astfel :
la ora actuală o serie Întreagă de specii minerale sînt extrem de
rare ;
foarte multe exemplare valoroase au fost Înstrăinate pînă la apa
riţia Legii 1 35 / 1 974 privind valorificarea florilor de mină ce nu conţin
aur nativ ;
- multe eşantioane valoroase se pierd în timpul exploatării zăc'\
mintelor ;
- populaţia cunoaşte În mică măsură prevederile Legii 63'1 974 � a u
o interpretează denaturat.
In încheierea celor arătate ne permitem să avansăm cîteva propuneri :
- întocmirea unei liste - cartă roşie - pe plan naţional, cuprin
zînd speciile minerale considerate dispărute sau extrem de rare ;
- intensificarea propagandei pentru Înţelegerea spiritului Legii
6Yl 974 În domeniul ştiinţelor naturii În general şi În ceea ce priveşte mi
neralele în special ;
- salvarea in situ - geode - a unor rezervaţii cu formaţiuni m i n e -
rale valoroase ;
- constituirea unei asociaţii a colecţionarilor de minerale.
THE VALUE OF NATIONAL CULTURAL PATRIMONY
IN MINERALS WORLD
I

- Abstrac t Tf1e paper presents some opinions regarding to the decision of
patrimnny value for minerals, with exemples !rom Baia Mare basin,
o nd some suggestions in this direction.

https://biblioteca-digitala.ro

PREMISE PRI VIND REPERTORIEREA ŞI
SISTEMA TIZAREA MA TERIALULUI ARHEOLOGIC
GEORGETA MARIA IUGA
1 . 1 Lucrarea de faţă îşi propune abordarea unui proiect de sistema
tizare a materialului arheologic general în vederea repertorierii lui, avînd
drept . scop o mai eficientă cumulare, transmitere, regăsire operativă şi
multidimensională a informaţiilor.
1 .2 Astfel de încercări s-au făcut atît pe plan internaţional cît şi na
ţional. Este îmbucurătoare preocuparea, din ultima perioadă, a specialiş
tilor şi cercetătorilor din ţara noastră de a optimiza sistemul de evidenţă
ştiinţifică a materialelor arheologice. Remarcăm în mod deosebit propune
rile lui Iuliu Paul privind modernizarea evidenţei ştiinţifice muzeale pen
tru colecţiile şi descoperirile arheologice prin introducerea unor fişe cu
decupări marginale 1 , ale muzeografei Irina Oberlănder Târnoveanu privind
utilizarea indexării coordonate în evidenţa bunurilor arheologice2 sau ale
cercetătoarei ludita Winkler privind utilizarea matricei de incidenţă în
studiile arheologice3. Un rol deosebit În stimularea interesului pentru
această problemă l-a avut consfătuirea „Perfecţionarea sistemului de evi
denţă a patrimoniului cultural naţional", Tulcea, 1 9774•
2.1 . Avînd în vedere aceste studii şi încercări, precum şi rezultatele
obţinute În alte domenii (clasificarea zecimală universală, sistemul de infor
mare uniterm), am adoptat un sistem de indici numerici grupaţi în funcţie
sislema tizared ş i modernizarea evidentelor ş ti inţifi c e muzeale"
(Studll
M uz eu l Brukenlhal, Sibiu, 19 /1975, p p . 205--244) ; I dem , „Pro
puneri privind o p t i m i z a re a unei e vi de nte arheologic-topografice la M u zeul Brukenthal - Sibiu•
(Peuce, Muze u l Delta Dun<irii, Tulcea, Vil /1979, pp. 85--92) .

1 . Iuliu
şi

Paul,

„Cu

comunldlri,

privire

la

Arheologle-lslorle,

Irina OberlJ.nder Tdrnoveaau,
„ U t ilizarea ir1dexării
coor do nu l c
în eviden�a bunu ri l o r a. r h c o l oqice
(Pcuce, Muzeul Delta Dunării, Tulcea, Vil / 1979, pp. 93-101) .
3. Iudita Winkler, „Utilizarea m at ricei de incidenlă în s tud ii l e arheolog i c e 0 , (Co m un i c are prezentată
la Ses i u n ea ştiintifică „Con tinuitate mul!imil eriară", 25--27 moi 1979, Cluj-Napoca ) .
4. Vezi voi. Peuce, Muzeul Deli.1 Dunării, Tulcea, V I I /1979.

2.

https://biblioteca-digitala.ro

472

GEORGETA MARIA IUGA

de structura logică a relaţiei, de la general la particular : clase tematice,
subclase, material, cronologie, locul, condiţiile şi mediul În care s-a efectuat
descoperirea.
2 . 1 . 1 Clasa tematică.
Materialul arheologic este grupat În zece clase tematice, numerotate de
la O fa 9 :
O Arme
1 Ceramică
2 Monede
3 Monumente figurative ş1 epigrafice, fortificaţii, elemente de con
strucţie şi arhitectură
4 Obiecte de artă şi cult
5 Obiecte de podoabă, de mercerie, de toaletă ş1 instrumente muzicale şi medicale
6 Obiecte de uz casnic-gospodăresc
7 Piese de harnaşament, accesorii vestimentare, vexilogie
8 Unelte
9 Urme osteologice şi vegetale
2. 1 .2 Subclasa. Fiecare clasă cuprinde un număr variabil (O, 1 , 2, 3,
etc.) de subclase (descri:ptori) în care se subdivizează. Legătura dintre cla>i
şi subclasă este exprimată prin cratimă, care exprimă atît relaţia dintre
acestea cit şi divizarea. De exemplu : clasa tematică O (Arme) se poate di
viza În subclasele de obiecte-descriptori care o compun :
0-0 Buzdugan
0-1 Cnut
0-2 Lance
0-3 Pra.ştie
0-4 Pumnal
0-5 Sabie
0-6 Săgeată
0-7 Spadă
0-8 Suliţă
0-9 To por de luptă
2 . 1 .3 Materialul. Forma materială sub care se prezintă descriptorul este
exprimată prin punct urmat de cifra la care se află respectivul materi;il :
O Argi.Jă
. 1 Cărbune
2 Hîrtie
. 3 Lemn
. 4 Marmură
5 Metal
. 6 Os
. 7 Piatră
. 8 Textile
. 9 Vegetale
•

.

.
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Aceasta duce la singularizarea descriptorilor, punctul avînd rolul de
separare a caracteristicilor, facilitînd astfel orientarea.
Ex. : 0-2.2 Lance din metal
In cazul metalului putem stabili de asemenea o subdivizare, punînJ
semnul relaţiei ( : ), după care urmează cifra care exprimă metalul respectiv :
: O Argint
: 1
Aur
: 2 Bronz
: 3 Cupru
: 4 Fier
: 5 Plumb
Ex. : 0-2.2 : 4 Lance de metal, fier.
2. 1 .4 Încadrarea cro no lo gi că . Este exprimată în indici numerici formaţi
din cifre romane (pentru a exprima secolele î.e.n. indicii sînt precedaţi de
cratimă). De ex. : 0-2.2:4 XI Lance metal (fier) sec. XI.
In ghilimele se pot exprima anii (precedaţi de cratimă Înseamnă î.e.n.).
Ex. : 0-6.2:4 „-24" Săgeată fier din anul 24 î.e.n.
In cazul în care datarea se face cu aproximaţie, se foloseşte linia barată.
De ex. : 0-2.2:4 IX/XII Lance metal (fier) sec. IX/XII.
2. 1 .5 Locul descoperirii. Pentru exprimare se folose�e codul judeţului
şi codul localităţii respective, separate de linie barată. De ex. : 0-2.2:4 IX
24/4800 Lance metal (fier) sec. IX, descoperită În judeţul Maramureş, Baia
Mare.
2. 1 .6 Modalitatea descoperirii. După semnul egal ( ) care urmeaz:l
imediat după localitate, se adaugă indicii corespunzători :
O Achiziţie
1 Descoperire întîmplătoare
2 Donaţie
3 Periegheză
4 Săpătură arheologică
Ex. : 0-2.2:4 IX 24/4800
2 Lance metal (fier) sec. IX, judeţul Maramureş, BaiaMare, donaţie.
2.1 .7 Mediul în care s-a făcut descoperirea. Se adaugă indicele corespunzător precedat de punct :
. O Aşezare
. 1 Depozit
. 2 Mormînt izolat
. 3 Necropolă
. 4 Tezaur
Ex. : 0-2.2 : 4 IX 24/ 4800
2.3 Lance metal (fier) sec. IX, judeţul Ma
ramureş, Baia Mare, donaţie, descoperită Într-o necropolă.
2.2 Gruparea În cadrul repertoriului se face pe clase şi subclase. Pr�
zentarea În cadrul subclasei (descriptorul singularizat) se face cronologico··
alfabetic În cadrul fiecărui secol, cu numărul de Înscriere În repertoriu în
faţă, între paranteze rotunde. Prezentarea lasă astfel, În cadrul fiecărui coin =

=
=
=

=

=

=
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partiment, posibilităţi de completare ulterioară, permiţînd îmbogăţirea con
tinuă a informaţiei şi ţinerea ei la zi .
După această prezentare codificată, În repertoriu se face şi o prezen
tare decodificată la care se adaugă elemente de descriere, încadrarea crono
logică a descriptorilor şi referinţele bibliografice.
2.3 Inmagazinarea memoriei informaţionale cuprinse În repertoriu se
face pe fişe uniterm care transmit informaţiile selectate, sistematizate şi con
densate. La noi sînt standardizate fişele term de format AS şi A6, prevăzute
cu o liniatură specială care împarte suprafaţa fişei În zece coloane verticale,
numerotate În partea de sus de la O la 9. ln spaţiul liber din partea de sus
a fişei se înscrie termenul din limbajul de informare codificat şi d ecodificat
(fig. 1 şi 2).
Înmagazinarea informaţiei se face prin relaţie inversă a memoriei. În
acest scop avem două tipuri de fişe : o fişă de localitate şi o fişă de descriptor.
.
2.3.1 Fişa de localitate. Sistemul de înscriere a informaţiei este puţin
deosebit, În sensul că numărul fiecărei coloane corespunde indicelui general
al clasei. In fiecare coloană se înscriu, pe subclase, singularizate, informaţiile
privind toate descoperirile arheologice făcute Într-o localitate, cu trimitere
la indicele auxiliar de loc al repertoriului. In partea de mijloc a fişei, sus,
se înscrie decodificat localitatea şi inţialele judeţului ; În colţul drept se
înscrie codul judeţului/localităţii (fig. 1).
BAIA MARE, MM.
o

I

1

I

2

I

3

I

4

I

24/4800
5

I

6

I

7

I

8

I

9

---

Co<l 20-2-72 For mat AS t2

Fig. 1
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2.3.2 Fişa de descriptor (subclasă, obiect). 1n colţul din stînga se în
scrie codificat indicele clasei, în colţul din dreapta subcategoria, iar În mij
loc, decodificat, descriptorul. Înscrierea informaţiei în cele zece coloane se
face astfel : Între paranteze rotunde se pune numărul de înscriere În reper
toriu ; urmează secolul şi codul judeţului/localităţii - În aşa fel încît cifra
q.re caracterizează coloana să corespundă cu ultima cifră din adresa infor
maţiei (fig. 2, care se va citi : Armă, lance metal (fier), sec. IX, jud. Mara
mureş, Baia Mare, numărul de înscriere în repertoriu 45).
o

LANCE

6
(45) IX
24(4800

I

1

I

2

I

3

I

4

I

5

I

6

I

7

I

8

I

9

Cod 28-2-72 Format AS t2

Fig. 2

3 . 1 Realizarea unui sistem care să concentreze, să sistematizeze infor
maţia privind materialul arheologic, la un nivel central, constituie un impe
rativ al stadiului actual de cercetare.
Ţinerea la zi a sistemului ar face posibilă o viziune de ansamblu, pre
cum şi regăsirea rapidă, exhaustivă, şi transmiterea informaţiilor.
Adoptarea unui astfel de sistem de clasificare ar permite şi o consem
nare şi raportare economicoasă şi rapidă a rezultatelor campaniilor de cerce
tare arheologică.
Facilitînd cercetarea datorită posibilităţilor multiple de selecţie pe pro
fil şi a grupării (tematice, geografice, cronologice etc.) a informaţiilor, ace>t
sistem de clasificare permite de asemenea uşurarea exprimării.
Realizabil cu mijloace materiale simple şi uşor accesibile, sistemul pro
pus poate constitui premisa unei prelucrări perfecţionate ulterior prin au
tomatizare ; el încearcă să fie o formulă de lucru, desigur, cu multiple po
sibilităţi de a fi completată şi mult îmbunătăţită.
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PREMISES POUR REPERTORIER ET SYSTEMATISER
LE MATERIEL ARCHEOLOGIQUE
- Resume Cet etude est un pro jet pour la systematisation du materiei arche
ologique general, realisable par des moyens simples et tres accessibles,
aynnt le but de cum1 1Jer, de transmettre et de retrouver opera tivement
e t pl11ridimensionellemen t Ies informations. On a adopte un systeme
d'indices numeriques, groupes en fonction de la s tructure logique de la
relation, du general au particulier: classes tematiques, sousclasses, ma 
teriei, chronologie, le lieu, Ies conditions et le milieu de la decouverte
a rcheologique.
tematiques,
Le materie! archeologique est gro1 1pe en dix classes
rn 1 1nerotees de O ci 9: O Armes, 1 Ceramique; 2 Monnaies etc. Chaque
c/asse a un nombre variable de sousclasses, numerotees egalement:
-O, -1, -2 etc. ; 11 suit le materie}: .O Argile, .1 Charbon, .2 Papier,
.3 Bois etc., qui peu t aussi se diviser, par ex. le metal (.5): :O Argent,
: 1 Or, :2 Bronze etc. Ensuite l'indice chronologique: les siecles exµri
mes en chiffres romains et Ies annees par chiffres arabes entre guille
mets ( " 24 " ou "-24� po11T av. J. Ch.); pour le Jieu de la decouverte
s'u tilise le code postul du departement et de la localite; et, enfin, les
conditions (ex. = 0 Acquisition, = 1 Decouverte accidentelle etc.) et le
milieu de la decouverte (.O Etablissement, . 1 Depot, .2 Tombeau isole
etc.).
Dans le repertoire, le ma teriei est groupe en classes et so11sclasses,
en ordre chronologique-alphabetique, numerote dans le cadre de cha
que siecle.
La memoire informationelle est emmagasine dans le repertoire par
une relation inverse sur Ies fiches UNITERM de deux types: fiches de
localite et fiches d'objet.
Le systeme propose peu t faciliter la recherche scien tifique par Ies
multiples possibilites de selectionner, grouper et retrouver Jes informa
fions, et, en meme temps, ii permet un evidence tres claire des resultats
des fouilles archeo/ogiques.
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ACŢIUNI CUL TURAL-EDUCA TI VE OE
VALORIFICARE A PA TRIMONIUL UI ETNOGRAFIC
}ANETA CIOCAN, RODICA CHICUŞ
Muzeele ocupă un loc important În ansamblul instituţiilor culturale
ca deţinătoare ale unui bogat tezaur de creaţie materială şi spirituală a ge
niului creator al poporului român.
ln afara funcţiei de ocrotire, cercetare şi dezvoltare a patrimoniului,
muzeele au o importantă funcţie cultural-educativă care constă din punerea
În circuit public, prin diverse activităţi, a patrimoniului lor, realizînd în
acest mod educarea publicului.
Sub imboldul primului Congres al educaţiei politice şi al culturii so
cialiste, funcţia muzeului ca instituţie ştiinţifică şi cultural-educativă a
căpătat noi dimensiuni : „Succesele remarcabile ale muzeografiei româneşti
în domeniul creşterii şi cunoaşterii patrimoniului existent, al descoperirii de
noi valori şi includerea lor În p:itrimoniul muzeal, al modernizării expozi
ţiilor, al perfecţionării şi diversificării activităţii cu publicul au la bază o
cercetare ştiinţifică laborioasă şi o preocupare permanentă de valorificare
a rezultatelor" . 1
Anul 1978 a marcat u n moment de o deosebită importanţă pentru
dezvoltarea muzeografiei maramureşene prin deschiderea expozi�iei perma
nente de etnografie şi artă populară.
Desigur că „cercetarea ştiinţifică muzeală se materializează, în primul
rînd, în expoziţii ca modalitate de manifestare muzeală specifică şi defini
torie",2 expoziţia fiind principala şi cea mai complexă acţiune de valorifi
care a patrimoniului muzeal.
-

1. D�. Stoica G., Cercetuea ,1 valorificarea patrlmonlulul muzeal, în „Reviata muzeelor " , nr. 4{19"/fl.
2.. Zderciuc B., Unele probleme p1lbo1oclale ale rela\lllor dintre muzee f.l publlc, în „ Revista
�eelor", <>r. S/1�12.

mu
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Dialog profesor-elevi după vizitarea expoziţiei

Expoziţia de etnografie şi artă populară de la Baia Mare şi-a propus
nu numai prezentarea fenomenului etnografic din cele patru zone ale ju
deţului (Chioar, Codru, Lăpuş, Maramureş) dar şi demonstrarea vechimii,
continuităţii şi unităţii culturii populare materiale din nordul ţării noastre,
În cadrul marii divel"Sităţi a culturii populare româneşti. Pentru o funda
mentare ştiinţifică a acestor probleme propuse spre prezentare ,s-a recurs,
pentru prima oară Într-o expoziţie cu acest caracter, la argumentul istoric
(documentul) referitor la ocupaţiile tradiţionale, inis talaţii populare, meş
teşuguri.
· Expoziţia s-a bucurat de aprecierea ·unanimă a publicului vizitator 'din
Baia Mare şi din ţară, numărul celor care au vizitat muzeul crescînd. ' zi
de zi, factorul cel mai important de propagandă constituindu�! viziqtorii
m�işi.
De la deschidere ( 1 . VII. 1978) şi pînă În prezent ( 1 . XII. 1 978) �X:
poziţia a înregistrat un număr de 8 483 vizitatori din care :
Elevi-stud.

. . ·2 536

Muncitori

. Ţă.rani

Intelectuali

Străini

3° 370

520 .

�������
; 1 289

818 .
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Activitatea cultural-educativă a secţiei de etnografie s-a desfăşurat, . în
cea mai mare parte, în cadrul expoziţiei de bază şi legat de ea.
·
Înainte de deschiderea expoziţiei s-a desfăşurat o intensă activitate · de
propagandă prin conferinţe, simpozioane, ţinute În diferite Întreprinderi,
prin interviuri la radio şi În presa locală.
Principala legătură cu publicul vizitator o constituie îndrumarea în
cadrul expoziţiei. Această îndrumare am încercat şi putem spune că am
reuşit să o facem de tip dialog cu participarea activă a vizitatorilor. In ca
drul acestui dialog se dau relaţii privind aspectul piesei, eficienţa ei, im-

Clădirea care adăposteşte în Baia Mare expoziţia de etnografie şi artă populară

portanţa obiectului pentru specificul culturii populare din această parte a
ţării, Se urmăreşte sublinierea unităţii culturii populare maramure�ene care
se Înscrie în structura de ansamblu a culturii populare româneşti, prin ma
teriale, tehnici de lucru, ornamente şi ·compoziţii ornamentale, culori etc.
In general se scot În evidenţă cele mai importante valori ale culturii
populare maramureşene În : arhitectură, arta lemnului, ceramică, ţesături,
pop, fă:î ? du-se comparaţii cu zonele Învecinate, cu cultura populară ro
maneasca m ansamblu. ·
La clasele de şcolari mici, ghidajul este făcut pe bază de . Întrebări ?i
răspunsuri puse cţe copii muzeografului şi invers. In scopul unei mai bune
'Înţelegeri de către elevii mici a problemelor ridicate de tematica expoziţiei,
avem 1a dispoziţie obiecte pe care îi lăsăm să le studieze, pentru a le des
�oiperi singuri· fmJ.eţionalitatea, urmînd ca la clasă să execute desene ·ale
-
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Grup de studente În ambianţa intimă
civilizaţiei lemnului

a

Teasc cu şurub, pentru storsul strugurilor,
construit În întregime din lemn

obiectelor văzute în expoziţie, care i-au impresionat în
mod
deosebit.
Aceste lucrări vor face obiectul unei expoziţii temporare organizate în ca·
drul muzeului.
Datorită efectului produs de această expoziţie asupra vizitatorilor, la
solicitarea elevilor s-au înfiinţat cercuri de prieteni ai muzeului.
Pe lîngă secţia de etnografie a Muzeului judeţean Maramureş fiinţează
două astfel de cercuri, la Liceul de artă şi la Casa pionierilor şi şoimilor
patriei. S-a pus la dispoziţia lor o sală de studiu, unde au acces în orice
zi şi la orice oră În limitele programului de vizitare a muzeului. Avînd în
vedere funcţia de document şi sursă de inspiraţie a obiectului etno'grafic
muzeal, aici, sub îndrumarea directă a cadrelor didactice şi a muzeografilor,
elevii, după obiectele puse la dispoziţie, iau modele pentru viitoarele lor
lucrări.
La organizarea unor acţiuni cultural-educative s-a colaborat cu organi
zaţiile U.T.C. şi de pionieri. S-au făcut primiri în rîndurile organizaţiei de
pionieri şi înmînări de carnete U.T.C. În cadrul festiv al muzeului, elevii
prezendnd şi scurte programe artistice.
Tot În cadrul expoziţiei de etnografie şi artă populară s-au ţinut, cu
elevii Liceului de artă care nu sînt membri ai cercului de prieteni ai mu
zeului, instructive ore av.înd în faţă materialul ilustraitiv necesar.
O . colaborare foarte strînsă avem şi cu Institutul de învăţămînt supe
rior, Facultatea de filologie. In colaborare cu cadrele. didactice şi studenţii
s-a organizat un cabi�et de folclor. Specialiştii muzeului participă la mese
rotunde, organizate de studenţii cercului de folclor, pentru cunoa·şterea de
către aceştia şi sub aspect etnografic a zonelor În care fac practica. Studenţii
https://biblioteca-digitala.ro
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acestei grupe au participat cu lucrări la sesiunile muzeului şi la sesiuni ştiin
ţifice studenţeşti din diferi:te centre universitare, lucrările bucurîndu-se de
aprecierea participanţilor.
Pentru un mai larg şi mai eficient front al dialogului muzeu-public,
programul vizează şi celelalte secţii ale muzeului, include activităţi instruc
tiv-educative În Întreprinderi, unităţi militare, în mediul rural. Pe acest
tărîm se dovedesc În continuare eficiente unele forme clasice ale muncii cu
publicul, cum sînt : conferinţele, simpozioanele, lectoratele.
Menţionăm

Mobilier tărănesc executat de meşteri lem
nari ai satelor maramureşene

Fiecare obiect din expoz1pe este o fe
reastră deschisă spre cunoaştere

cîteva din temele care au făcut obiectul acestor acţiuni cuprinse În Alma
nahul muzeistic : Arhitectura maramureşeană ; Perenitatea ceramicii popu
lare ; Monumente de arhitectură populară din zona Lăpuş ; Valorificarea
patrimoniului etnografic al judeţului Maramureş.
Ca urmare s-a observat o creştere a numărului vizitatorilor, unii par
ticipanţi devin colaboratori ai muzeului şi ne fac semnalări de obi·ecte
de interes muzeal.
ln viitorul apropiat, �e<:ţia de etnografie va beneficia de o scenă şi
amfiteatru în aer liber wide se vor putea organiza prezentări de filme cu
c aracter etnografic şi folcloric, spectacole folclorice, îns�ţite de conferinţe,
venindu-se astfel mai eficient În sprijinul muncii cultural-educative pe care
trebuie să o ducă muzeul ca instituţie de cultură.
Muzeul contemporan trebuie să fie o instituţie dinamică, prezentă În
mijlocul publicului, vizitatorii nu trebuie aşteptaţi, ei trebuie atraşi prin
diverse mi jloace.
31

-

ANUARUL MARMAŢJA, voi. IV
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In mod firesc act1v1tatea cultural-educativă a muzeului trebuie să cu
prindă categorii largi ale opiniei publice. În viziunea Programului ideologic
al partidului, muzeul îşi aduce şi e necesar să-şi aducă o contribuţie de
seamă la formarea şi dezvoltarea conştiinţei socialiste, educării omului mun
cii În spiritul mor:ilei comuniste, de dezvoltare a unor trăsături etice şi spi
ritu:ile proprii omului de tip nou.
CULTURAL ANO EDUCATIVE ACTIVITES FOR THE
RffVALUATION OF THE ETNOGRAPHIC PATRIMONY
- Abstract The paper presents the cultural and educa tive activities for the re
val1 1 ation of the etnographic pa trimony of the Maramureş County Mu
seum in 1 978
an important year in the development of museography
in Maramureş, marked by the opening of the pavilions of the etnogra
phic exhibition.
Activities like guidings, the museum almanach, conferences, sym
posia, „the lriends of the museum" , organized by specialists, put into
evidence the most important values of the folk culture in Maramureş:
architecture, wood carving, pottery, textiles, costumes, in comparison
with those in the surrounding areas and the Romanian folk culture as
a whole.
-
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/DAN BUŞIŢ/A, lNTllUL PROFESOR AL
lN VĂŢĂMlNTULU/ PEDAGOGIC DIN MARAMUREŞ
VASILE PAUL
I.
Din vremi străvechi, pe plaiurile lui Dragoş şi Bogdan, În ţinuturile
p ierdute Între munţi înalţi, populaţia modestă şi dîrză a Maramureşului a
păstrat în inimă şi pe buze graiul dulce românesc. Dar plaga trecutului,
analfabetismul, bîntuia. Se simţea nevoia unor dascăli care să aprindă făclia
culturii româneşti. se simţea nevoia unei şcoli care să-i formeze pe aceşti
dascăli. Şi s-au găsit oameni de nădejde care au luptat pentru înfiinţarea
unei asemenea şcoli. In 1 860 ajunge comite suprem al Maramureşului Iosif
Man „al cărui piept ardea de dorul măririi şi cultivării neamului său" cum ni-l prezintă Tit Bud (Analele Asociatiunii pentru cultura poporului
român din Maramureş).
ln şedinţa de constituire a adunării judeţene (Congregatie Comitatense)
<lin 13 d ecembrie 1 860, comitele Iosif Man a expus dorinţa românilor de
a-şi înfiinţa o asociaţie culturală cu denumirea „Asociaţiunea pentru cultura
poporului român din M<lramureş", „cea mai veche asociaţie culturală ro
mânească din Transilvania", al cărui scop a fost înfiinţarea preparandiei ro
mâneşti şi a unui internat pentru elevii români.
La 21 mai 1 861 se alege un comitet de conducere compus din Iosif
Man, preşedinte, Ion Iurca, vicepreşedinte, Petru Mihali, secretar etc. Co
mitetul lansează o chemare către intelectualii români din Maramureş ape
lînd la solidaritatea tuturor În vederea strîngerii fondurilor necesare şcolii
. . deoarece cultura unui popor fiind treapta pe care el Înaintează în viaţa
socială şi politică poate să aducă legi pentru egală îndreptăţire a românului
cu celelalte naţiuni" . 1
„

J.

.

Filipaşcu,

Al. ,

Istoria Maramureşului, 1940, p . 1 06.
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Cu suma aiocată de adunarea generală judeţeană şi cu lista de sub<>crip
tie a inimoşilor donatori, s-a reuşit să se adune într-un an suma necesară
construirii unei şcoli medii cu internat - „preparandie " .
înfiinţarea preparandiei române din Sighetu Marmaţiei Î n 1 862 a fost
un moment importan't În istoria culturii rom�neşti din Maramureş, nu nu
mai pentru dezvoltarea şcolii În limba română pe plaiurile străvechii ţări
voievodale, dar şi pentru Începutul unei activităţi social-culturale mai largi,
mai sistematice, desfăşurată de! dascălii de la Preparandie, cît şi de ceilalţi
intelectuali români maramureşeni.
Pentru ca Preparandia să-şi poată îndeplini menirea de propagator al
·culturii româneşti era nevoie de un dascăl român calificat, plin de iniţiativă,
inventivitate, pasiune pentru munca didactică, bine pregătit profesional, om
cinstit şi dîrz, care să fie În stare să înfrunte greutăţile vieţii.
Asociaţiunea a găsit acest om În persoana tînărului Ioan Buşiţia, pro
fesor de ştiinţe naturale şi agronomie.
II.
Se naşte În Căşeiul de Sus (azi Căşeiu din judeţul Cluj, fostul Solnoc
Doboca), la 26 iunie 1 8282, zi însemnată în familia harnicului ţăran mun
citor Dănilă Buşiţia. în 1 848 a terminat cursul de filozofie la Blaj, iar În
1 854 Institutul pedagogic din Viena. Tot la Viena a terminat şi un · curs
special necesar învăţătorilor pentru copii deficienţi senzoriali (surdomuţi)l.
În anul 1 853. este numit Învăţător În Seini, apoi la Abrud şi, În con
tinuare, îl găsim docinte primar la Şcoala districtuală din Tg. Lăpuş."
Datorită faimei sale care se .răspîndeşte În tot Maramureşul, preşedintele
Asociaţiunii pentru cultura poporului român din Maramureş, comitele su
prem Iosif Man, cere aprobarea Ordinariatului diecezan al Gherlei pentru
numirea lui Ioan Buşiţia în calitate de profesor la Preparandie5.
„Noi marmaţienii, adică noi maramureşenii, luînd ştirea că domnul
Buşiţia, fost profesor la Şcoala naţională din Tg. Lăpuş ar fi acel bărbat,
care În organizarea Institutului n ostru şi În conducerea învăţămîntului
de mare folos ne-ar fi, drept aceea noi pe dînsul la catedra de profesor l-am
fi denumit. Şi de cumva Măria-Ta cu domnul Buşiţia şi alte planuri ai noi
pe dînsul peste un an îl vom elibera din postul acesta, dar În prezent ne-ar
fi dificil a ne procura un bărbat atît de apt pentru scopul nostru"6.
Obţinînd aprobarea Episcopiei din Gherla, preşedintele „Asocia\iei " ,
Iosif Man, face cunoscut numirea lui Ioan Buşiţia În fruntea şcolii nou î11fiinţate, salariul cuvenit şi avantajele materiale de care se va bucuo. În
această funcţie.
„Stimatului domn Ioan Buşiţia, profesor al Şcolii normale din Lipu�ul
Unguresc (numele de atunci al localităţii Tg. Lăpuş de azi - n .a.).
2-4 . Anuarul şcolii pedagogice din Sighel 1894-1895, p .
5. Concordia, an. II, nr. 2-46 din 1862, Budapesta.
6. Tit Dud, Op. cil„ pp. 139-140.

40.
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Luînd În demna consideraţiune act1v1tatea şi abilitatea Domniei Tale
pînă acuma pe terenul Învăţămîntului desfăşurată după ce noi avem lipsă
de un profesore preparandialu În institutu nou înfiinţatu pedagogic - alu
mnealu dein Sighetulu Marmaţiei, pe Domnia Ta prin puterea acestora Te
denumim la acest postu profesorale pe lîngă următoarele emoluminte :
1 . Soluţiune anuale de 500 fl. v.a. în bani gata
2. Cvarteriu naturalu liberu
3. Lemne focale 12 orgii pe anu. Pentru care vom pretinde de la sti
matu Domnia Ta, ca pe tinerii preparanzi ce ţi-i încredinţăm pentru edu
caţiune, să-i Înveţi, să-i pregăteşti ca ieşind din institut să se poată aplica
ca învăţători comunali" .7
Şi nu se putea face alegere mai fericită decît acest dascăl : apostol în
munca sa care a fost desemnat „să Înveţe tinerimea În ştiinţele cele mai de
lipsă".
' Ioan Buşiţia acceptă numirea şi vine În Sighetu Marmaţiei să-şi pună
toată ardoarea, toată puterea lui de muncă În slujba ridicării Maramure
şului, Cei ce )-au desemnat cu încredere n-au avut ce să regrete, căci mo
destul conducător al Preparandiei a împlinit o uriaşă operă de culturali
Lare. Din dragoste faţă de profesiune, Ioan Buşiţia muncea cu pasiune, c u
avînt, pentru luminarea ş i educarea elevilor lui dragi.
Gavril Mihaly îi scrie fiului, viitorul erarh, printre altele : „Cu anul
şi-au Început studiile 1 4 studenţi supt Învăţătorul Buşiţia, om brav din
Lăpuş
. . . " şi mai departe : „de sub mîna lui mulţi Învăţători lăudaţi au
. . ''8
1eş1t . .
Documentul, aflat la Biblioteca Academiei - Filiala Cluj - În fondul
Mihaly, ne dă şi alte date concludente, după cum urmează : „Preparandia
română din curtea lui Seghedi lîngă Hotelu N obilitatiae din Sighet . . . " 5i
mai departe : „În fundul curial şi larg unchiul tău ca conducitoriu vre a
zidi . o curte mare cu multe olate zidite din piatră şi Ia capăt vre nu . numai
preparandial institut dar şi alumnat să fie de unde primi săracii cu puţine
spese să poată frecventa şcolile gimnaziale şi fiindcă 15 mii florii le-a rezol
vat p oporul român �i rutean şi aceştia s-or primi În alumnat de nu la Pre
parandia care ar fi limpede română"9•
III.
Deşi avea greutăţi materiale, căci salariul de la „Asociaţiune" era mic şi
neregulat, Ioan Buşiţia n-a aşteptat răsplata oficialităţii pentru munca lui
plină de abnegaţie pusă În slujba neamului său. Modestia lui merge pină
acolo încît În anul 1 868, cînd este premiat de Ministerul Culturii şi Instruc
ţiunii „ca un profesor zelos", refuză această distincţie.
7. T i t Bud, Op. dl., p . 140.
8. A<ademia Ramând, Il i b l ioleca
Ac1.ulemia Ro:nti n ă , Dib!io tec c1

9.

Cluj. Fondul Mihaly, cota
Cluj, Fondul Mihaly, colrl

483.
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Işi iubea elevii. ştia sa-1 apropie, avea o atitudine caldă, atentă, delicată
faţă de fiecare dintre ei. Se Îngrijea În continuare ca un părinte atît de in
strucţia şi educaţia elevilor săi cît şi de condiţiile lor de trai, căci conducea
cu pricepere de gospodar harnic internatul Preparandiei.
Ioan Iluşiţia, profesor de desen liber şi artistic de la Beiuş, fiul celui de
la Sighet, avea şi el aceleaşi aptitudini şi însuşiri intelectuale, artistice, mo
rale deosebite, datorită cărora a adus o contribuţie valoroasă în domeniul
social-politic.
Iluşiţia era : Omul, Dascălul şi Prietenul.
Omul : după exemplul căruia s-au modelat atîtea caractere frumoase,
vrednice de numele de om.
Dascălul : care cu devotament şi stăruinţă, cu pricepere �i rîvnă a
sculptat „În materialul" ce i s-a încredinţat caractere de luptători în cîmpul
vieţii şi în tranşeea neamului.
Prietenul : care a onorat cu prietenia lui pe atîţia tineri călăuzindu-i,
îndrurnîndu-i şi însufleţindu-i cu vorba şi pilda sa.
Preparandia nu era numai o şcoală pentru pregătirea Învăţătorilor, ci
constituia, În acelaşi timp, un loc de Întîlnire a intelectualităţii din judeţ
care savura cîntecele, dansurile, poeziile executate de elevii lui Buşiţia. „Erau
şi zile bune, cînd p rofesorul B uşiţia lua cetera În mînă şi trăgea cîte o horă
mînrlră din Ardeal, de-ţi era drag să-l asculţi ; sau poetul Simion Botizan
ne delecta cu cite o poezie, noi preparanzii cu cîntări frumoase naţionale
îi răspundem " . 10
lată ce se spune despre el În Analele Asociaţiunii : „Bravul profesor
Buşiţia propunea cu tot zelul şi deştepta pe tinerii veniţi la Preparandie nu
numai din Maramureş dar şi din părţile sătmărene, Chioarului şi sălăjene. . .
profesorul deştept şi bun a dat Maramureşului docenţi capabili, apţi şi pă
trunşi de măreaţa lor chemare " 1 1 .
Ioan Buşiţia era făclia care împrăştia lumina în satele maramureşene pe
care le cerceta cu ocazia vizitelor făcute absolvenţilor, cînd, pe lîngă îndru
mările pedagogice pe care le dădea, se interesa şi de condiţiile în care tră
iau. Se străduia să facă din elevii lui oameni Întregi cu iniţiativă în viaţă şi
disciplină În munca colectivă, cu voinţă şi caracter, buni şi muncitori pri
cepuţi.
In sărbători cutreiera satele maramureşene, ţinînd ţăranilor conferinţe
de popularizare a ştiinţei, dîndu-le sfaturi referitor la muncă şi deşteptîn
du-le dragostea faţă de popor şi limbă.
Activitatea la catedră se ridică prin acest om la rangul de misiune. El
preda materiile ştiinţifice şi pedagogice ; era director, administrator, maestru
de muzică, de agricultură, pomicultură şi apicultură. Nici o piedică nu l-a
abătut din drumul său, nici o dificultate nu l-a îndepărtat de la datorie,
greutăţile materiale nu l-au cruţat dar n-au reuşit să-l descurajeze.
10. Analele Asociaţiunii Gherla, 1905,
1 1 . Tlt Bud, Op. cit., P. 118.

p.
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Profesorul Buşiţia corespunde întru-totul cerinţelor formulate de ma
rele nostru istoric Nicolae Iorga : „Va trebui să avem Învăţători cu suflet
părintesc, buni intelectuali şi cu braţele deschise care să ştie să înveţe pe
alţii a citi, a scrie, a-şi iubi neamul, a-şi servi ţara, cele patru condiţii pen
tru a fi un adevărat om, bun de ceva pe lume" .
Profesorul Buşiţia a posedat î n cel mai înalt grad măiestria pedagogică,
atît de necesară În formarea generaţiilor de elevi. Rezultatele muncii sale
se concretizează în puţine cuvinte : „Docenţii ieşiţi din această preparandie
au fost floarea docenţilor" 1'.l.
Profesorul Buşiţia, pe lîngă toate celelalte, se ocupa şi de gospodărirea
internatului. Resursele materiale fiind limitate. s-a Întîmplat cîte odată că
internatul a rămas fără alimente. In aceste situaţii, vicaru'! Mihail Pavel tri
mitea din Slatina cartofi şi legume sau dădea bani internatului. Iar cînd şi
aceste resurse se termină, Buşiţia, care era şi un priceput meseriaş, repara
ceasuri, punea plăsele Ia cuţitele flăcăilor, repara lacăte şi încuietori pentru
a realiza ceva venit internatului. In pregătirea viitorilor Învăţători s-a pus
mare accent pe cunoştinţele legate de dezvoltarea economică a gospodăriei
ţărăneşti, creşterea vitelor, albinărit etc. Şcoala avea un teren agricol de 15
iugăre pe care se făceau lucrări practice de grădinărit, altoit, stupărit. Das
căli ieşiţi din şcoala Asociaţiunii au pus bazele pomiculturii În Maramureş,
acest judeţ devenind cu timpul renumit În ţară şi peste hotare pentru pro
ducţia de fructe.
IV.
a) Ioan Buşiţia a corespondat cu Gheorghe Bariţiu, care l-a influenţat
prin tot ce a făcut. Buşiţia a avut contacte directe cu el încă de pe vremea
cînd studia la Blaj, oraş în care Învăţase Bariţiu şi În care funqionase apoi
ca profesor în 1 835. Bariţiu a fost un distins luptător pe tărîmul culturii
româneşti din Transilvania (Braşov, Sibiu), om de şcoală, ziarist, organiza
tor de instituţii culturale. Pe aceleaşi coordonate a păşit Buşiţia În Solnoc
Do.boca, Lăpuş, Seini şi În vechiul Maramureş.
Trăind în aceiaşi epocă : Bariţiu 1 8 12-1 892 şi Buşiţia 1 828- 1 89 1 , ambii
au luptat împotriva asupririi social-economice şi naţionale a poporului ro
mân din acele părţi ale patriei noastre. Din felul cum a luptat Buşiţia pentru
difuzarea culturii române În popor se vede contactul de idei al acestuia cu
revoluţia din 1 848 pe care Buşiţia o apucă la Blaj.
Din cele trei scrisori ale lui Buşiţia către Bari ţiu 13 Înţelegem că, după
desfiinţarea Preparandiei române din Sighet, Buşiţia a mai stat la Şcoala Nor
mală de stat din Sighet pînă În 1 880.
In scrisoarea expediată din Sighet la data de 16 februarie 1 880, Buşiţi.1
se plînge de situaţia sa grea : „Cei de aici m-au acuzat de daco-român pînă
m-au scos din post şi m-au pus în disponibilitate un an Întreg. Acum mă
1 2 . Idem,
1 3 . Cele

Ibidem..
srisori

trei

ale

lui Buşitia

către

B a ri \iu se află

în colec\ia

https://biblioteca-digitala.ro

Academiei

R.S.R.,

Fondul

Barl\lu.

490

VASILE PAUL

aflu fără servici şi aştept să fiu strămutat la vreo preparandiei crăiască
unde iar o să fiu maltratat numai ca ·s ă abdic de bună voie " .
A doua scrisoare n u mai e expediată din Sighet c i d i n Sarospatak, unul
dintre cele mai renumite centre şcolare maghiare şi unde a predat pe vre
muri şi Komenski, la 3 iulie 1 880. „ Vă scriu din locul asilului aruncat de
soartă, aruncătoria ticăloasă a marmaţienilor care au rămas fără păstoriu."
Din scrisoare reiese că Buşiţia a acceptat postul de la Sarospatak, ca profe
sor ordinar, unde s-a prezentat, scrie el, În 27 aprilie 1 880. Finalul scrisorii
arată frămîntările sale :„ Săraca naţiune română te-am adoratu şi departe
am căzut de tine. Cred că naţiunea mea e În stare a suferi şi mai mult şi
nu se degenerează".
Ultima scrisoare este din 22 aprilie 1 885, În care se plînge că n 1;1 yr,:i
meşte „Observatorul", ziar scos de Bariţiu. „Mă doare foarte că aici m
străinătate sînt lipsit de unica consolaţiune de legătură românească, de
„Observatorul" al cărui stimat lector sînt deja de 5 ani . . . Vă asigurăm
că rămînem tot cei vechi români, sîntem în putere şi românul În veci nu
piere. Buşiţia, prof. preparandial".
Scrisorile lui Buşiţia către Bariţiu ne ajută să cunoaştem tragedia vie\ii
acestui luptător pentru o şcoală În limba poporului român din vechiul l\h
ramureş.
b) Intre cei merituoşi care au publicat În revista lui Iosif Vulcan, tre
buie amintit cu cinste şi Ioan Buşiţia. Credem că Buşiţia l-a cunoscut p e
Vulcan încă înainte de vestita Adunare generală a Astrei, care a avut loc !n
vara anului 1 869 la Şomcuta Mare, festivitate la care îl Întîlnim şi pe Buşiţia ca reprezentant al vechiului Maramureş.
Cert este că în acel an 1 869, Buşiţia publică În trei numere consecutive
ale „Familiei" (nr. 1 1- 1 4 ) un amplu reportaj despre „Ţara Oaşului". Primul
articol intitulat „Tiera Oaşului", a fost publicat În 23 martie 1 869 şi sem
nat Ioan Buşiţia. Călătoria pe care a făcut-o În Ţara Oaşului are funqii
tonice, pe care le-a exprimat atît de sensibil : „Frumo:isă este natura În ori
ginalitatea sa, frumos e codrul cu cîntăretii săi locuitori, acompaniaţi de
surîsul rîului licoritoriu printre pietrele cele muşchioase milenare, d:ir cine
le admiră toate acestea ? Cel ce le vede În toate zilele nu le află demne de
o căutătură zîmbitoare doar pentru aceia frumuseţea naturii din cînd în
cînd îşi găseşte admiratori".
Trecînd prin Negreşti, prezicea tîrgului de atunci un viitor strălucit :
„Centrul românismului Ţării Oaşului ar fi Negrescu", iar pentru viirnrul
cultural al Oaşului să se înfiinţeze o şcoală normală. „Ca mare binefacere ;ir
fi pentru Tiera Oaşului o şcoală normală bine organizată ce prin coînţelegcre
cît de uşoru s-ar putea realiza " . In ultimul articol din „Familia", nr. 1 4/1 8 (19,
pag. 1 62, ' Buşiţia descrie Prilogul, sat românesc evocat în poezia populară.
Reportajele lui Buşiţia din „Familia" atestă din plin omul talent.n şi
iubitor de neam şi datini.
·
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c) Ioan Buşiţia corespondează la „Concor<lia " . H în numărul din 1 4 de
cembrie 1 863, arată că s-a ţinut un bal la Sighet în favoarea Preparandiei,
iar În numerele 25- 104 din acelaşi an scrie despre activitatea profesorului
de limbă �i literatură română Teodor Roman, despre corul preparanzilor, des
pre sărbătorirea onomasticii lui Andrei Mureşanu de către preparanzii si
gheteni 15. Sub pseudonimul Dragu, Ioan Buşiţia arată că În 4 septembrie 1 867
se va sărbători înfrîngerea tătarilor I.a Borşa 16. În alt număr al publicaţiei
relatează că În 22 decembrie 1 867 şi-a început activitatea „Societatea de
lectură pentru cultura poporului român din Maramureş" .
Din publicaţia „Gutinul" din Baia Mare, aflăm c ă după mutarea lui
Ioan Buşiţia la Sarospatak şi revenirea lui acasă În 1 889, dascăli din Reuniu
nea Învăţătorilor greco-catolici români din Maramureş, adunaţi la Strîm
tura prin Dumitru Chiş, învăţător român din Sălişte, propune ca Ioan Buşiţia
să înveţe preparanzii şi docenţii două săptămîni peste vară ca să ştie Împăia
păsările pentru muzee şi să scrie pentru şcoli.le româneşti manualul „Istoria
naturală" precum şi să dea indicaţie la Întocmirea şi activitatea bibliotecilor
şcolare săteşti17,
Din cele trei scrisori ale lui Buşiţia către Bariţiu şi din anuarul Şcolii
normale pe anul 1894- 1 895, reiese că între 1 86 1 - 1 869 Buşiţia a fost pro
fesor la Prepfrandia românţască din Sighetu Marmaţiei. Din 1 august 1 870
pînă la 3 1 martie 1 880, a fost profesor la Şcoala normală de Stat din
Sighetu Marmaţiei. între 1 8 82-1 890 a funcţionat la Şcoala Preparandiala
din Sarospatak ca profesor ordinar. A murit în Sighetu Marmaţiei în anul
1 89 1 .
Alături de vicisitudinile vieţii specifice timpului, locului şi îndeletnicirii
sale, Buşiţia a trebuit să suporte şi urmările necazurilor familiale. ln 1 863
a murit prima lui soţie Ana. născută Barbu. ln 21 aprilie 1 867, cînd nu
împlinise nici 39 de ani, pierde a doua soţie care la 30 de ani cade pradă
unei paralizii şi este Înmormîntată la Sighet. E vorba de Iuliana, născută
Cupcea. Semnatarul articolului arată cum cele două fiice, Eugenia şi Maria,
o jelesc împreună cu alte rude : Maria cu Gheorghe Raţiu, protopop în
Cavnic, Rozalia cu Constantin l\foldovan, cancelist în Dej, Ion Cupcea,
notar în Ocna Dejului, Mihai Cupcea, jurist în Cluj, Luiza Cupcea din
Sighet18.
Ioan Buşiţia a avut trei copii : Ioan, o fată măritată Oprişa şi Gheorghe.
Ioan Buşiţia, fiul cel mai mare, a absolvit Academia de Belle Arte de la
Budapesta, devenind profesor de desen liber şi artistic şi a funcţionat ca pro
fesor la Liceul „Samuil Vulcan" din Beiuş. Ca şi tatăl său din Sighet, a des
făşurat o bogată activitate În folosul poporului român, nu în nordul ţării,
ci În partea de vest.
14. Concordia, j urnal

p o 1 i t i c ş i l i l e r a r , redactor
u i s trictului Cetă\ii d e piatril, Budapesta.
15. Concordia, nr . 25 din 1863, p. 104.

SigismtiI1d

Pop

16. Concordia, nr. 59/1867.
17. Gulinul, anul I, 1889, Baia Mare, nr. 13.
18. Familia, lludapesta, nr. 17/67, p . 206 şi Magazin pedagogic,

de

T.I.
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La concursul din 1906 din Bucureşti, În fruntea unui cor bine organ:
zat, a prezentat „Idealul de unire i Ardealului cu pitria mumă" . Corul
„Lyra", cire a reputat succese formidabile, a organizat primul club turis
tic „Ancora", deci se consideră părintele turismului românesc pe acele me
leaguri.
Activitatea social-culturală a lui Buşiţia a fost destul de bog.ată şi
variată, În forme cultural-artistice axate toate pe luminarea poporului şi
promovarea culturii noastre naţionale.
De remarcit este şi activitatea publicistică. Articolele publicate la revis
ta „Familia", „Concordia", „Gutinul" etc. trădează prezenţa talentului li
terar precum şi suferinţa acelui care va lua drumul spre un „Avrig" al
vieţii în marele imperiu austro-ungar.
Cu Ioan Buşiţia, istoria culturii româneşti din Maramureş înscrie un
om intelectual devotat poporului, cunoştei bine limba germană, latină şi
maghiară. Nu se poate explica de ce numele unui „Gheor�he Lazăr" care
deschide prima �coală pedagogică românească În Maramureş n-a fost reţinut
de studiile publicate pînă acum.
Păcat că vicisitudinile timpului nu ne-au permis să păstrăm creaţiile
sale muzicale ori din cele literare despre care foştii elevi au lăsat mărturii.
Memoria pămîntului românesc reţine cu pietate şi numele lui Ioan
Buşiţia şi-l aşează între fiii patriei noastre care au luptat pentru îndeplinir:a
unor ţeluri pe care şi le-a pus în faţă neamul românesc, strămoşii noştri, pe
care au reuşit urmaşii să le realizeze în altă epocă şi în alte dimensiuni.
IOAN BUŞIŢIA, THE FIRST TEACHER OF PEDAGOG ICAL
TUITION FROM MARAMUREŞ
- Abstract The paper presents Ioan Buşiţia's ac tivity as a promotor of the
educa tional and cultural movement in Maramureş. After the Associa ·
tion for the Cultme of the Romanian People in Maramureş had founded
a teachers training co /lege at Sighetu Marmaţiei in 1862, Ioan B11şiţic1
become o teacher there. Besides teaching at various teachers training
::. clwols, he had a many-sided socio-cultural a c tivity and published
nw ny orticles i n „Familia
„Concordi a" , „Gutinul" etc.
11 ,
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trebuie să amuţească toţi scepticii, cari
admiteau un rol secundar sexului femeiesc
în societ:itea omenească !"

,, . • .

în România mişcarea pentru emanciparea femeilor îşi are începuturile
în . programul revoluţionar de la 1 848, în actele pline de curaj ale Anei
Ipătescu, eroina revoluţionară din Ţara Românească. Doi ani mai tîrziu,
la 1 2-24 martie 1 850, la Braşov, înaintat centru cultural al Transilvaniei,
ia fiinţă 2rima asociaţie a femeilor din Ţara noastră - „Reuniunea femei
lor române"37, cu lăudabila menire de a ajuta şi Îngriji creşterea copilelor
rămase fără părinţi În anii revoluţiei din 1 848-1 84938 .
.înfiinţarea acestei asociaţii a declanşat, În deceniile care au urmat,
organizarea femeilor în reuniuni, societăţi sau comitete, În numeroase lo
calităţi din ţară, precum Sibiu, Blaj, Iaşi, Arad, Şimleul-Silvaniei, DevJ
etc. - însemnînd totodată începutul afirmării femeilor române pe tărîm
politic. social, cultural şi artistic.
Între scopurile urmărite de mişcarea femeilor române subliniem sus
ţinerea marilor idealuri ale cuceririi independenţei de stat a României şi
realizării unităţii naţionale, educaţia prin şcoală şi familie a tinerelor fete,
cultivarea printre ţărănci a dragostei pentru tradiţia populară, pentru cîn
tecul, dansul şi portul popular.
Elena Pop Hossu-Longin, cu o viziune largă asupra problemelor politice
contemporane, intuieşte cu claritate rolul pe care femeia poate şi trebuie

in

Elena Dunăreanu, Personalllă\l feminine, Biblioteca „Astra • , Sibiu, Colecţia iconografică, 1975, p. 5.
38. Elena Pop Hossu-Longin, Cuvlntarea 1osU!il la Braşov cu prilejul jubileului de 75 ani de la
llln\ area Keunlunll femeilor române din Braşov, Op, cit., p. 45.

37.
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Produse ale atelierului din Orăştie la expoziţia jubiliară a Astrei, de la Blaj, 191 1 .

să-l aibă în societate . Nu întîmplător asupra acestei probieme revine dese
ori, nu numai cu sfaturi şi îndemnuri, ci şi cu mă:suri şi activităţi concrete,
�enite să ridice prestigiul femeii În faţa opiniei p ublice naţionale şi mon
diale. Intr-un articol consaicrat special acestei probleme, intitulat „In chestia
feminină", constată că valurile ridicate pe terenul aşezărilor sociale În
fUJOCa ce o străibăteau (după . primul război mondi:al
· n.n.) a atras În
val-vîrtejul lor şi problema rolului femeii, la toate popoareie, că războiul
crîncen care a trecut a scos la lumină efe-ctele forţei ce deţin femeile „pe
toate terenurile", că această putere a fost atît de intensă, încît a sosit vremea să se ţină �eama de ea.
.
„In special la noi românii - scrie Elena Pop Hossu-Longin - valoarea
femeilor noastre s-a declarat Într-un chip, care ne îndreptăţeşte la o legi
timă mîndrie şi ne îndatoreşte să cultivăm cu a,devărată sfinţenie rostul
lor În viitor"39• Şi această afirmaţie este motivată prin uriaşa contribuţie
pe care femei1le-mame au adus-o la opera de întregire a neamului, dînd
ţării „eroi legendari" prin jertfele şi „abnegaţiile" soţiilor şi fiicefor ro
mâne !
„Primejdia mare, tragică, În care s-a aflat ţara Întreagă de 'la un colţ
la .ahul, atît În ţara mamă, oît şi în provinciile a·l ipite - scria mai departe
semnatara articolului - a înarmat sufletele femei'lor noastre cu o armură
scoasă din arsenalul tradiţiona'l al iubirei de patrie şi neam "40.
-

39. Idem, ln chestia feminini,
p,
(0. Idem,
Ibidem,
123.

Op. cit„

p. 122.
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Era şi firesc ca toate acestea să o ducă la o singură şi indubitabilă con
cluzie, pe care Elena Pop Hossu-Longin o afirmă cu hotărîre : „Trebuie
să ;:imuţească toţi scepticii, cari admiteau un rol secundar sexului femeiesc
în societatea omenească ''11 1 .
Referindu-isc mai pe larg la rolul jucat de femeie În perioada primul u i
război mondi;:il, Elena Pop Hossu-Longin consemnează : „A admirat o
lume întreagă, În decursul războiului, a ctivitatea multilaterală a femeilor,
din tot cuprinsul Europei. S-a adeverit În timpul Învălmăşelii generale, ca
un factor preţios, pe toate terenurile vieţii publice, a statelor beligerante,
ai căror fii luptau pe toate fronturile continentului. R ămînînd ţările pustii
de puterea creatoare a bărh:itilor, au sărit femeile În brazdă, să salveze prin
munca lor golul rămas În lipsa bărbaţilor t.:!. Iată încă un motiv pentru
ca autoarea, cu deplină convingere, să scrie : „S-a arătat femeia superioa
ră tuturor aşteptărilor şi faptul acesta îi asigură rol vrednic în prefacerile
sociale"'i3.
Este un fapt incontestabil c1 abia În zilele noastre, cînd poporul ro
mân îşi Împlineşte năzuinţele ,pentru care a luptat de veacuri, mişcar e a
femeilor din patria noastră reprezintă un factor În viaţa politică, econo
mică şi social-culturală. Aşa cum se arată. în Programul Partidului Comu
nist Român de făurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi îna
intare a României spre comunism, femeile au o contribuţie esenţială în
producţia materială şi spirituală a societăţii noastre, în Întărirea familiei,
în dezvoltarea naţiunii, În menţinerea tinereţii poporului,. În creşterea
şi educarea tinerei generaţii.
Şi în perioada următoare, partidul va acorda toată atenţia punerii cît
mai largi în valoare a capacităţii de muncă şi spiritului gospodăresc al
maselor de femei, promovării lor În funcţii de răspundere potrivit apti
tudinilor, posibilităţilor şi calităţilo r umane şi profesionale"4.
Elena Pop Hossu-Longin, ca o veritabilă activistă pe tărîm social, nu
s-a mulţumit numai cu afirmaţii, mai mult sau mai puţin cunoscute şi ac
ceptate de oficiali, despre rolul pe care femeia trebuie să-l aibă În socie
tate ci, păşind hotărît În frămîntările politice şi sociale ale vremii, şi-a adus
o contribuţie efectivă de pionierat, alături de alte femei de vază, ca Emilia
Raţiu, Constanţa Hodoş, Maria Baiulescu ş.a.. la înfiinţarea şi conduc.:
rea activităţii a numeroase reuniuni de femei, „avînd ca ţintă de-a înainta
culturaliceşte pe toate terenurile neglijate În trecut, deoarece - cum notează autoarea - era firesc ca toate aceste frămîntări şi lupte să nu lase
impasibile nici femeile române, căci ca tovarăşe fidele ale soţilor, împărtă
şeau şi ele soarta lor şi trebuia, în momente grave, să aducă sacrificiile cele
mai nobile pentru neamul lor"45.
"

41. Idem, Ibidem, p. 122.
42. Idem, ReDe>:lunl, p. 126.
43. Idem, ln cheslla lemlnlnl, p. 122.
44. * * * Programnl P.C.R. de llurlre
45 .

a soclelă\11 socialiste multilateral dezvoltate ,1 lnalntare
spre comunism (Proiect), Editura Politică, Bucureşti, 1974, pp, 111-112.
Elena Pop Hossu-Loogin, lalllaţarea Par\ldullil Naţional Roman, în Op. cit., pp. 148-149.

RomAnlel
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O primă şi importantă acţiune publică a fost cea ocazionată de orga
nizarea Reuniunii femeilor române sălăjene, cu sediul fo Şimleu} Silvaniei,
la data de 1 8 noiembrie 1 88 1 , la a cărei adunare constituantă a participat
şi tînăra Elena Pop din Băseşti.
Din înflăcărata cuvîntare ţinută cu acea ocazie, În faţa unui număr
important de femei, desprindem că scopul acelei reuniuni era „spre a
pune piatra fundamentală la acel edificiu măreţ, al cărui deviză sacră este :
înaintarea Învăţămîntului poporal şi a industriei de casă, cu deosebită pri
vire la sexul femeiesc din comitatul Sălajului"46.
„Nobilă şi măreaţă idee - spune în vorbirea sa Elena Pop Hossu
Longin, dar grea problemi de realizat. lnsă greutăţile dispar acolo unde
vreo ideea salutară este îmbrăţişată cu atîta zel şi căldură, precum e aceea
pentru care ne-am adunat azi aici, căci sînt ferm convinsă, Doamnelor, că
fiecare dintre noi a ştiut şi a simţit necesitatea unei Reuniuni referitoare
la starea culturală a poporului nostru, cu deosebită privire la creşterea
copilelor române din acest comitat (subl. ns.). Da, a copilelor române continuă semnatara - căci de multe ori s-a repeţit, că viitorul şi soart.1
unui neam depinde în mare parte de la femeile sale bine sau rău crescu
te'"'i7. Iată o gîndire matură, cu profunde resurse de generalizare, deşi tî
năra oratoare nu Împlinise încă 20 de ani.
In anul 1 906, cu prilejul jubileului unui sfert de veac de la înfiinţarea
acestei Reuniuni, Elena Pop Hossu-Longin, de mult plecată În părţile hu
nedorene, prin scrisoarea trimisă preşedintelui, rememorează clipele entu
ziaste ale Începutului, arătînd că s-au grupat În jurul acestei Reuniuni
toate româncele frumoasei Silvanii, pentru a înălţa În Templul lor focul
vestal al iubirii de neam şi lege strămoşească. „Ani de-a rîndul - scrie
Elena Pop Hossu-Longin - s-a depus cea mai nobilă stăruinţă şi muncă
neobosită, pentru a pune bază primei şcoale de fetiţe (subl. ns.) În aceste
părţi expuse (deznaţionalizării - n.n.), care să crească ( . . . ) fiice devo
tate ( . . . ) neamului.
Ceea ce la Întemeierea Reuniunei se părea un vis frumos, azi se pre
zintă ca realitate impunătoare în faptul că şcoala întreţinută de ea a de
venit un factor puternic în viaţa noastră naţională din aceste părţi (s.n.).
Sub aripile ei de mamă bună, se cresc azi tinerele copile ale acestui
mare ţinut românesc, şi se pregătesc pentru viaţa de mîine, cînd au să fie
mame la înălţimea chemării şi fiice Înţelegătoare a rostului ce fiecare fe
meie română trebuie să îl aibă în sînul naţiunii ei"4B.
Totodată trimite o sumă de bani, apreciată de expeditoare ca „mo
destă", cu menirea de a fi depusă pentru fondul unei şcoale de menaj
( . . .) „unde să-şi însuşească tinerele copile toate cunoştinţele ce se cer unei
harnice econoame de casă. Prin această combinaţiune (cu cealaltă şcoală
46. Idem, I . Reuniunea femeilor romane sălăjene. 1. Vorbirea mea ţlnulll în prima adunare generalii·
constituantă a Reuniune) lemellor romane sălăjene, la 18 noiembrie 1881, ln Şimleu! Silvaniei, în
Op. cit., p. 7.
47. Idem, Ibidem, p. 8.
48. Idem, 1. Reuniunea femeilor săUljene, 2. Scrisoarea mea, adresată prezidiului, cu prilejul jubileului.
de 25 de ani al Reuniunii Femeilor Sllăjene, in anul 1906, ln Op. cit., pp. 9-10.
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a Reuniunii - n.n.), s-ar atinge scopul Reuniunii în mod însemnat, de a
completa educaţiunea intelectuală a copilelor cu pregătiri folositoare pen
tru viaţa practică" . Io acest fel „Să fie şcoala Reuniunei femeilor române
sălăjene o adevărată şcoală a vieţii, de unde să iasă tinerele fete cu toate
armele pregătite, ca să poată corespunde chemărilor, în orice împreju
rări "49. (subl. ns.).
O altă reuniune de femei. în fruntea căreia Elena Hossu-Longin a
stat un sfert de vea'c ( 1 895- 1 9 1 9), dar la a cărei pregătire a luat parte
activă încă din primul moment, alături de Ecaterina Drăghici, Maria Mol
dovan, Lucreţia Olariu, Ana Petco, Ana Şuluţiu, Letiţia Papiu, Alexiu
Olariu, Hossu Francisc-Longin ş.a., a fost cea înfiinţată la Deva, În comita
tul Hunedoarei, la 30 octombrie 1 886, intitulată Reuniunea femeilor ro
mâne hunedorene.
De ce tocmai aici, În părţile hunedorene trebuia să ia fiinţă o ast
fel de asociaţie ? Pentru că aici, În toate părţile sale pitoreşti, te întîm
pină un glorios trecut, pentru că pămîntul acesta consfinţit de glorioase
amintiri - scrie Elena Pop Hossu-Longin - este martor al multor eve
nimente istorice, pentru că aici munţii şi codrii falnici ne-au păstrat o
populaţie mîndră şi voinică, ca brazii pădurilor străvechi. acei şoimi, des
cendenţi ai străbunilor din ,legiunile romane.
„Femeile lor blonde, ca nişte vedenii, În mîndrele straie înflorate cu
cusături de o obîrşie veche, de pe Ţara Haţegului, întocmirea caselor moş
nenilor de pe Valea Jiului, Împodobite cu scoarţe şi culmare În culorile şi
motivele cele mai clasice române, porturile varii (variate - n.n.) şi pi
toreşti de la Orăştie şi jur, precum Valea Geoagiul ui şi Ţara Zarandului,
au fost motorul care a pus În mişcare sufletul femeilor române din aceste
frumoase plaiuri şi le-a determinat a sprijini arta ţărănească, care aici s-a
păstrat mai curată şi mai neatinsă de influenţa vremilor, decît În alte părţi.
Sub influenţa acestor producte de o deosebită valoare etnografică şi
estetică, s-a plăsmuit ideea ca şi femeile noastre din acest mare ţinut să
înfiinţeze o reuniune, cu scopul de a înainta industria da casă româ
nească"50 - scrie Elena Pop Hossu-Longin.
Scopurile acestei asociaţii se descifrează atît din statut : „înaintarea
industriei de casă românească şi ajutorarea fetiţelor şi văduvelor române
sărace"51, cît şi din cuvîntările ţinute ulterior cu prilej ul diferitelor adu
nări. Astfel, la adunarea generală a Reuniunei din 23 iulie 1 899, preşedinta
societăţii spune : „Motorul principal, care a condus pe întemeietoarele so
cietăţii noastre, a fost să se clădească o punte de aur, care să lege în uniune
intimă femeia societăţii inteligente (intelectuale - n.n.) cu fiica din
popor a unuia şi aceluiaşi neam" căci, continuă autoarea, „În sfinţenia
căsniciei lor, ne-au conservat cel mai scump tezaur al individualităţii
noastre naţionale ( . . . ) au creat faimoasa noastră industrie de casă În for.

49.
50.
51.

.

.

Idem, Ibidem, pp. 10-11.
Idem, II. Reuniunea femeilor române din jude\nl Hunedoarei. 1. Reuniunea, Op. cil., pp. 12-Li.
Idem, I I . Reuniunea femeilor române din judeţul Hunedoarei. 2. Un apel către Doamnele romAne
din judelui Hunedoarei - datat 15 octombrie 1886, în Op. clt., p. 17.
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me clasice ( . . . ) se afirmă ca conservatoarele cele mai eminente ale ve
ch ilor motive, ale matroanelor de odinioară"52,
Un alt domeniu de aleasă manifestare spirituală, pentru care femeile
de la ţară merită toată consideraţia, este acela care derivă din faptul că
tot ele sînt acelea care, cu talentul şi măiestria lor artistică, ştiu să „Împre
soare cercul lor de activitate neobosită cu farmecul poeziei şi doinelor în
cîntătoare", deoarece - motivează Elena Pop Hossu-Longin - „ştiu cum
româncele de la ţară, fie în holdă, fie la tors, ţăsut şi cusut, sînt
vecinic nedespărţite de duioasele noastre melodii ( . . . )
cari
prelucrate
cîndva de meşterii tonurilor, vor forma tot atîtea perle în veci neperi
toare a muzicii noastre n aţionale. Dar apoi iarna la şezători, cînd fusul
sfîrîie vesel, adunînd fir după fir din caer, cine n-a rămas încîntat ascul
tîndu-le spunînd poveşti şi basme auzite din bătrîni ? Astfel se transpun
tradiţii În literatura unui ,popor"53.
La răscrucea ultimelor două secole, ideea stimulării producţiei c as
nice, a organizării de expoziţii cu astfel de produse, prezentarea doamne
lor „inteligente" la serbările „Astrei" În costume naţionale - erau cîteva
din preocupările reuniunilor şi celorlalte organizaţii ale femeilor. Atît de
departe s-a mers cu aceste preocupări, încît „doamnele" din Transilvania,
din cauză d aici nu există ateliere în care să se producă costume naţio
nale pentru vînzare, şi le procurau de peste Carpaţi, din vechiul regat,
unde astfel de preocupări aveau societăţile ,.Furnica", „Munca" ş.a.54, Pro
curate prin import costau scump, şi astfel deveneau obiecte de lux.
Pentru a putea satisface într-o mai mare măsură, şi la preţuri conve
n abile, solicitările tot mai numeroase ale femeilor române, a apărut ideea
şi dorinţa generală de a se crea astfel de ateliere şi În Transilvania „care
6ă se ocupe cu confecţionarea de costume şi de la care să poţi procura
şi alte articole din domeniul frumoasei industrii de casă româneşti"55•
Prezentînd momente semnificative din istoria „Reuniunii femeilor ro
mâne din comitatul Hunedoarei", în cadrul unui articol publicat la Iaşi,
în 1 9 1 1 , Elena Pop Hossu-Longin scrie : „S-a adunat în decurs de 20 ani
ban lîngă ban, s-a(u) făcut, pentru a stîrni interesul ţărancelor, expoziţii
în diferite părţi, premiind pe c ele mai vrednice -, s-au aranjat petreceri
cu jocuri naţionale şi concerte în care a răsunat doina românească.
Scopul Reuniunii era să se întocmească un atelier de ţesături şi cu
sături, unde În mod sistematic să se pregătească costume, perdele, covoare
şi alţi artidi, introducînd astfel În casele n oastre podoabe neaoşe româ
neşti, iar ţărancelor răsplătire cinstită a muncei lor".
Din dorinţa de a face cunoscute valorile creaţiei populare româneşti
în Însăşi inima imperiului habsburgic, dar şi pentru „a cîştiga o orientare
şi să fie un prilej de studii, În vederea ca Reuniunea să-şi Întocmească un
Idem, Reunlonea femeilor romane din jude\ul Hunedoarei. 4. Adunarea generală a Reuniunii ţinuti
la 23 Iulie 1899, în Op. cit„ p. 19.
53. Idem, Ibidem, pp. U---20.
54. Idem, II. Reuniunea femeilor romane din Judelui Hunedoarei. 6. Reuniunea femeilor romAne din
comllalul Hunedoarei, Op. cit., p. 24 ; a-a publicat în „Uniunea femeilor române din laşi', nr.
52.

2 din 1911.
5�. Idem, Ibidem, p .

25 .
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Extras din scrisoarea Elenei Pop Hossu-Longin către scriitorul maramureşean Petre Dulfu

atelier - conform programului său - unde să fie cultivată sistematic in
dustria de casă românească"56, încă în 1 895, personal se ocupă de colec
tarea obiectelor, expedierea şi amenajarea unei expoziţii de artă româ
ne(})scă la Viena, idee care s-a bucurat şi de un sprijin nelimitat din partea
tinerimii studioase vieneze încadrată în societatea „România jună " . Re
ferindu-se la acest lucru, autoarea „Amintirilor" scrie : „ A stîrnit mare
însufleţire în sînul tinerimii, ideea de a introduce În oraşul imperial arta
populară română şi se puneau toate silinţele ca această apariţie să fie fixa
tă în cadrele cele mai prielnice ( . . . ) de pe o zi pe alta era tot oraşul plin
de placate despre Romanische Hansindustrie Ausstelung"57.
De abia în ziua de 1 ianuarie 1 907 s-a realizat dorul Reuniunei, pu
nîndu-se în funcţiune la Orăştie primul război - sistem ţărănesc sub Îngnprea doamnei Victoria dr. Erdelyi şi sub conducerea măiestrei
domnişoare Tiberia P. Barceanu"58.
în 1 9 1 1 constată cu mare satisfacţie că fiind abia În al cincilea an de
funcţionare, adăpostind permanent 1 2-20 ţărance române, atelierul de la
Orăştie a reuşit „să propage ( . . . ) portul naţional trezind simţiri amorţite,
56. Idem, Expoziţia de
pp. 151-152.
51. Idem, ibidem
58. Idem, I I . Reuniunea

.

la

Viena

femeilor

a

n

Reuniu ii

române

din

Femeilor

judeţul

Române

din

Hunedoarei.

6.

judeţul

Reuniunea

Hunedoarei,

femeilor

Op.

române

cit.,

din

Hunedoarei, Op. cit., p. 21. Planul atelierului a fost conceput de C-tin C. Barceanu,
cumpletat cu sfaturile prof. Sibian Demetriu Comşa. Lucrările au fost ţesute după albumele lui D.
Comşa, d-na Cornescu şi dş. Minerva Comşa..

comitalul
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pină la cele mai extreme hotare ale românismului. Porturile frumoase de
Selişte, Tulgheş, Haţeg, Orăştie, Păduri, Zăgujeni fac podoaba predilectă
a doamnelor noastre, oferind În sălile de petreceri româneşti tablouri în
cîntătoare din poveştile răsăritului de Soare"59•
Asupra rostului acestui atelier, care a devenit o adevărată şcoală de
etnografie românească, Elena Pop Hossu-Longin revine ades, inclusiv cu
prilejul adunării generale jubiliare a Reuniunii, din 1 9 1 1 , cînd, sintetizînd
rostul acestuia, spune : „Atelierul Reuniunei de ţesături şi cusături româ
neşti de la Orăştie con cretizează aceste năzuinţi şi formează piatra un
ghiulară a celor 2 5 de ani"60. Tot cu acel prilej mărturiseşte intenţia ca În
;mii următori să ia măsuri pentru lărgirea atelierului, astfel încît cu tim
Aşa
pul să poată cuprinde „toate ramurile industriei noastre ţărăneşti.
vom cultiva pe lîngă lucrurile ţJ'.sute şi cusute, şi încrestăturile În lemn,
o artă proprie a poporului nostru, care s-a deprins de veacuri, şi produ
cînd lucruri uimitor de frumoase.
Aceste sculpturi meştere, În combinaţie cu ţesături şi cusături,
ca mobilier şi decorative a bisericelor şi locuinţelor noastre, vor forma
problema activităţii viitoare a atelierului.
Tot aşa vom preta atenţiunea noastră industriei ceramice, stăruind
ca olarii noştri să treacă frumoasele noastre motive la decorarea vaselor
( . . . ) sperăm a deschide şi un curs de dantelărie, un curs de industrie cu
care ţărancele noastre se ocupă azi pe tot Întinsul judeţului"61•
Cu o neţărmurită dragoste pentru arta populară, dar şi cu priceperea
specialistului de profunzime, a istoricului de artă, Elena Pop Hossu-Lon
gin arată că din timpuri patriarhale femeile române prelucrau cînepa, inul
şi lîna. producînd În timp de iarnă, prin hărnicia lor, toată îmbrăcămintea
familiei şi toată podoaba aleasă a casei lor. „Eşia din războiul simplu ţără
nesc, dimia albă, frumoasă de lînă, pentru haine trainice şi higienice, pînn
de in şi cînepă pentru albitu.r ile trebuincioase. Stîna dădea lîna,
holda
inul şi cînepa. Erau lăudate şi mult apreciate vechile ţăsături din Ardeal,
Banat şi Maramureş, scoarţe, laibere şi chilimuri ( . . . ) de o armonie de
forme şi colori desăvîrşite. Şi ce stîrneşte admiraţia noastră faţă de a-ceste
ţăsături antice, - scrie Elena Pop Hossu-Longin - este arta cu care
meşterele ţăsătoare (ale - n.n.) acelor vremuri ştiau să scoată din buruiene
şi scoarţă de copaci, acele colori minunate, cu -cari văpseau lîna şi tortul
lor. Ce păcat că azi (În 1 9 1 1 n.n.), aproape nu mai sînt cunoscute acele
văpseli admirabile întrebuinţate de străbunele noastre" 62.
Ca un veritabil animator cultural, autoarea articolului stăruia pe lîngă
sătencele noastre să nu părăsească motivele bătrîneşti „de o clasică fru
museţe", înlocuindu-le cu „pocituri urîte", reproduse după tiparuri moarte
59. ldem, Ibidem.
60. Idem, I I . Reuniunea femeilor române din judelui Hunedoarei.
rali jubiliară, în Op. cil., p. 35.
fli. Idem,
Ibidem, p .
36.
ti2. Idem, Deosebite. 7. Despre Indus t ria noastră lărăneasdl, în
Transilvaniei " , 13/26 decembrie 1911.

10.
Op.
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cu care unii oameni cutreieră
satele. „In chipul acesta ( . . . )
ar ieşi la iveală minuni de fru
museţi, cari zac şi cari ar face
mîndria noastră legitimă, do
cumentînd gustul ales şi este
tic al poporului nostru"63.
Femeii românce autoarea
îi dedică un adevărat imn de
slavă, pentru talentul şi vred
nicia ei, care de veacuri ne-a
păstrat un inestimabil fond
spiritual, exprimat în arta
populară, în folclor. Iată ce
scrie Elena Pop Hossu-Longin
în acest sens : „Ţăranca ro
mână e depozitara cea mai
a conservatorismului
clasică
nostru naţional, e deci vred
nică această vestală a neamu
lui de tot interesul nostru
cald. Ea ne-a cultivat pe lîngă
vatra străbună, nu numai o
artă fabuloasă, dar ne-a păstrat
Întregi moravuri şi
veacuri
datini frumoase, basme şi po
veşti încîntătoare spuse În şe
zători cînd fusul sfîrîia sprin
ten doine şi cînturi duioase,
cînd ţesea ori altea .oînza ei
„Amintiri" - culegere de articole publkate î ntre
pe lunca înflorită. Totul, ce
1 880-1930.
ne deosebeşte de alte neamur�
formează o forţă de ,rezistenţă a neamului nostru şi aceasta .o •datorim
mare parte ţărancei române şi geniului ei creator şi conservator !"64•
In primele luni ale anului 1 9 1 9, fiul cel mai respectat al văii Sălaju
lui, preşedintele Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia, din 1 Decem
brie 1 9 1 8, venerabilul patriot George Pop de Băseşti îşi părăseşte pentru
totdeauna cunoscuţii, prietenii, colaboratorii, p1"0pria fiică, fericit Întru
împlinirea idealului naţional. Soţii Elena şi Francisc Hossu-Longin revin
pentru tot restul vieţii la Băseşti.
63. Idem, Ibidem, pp.

6'.

Id em ,

Ibidem,

113-114.
p. 114..
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In aceste împrejurări, Elena Pop Hossu-Longin, neputînd part1opa la
prima adunare generală a „Reuniunii femeilor române din judeţul (fost co
mitatul n.n.) Hunedoara", din cadrul fericit al României reîntregite, trimite
pe adresa adunării o emoţionantă scrisoare prin care, printre altele, îşi ex
primă reclUloştinţa faţă de Reuniune, care timp de 24 ani a distins-o cu

Pagină din volumul de „Amintiri"

înalta funqie de preşedintă. „Intemeiată Între nespus de grele Împrejurări
( . . .) femeile române din marele judeţ al Hunedoarei au împlinit o misiune
naţional culturală şi caritativă, cînd au înfiinţat Reuniunea lor (subl. ns.)65
scrie Blena Pop Hossu-Longin.
Totodată îşi exprimă convingerea că bravele românce din judeţul Hu
nedoarei vor fi şi în viitor la datorie şi că vor fi pururea santinele neador
mite pentru a conlucra la consolidarea şi înflorirea patriei. „Precum au adus
toate jertfele în trecutul plin de jale şi de lacrimi, le vor aduce cu dragă
65. Idem, I I . Reuniunea femeilor române din jndeţul Hnnedoarel. 11. Scrisoarea mea, adresau adu
nării generale a ReunlunJI ţinuti tn Deva, l a 21 sept. 1919, cltltii ln plenul adnniirll, vezi Op.
cit., p. 37 ; apărută şi in „România liberă" din Deva.
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inimă, cu cea mai sfîntă însufleţire acum, cînd suntem nu roabele umile, c1
cetă ţenele libere ale României întregite" 66 .
Elena Pop Hossu-Longin, sprijinind pînă la capăt acţiunile menite să
ducă la emanciparea femei române, îşi aduce o importantă contribuţie atît
la înfiinţarea în 1 9 1 3 a Uniunii femeilor române din Ardeal, cu sediul la
Braşov, cît şi la organ izarea jubileului de

75

de ani al „Reuniunii femeilor

Momen t festiv de la inaugurarea expoziţiei de etnografie şi artă populară a zonei Codru,
organizată în casa „George Pop de Băscşti" ( 1 . II. 1 976).

române din Braşov" (În 1 925), a „Asociaţiei româncelor din Satu Mare"

( 1 926 ) ori a :ictivităţii „Reuniunii femeilor române creştine din Cluj"
(1 927). Cu prilejul congresului de înfiinţare a „Uniunii femeilor române
din Ardeal", Elena Pop Hossu-Longin aduce salutul tuturor reuniunilor de
,

femei· române din Austro-Ungaria, precum şi mulţumirile călduroa�e pen
tru convocarea acelui c ongres, „care este chemat a înfăptui îndrumări noi
în viaţa Reuniunilor noastre, cu diferite scopuri filai:itropice
şi culturale
( . . . ) de a îndruma năzuinţi răzleţe spre scopuri unitare (sub!. ns.) pentru
binele şi fericirea s·cumpului nostru neam românesc " 67.
66. Idem , Ibidem, p . 38.
Idem, I I I . Uniunea

67.

.

femeilor române din Ardeal. 1. Vorbirea
meilor române, \inu(ă l a Braşov. la 11 iuriie 1913, Op. cil., p , 40.
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In pre a jm a jubileului de 75 de ani de la înfiinţarea „Reuniunii feme
ilor române din Braşov " , În cadrul unui articol, Elena Pop Hossu-Longin
recunoaşte că fermentul miraculos care a produs Întreaga organiza ţie femi
nină din Ardealul de altădat:=i a fost tocmai această asociaţie din Braşov,
ale cărei ramificaţii erau străbătute de cele mai Însufleţite tendinţe, de a
fixa În toate acţiunile lor „ideea n aţională", ori În cuvîntarea rostită la
Braşov, cu prilejul jubileului, cînd Elena Pop Hossu-Longin spune : „în urma
pildei lor au răsărit, În decursul anilor, toate Reuniunile noastre femeieşti,
cari în 1 9 1 3 au format toate, laolaltă : Uniunea femeilor române din Ar
deal. Sîntem fericite şi răsplătite pentru tot trecutul nostru plin de jale �i
lacrimi, că ni s-a dat să serbăm această aniversare, În patria visurilor lor
şi ale noastre ( . . . )"68.
In „Calendarul Femeii" din Clu j, 1 9 27, Elena Pop Hossu-Longin pu
blică un articol, prin care evocă eroismul celor „opt sute de mii de mame"
- care au rupt din inimile lor tot a tîţ ia eroi morţi pe cîmpurile de lupt:l
pentru înfăptuirea unirii din 1 9 1 8 . „România Mare ! Ce concepţie măreaţă
qti - scrie admiratoare Elena Pop Hossu-Longin - consfinţită cu do
ruri înăbuşite �i lacrimi arzătoare alor multe sute de generaţii, cari au
tr:'iit şi murit cu mirajul înfăptuirii Tale ! "69.
După părerea semnatarei, acestor mame eroine ar trebui să li se înalţe
„un altar de închinare" , deoarece au Înţeles să dea pentru Întregirea nea
mului „tot ce a u avut mai scump şi sfînt În lume, viaţa tînără a fiilor
lor", iar aceste mame, care au ştiut creşte asemenea eroi „sunt vrednice
asemenea fiilor lor nemuritori să intre pe v ecie pe cele mai strălucite p a 
gini ale istoriei noastre"70. Şi o propunere izvorîtă din cel mai fierbinte
pat riotism şi respect pentru femeia-eroină : „Ar fi o neîntrecută inspiraţie
a unui sculptor să eternizeze prin dalta sa măiastră chipul măreţ al acestor
m;une, care ar Întruchipa la fondarea statului nostru simbolul lupoaicei de
la Roma eternă"71.
Acesta ar fi tabloul succint dar semnificativ al activităţii Elenei Pop
Hossu-Longin pentru a sublinia şi dovedi prin fapte că femeia perioadei
m oderne a istoriei noastre, alături de bărbat, constituie o puternică for\;1
socială, că aportul ei la Întreaga viaţă economică, politică şi socială nu
poate fi trecut cu vederea.
68.

69.

fdem, I I I . Uniunea femeilor române din Ardeal. J . Cuvlntare rostită Ja Braşov cu prlteJuJ Jubl
leutul de 75 de ani de la lnlllnţarea Reuniunei femeilor române din Braşov (1925
n.n.), Op.
cit.. pp. 45-46.

-

ldum, IV. Reuniunea femeilor rom:\ne creşllne din
p. 49 ; Vf!,d ş i „Calenddrul Femeii d i n Cluj'', 1927.

70.

l<'�m.

71.

Idem,

Ibidem,
Ibidem.

p.

Cluj.

1.

Opisule de mii de mame, în Op. cit.,

50.
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III
„

Voi fetelor şi nevestelor tinere, folosiţi

b ţăsăturile, cusăturile şi chindrişelele voas

tre mostrele vechi şi străvechi din ornamen
tica noastră românească".

Propaganda culturală, sub diferitele ei aspecte, constituie dimensiunea
permanentă a caracterului viu, mereu activ al acestei femei plină de far
mec, aparţinînd unui popor În continuă luptă cu întunericul, cu starea de
Înapoiere din care spera să se izbăvească cît mai curînd. Atunci făcea apel
la valenţele lui cele mai autentice, la bogăţia spirituală creată de milenii
şi materializată în cultura lui populară.
Se ştie că începînd din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, În ca
drul unor asociaţii culturale din Transilvania s-a desfăşurat o susţinută ac
tivitate de educare a adulţilor. Deşi tributară concepţiei iluministe, acest
tip de educaţie a maselor depăşeşte modul declarativ şi utopic de abor
dare a problemelor, prin viziunea unor acţiuni practice, ancorate În rea
lităţile sociale. In acest fel „Asociaţiunea transilvană pentru literatura ro 
mână şi cultura poporului român" (Astra), organizaţie culturală a burghe
ziei române, înfiinţată la Sibiu, În 1 86 1 , a desfăşurat un amplu şi multila
teral program de educaţie a maselor şi de îmbunătăţire a stării lor m a te
riale prin înfiinţarea şi organizarea de case naţionale (cămine culturale),
biblioteci. cooperative, societăţi de asigurare, expoziţii, concursuri, serbări
etc. Astra şi-o continuat activitatea şi după 1 9 1 8 , în cadrul statului naţio
nal unitar, împlinindu-şi marele ei rol timp de aproape nouă decenii. Prin
aceste căi, asociaţia stabileşte un contact permanent între pătura intelec
tuală, alcătuită din profesori, învăţători, preoţi, jurişti, medici, agronomi,
suljbaşi ieşiţi din mediu sătesc şi masele mai ales ţărăneşti72•
După împlinirea idealului naţional din decembrie 1 9 1 8, Elena Pop
Hossu-Longin, revenită pe plaiurile natale, deşi la o vîrstă Înaintată, în
cadrul „Astrei" - desfăşoară o largă şi sistematică activitate de emanci
pare şi luminare a ţăranilor din zona Codrului, abordînd În cadrul unor
manifestări culturale expuneri pe teme ştiinţifice, de literatură şi artă. de
istorie, pedagogie etc., îndemnîndu-i totodată să-şi constituie biblioteci
(numite atunci oporale), să-şi trimită copiii la şcoală, să păstreze tradi
ţiile locale, portu , dansul şi cîntecul popular românesc.
Astfel, la 2 august 1 925, cu prilejul adunării generale a „Despărţ:i
mîntului ASlRA din Băseşti", vorbeşte locuitorilor din satul Sălsig des
pre „Portul românesc şi industria de casă", amintind că străbunele noastre,
matroanele romane, erau de o proverbială căsnicie şi de-o sîrguinţă care
se Întrecea cu aceea a albinelor, că pînă bărbaţii erau duşi la lupte grele

l

Orghidan, Con1lderaţll privind tipologia slruclural-lslorlcl a educaţiei de masll,
de pedagogie", Anul.XXI, mai 1972, pp. 97-98.

72. Ion
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să apere graniţele vastului imperiu, on munceau ca agricultori
ţarinele.
femeile romane îngrijau de gospodăria casei, creşteau eroi şi eroine din
copiii lor. „Şi aceasta nu e doar poveste, sau legendă - argumentează con
ferenţiara - ci adevăr istoric, pe care îl susţin pietrile scoase din pămînt
( . . . ) cari ne înfăţoşează pe vechile romane cu furca la brîu, sau ţăsîn<l
pînza în război întocmai ca şi strănepoatele lor de azi. Eu încă port pe
deget o astfe1 de piatră - declară Elena Pop Hossu-Longin -, care în
făţoşază o romană cu furca la brîu, aflată la Moigrad, vechiul Porolis
sum"73.
Şi de la sine Înţeles, continuă Elena Pop Hossu-Longin, pe atele vre
muri nu erau fabrici de vopsele. Boielile (adică vopselile n .n .) pe care le
Întrebuinţau vechile romane la cusăturile lor erau făcute din plante şi
coji de copac „şi de aceea se numeau aceste boieli vegetale"74.
A urmat vijelios decăderea Imperiului roman, dar din ruină şi cenuşă
s-a renăscut, ca pasărea Phoenix, ,pe creştetul CarpaţiJor prin femeia ro
ţnână - arată conferenţiara -, care: fidelă tradiţiilor „a ştiut 6ă lege
uneori prezentu1l trist cu trecutul glorios ( . . . ) să consemne în sanctuarul
73. Elena Pop Hossu-Longin, Portul românesc ş i Industria de casii. Vorbirea mea ţblutll l a 2 august
1125, tn comuna Sillslg, jud. Sillaj, cu ocaziunea adunării generale a „Despilrţllmtntulul Bllseştt • .
O p . cit., p . 74.
7'. Jdem, Ibidem.
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căsniciei sale cînturile vitejeşti ( . . . ), legendele istorice ( . . . ), renăscînd iară
în Dacia Felix de odinioară pe toţi fraţii de o limbă şi o lege. Pe vechile
confinii (hotare n.n.) militare la Bistriţa, Năsăud, Banat, Tulgheş, apoi Să
lişte, Bran, Zăgujeni, precum aproape În tot interiorul Ardealului vedem
frumoasa n oastră îmhrăcăminte românească -, neştirbită şi neatinsă de
influenţe străine"75. Numai periferiile şi-au pierdut specificul, adică acolo
unde lupta cu deznaţionalizarea a fost mai grea. De aceea Elena Pop Hossu
Lonr;in cere femeilor din Sălsig să păstreze furca şi războiul, autenticul
port popular, deoarece „streinii, cari vin să viziteze ţara noastră, rămîn
încîntaţi şi uimiţi de tablourile frumoase ce li se prezintă ochilor văzînd
imbrăcămintea fermecătoare a ţăranilor noştri"76.
In final. un călduros îndemn : „Voi fetelor şi nevestelor tinere, folosiţi

la ţăsăturile, cusăturile şi chindrişelele voastre mostrele vechi şi străvechi
din ornam::ntica noastră româncasd. Lăsaţi tipurile pocite cu cari streinii

vă storc banii pe la tîrguri, nu mai coaseţi pe pÎnzele voastre păseri şi alte
figuri urîte, ci reveniţi la altiţele, sălbănaşii şi puişorii româneşti cari în
Întregime şi derivatele lor prezintă o variaţie de motive şi culori cu cari
îmbrăcîndu-Vă veţi fi tot atîtea zîne frumoase şi îndntătoare "n.
In prima parte a expunerii susţinută la Băiţa (astăzi Băiţa de sub Co
dru), În vara anului 1 929, Elena Pop Hossu-Longin face o succintă, d:-. r
de
semnificativă ,prezentare a istoricului Astrei, a scopurilor urmărite
această organizaţie culturală. Printre altele, Încercînd să-i lămurească pc
auditori asupra genezei „Astrei" arată că Înaintaşii noştri şi-au dat per
fect de bine seama că Între Împrejurările grele în care stătea
neamul
nostru „pe acele vremuri de vrăjmăşească stăpînire ( . . . ), trebuie să aprindă
o făclie care să lumineze cu razele Învăţăturilor bune şi folositoare poporul
românesc ( . . . ), care era copilul nimănui şi care singur era sortit În Eu
ropa să fie stăpînit de patru dominaţiuni străine de neamul şi credinţa sa
strămoşească "78.
Aceşti Înaintaşi ai noştri cu mari jertfe şi greutăţi au înfiinţat „Aso
ciaţiunea pentru literatura şi cultura poporului românesc" , cu alte cuvinte
- arată Elena P op Hossu-Longin - „s-a alcătuit o societate, care să În ·
grijească scrisul şi învăţămîntul poporului nostru, înfiinţînd şi susţinînd
şcoli româneşti, unde dascălii noştri bătrîni erau apostolii şi îndrumătorii
credinţei şi ai deşteptărei poporului şi cari îngrijeau ca nişte mucenici' de
odraslele lui, să nu fie răpite de către hainul duşman stăpînitor"79.
După ce se prezintă ca reprezentantă a acestei ,prestigioase organizaţii,
îi îndeamnă pe auditori să dea ascultare Învăţăturilor şi năzuinţelor sale,
sfătuind cetăţenii acestei localităţi să-şi trimită copiii la şcoală „ca apoi
prin învăţătura primită acolo să fie plugari harnici, cetăţeni luminaţi şi
7.5. Idem,
76. Id e m ,
77. Idem,
78. ld�m .
79. i d e m ,

Ibidem, pp. 76-77.
Ibidem, p. 77.
Ibidem, !' . 78.
Vorbirea mea \lnută in comuna Bălla, jud. Sălaj, ln vara anului 1929, în Op.
Ibidem, p. 81.
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soldaţi viteji, cari la rîndul lor să apere ţara noastră de orice năvălire duş
mană, ca hotarele ei eluptate (cucerite n.n.) cu atît sînge eroic să fie pe
vecie neclintite" BO .
îi îndeamnă mai departe, ca În toate manifestări1le vieţii - bărbaţi,
femei deopotrivă - să fie Întru îngrijirea casei, a grădinei, a îmbrăcămin
tei familiei, să pună la o parte ·bani albi pentru zile negre. Totodată trans
mite localnicilor „cîteva cărticele", prin care se pune baza unei biblioteci
poporale locale. „Aceste cărticele - spune Elena Pop Hossu-Longin
scrise pe graiul poporului de scriitorii noştri vă vor da îndrumări folosi
toare pentru multe lucruri bune şi frumoase"81.
în anul următor, Despărţămîntul Băseşti al Astrei îşi ţine adunarea
generală în localitatea Asuaju de Jos. Susţinînd şi cu acel prilej o confe
rinţă, Elena Pop Hossu-Longin - mărturiseşte că a adus tot sufletul şi
toată dragostea celor trimişi de cea mai veche -s ocietate culturală „Asocia
ţiunea tran�ilvană pentru literatura şi cultura poporului român", Înteme
iată de înaintaşi În urmă cu şaptezeci de ani În împrejurări deosebit de
grele, că. acest focar de cultură, aprins de cei mai de seamă fii ai neamului nostru, a stat În acest răstimp în neîntreruptă legătură cu poporul de
80.
81.

Idem, Ibidem,
Idem, ibidem,

p . 82.
p. 83.
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la ţară" 82. Faptul că avem astăzi o ţară frumoasă, că azi sîntem cetăţenii
liberi ai României Mari - spune Elena Pop Hossu-Longin - mare parte
se datorează şi acestei asociaţiuni.
Cu privire la agricultorii români, arată „că aceştia au fost pururea
muncitorii harn ici ai gliei" , numai că sudoarea feţei lor o foloseau străinii,
în timp ce ei se mulţumeau „cu un bruj de mămăligă ( . . . )"83• Mult a
contribuit poporul român la strălucirea Vienei şi a Budapestei - spunea
Elena Pop Hossu-Longin - căci tot ce producea braţul său harnic se
ducea În Austria şi Ungaria, căci pasărea cu două capete era pururea flă
mîndă şi În veci n-o puteai sătura îndeajuns.
„Acum - continuă Elena Pop Hossu-Longin - să ne aţintim ochii
spre Bucureşti, capitala ţării noastre ,cu gîndul sfînt şi curat s-o înălţăm
pe aceasta la mărire şi strălucire, prin virtutea noastră românească ( . . . ).
Am muncit atîtea veacuri pentru interese străine, hai să muncim acum cu
puteri îndoite pentru Patria noastră dulce România Mare"84• lată sfaturi,
îndemnuri venite din partea unui suflet mare, cu dragoste neţărmurită
pentru glia străbună, pentru patria abia reîntregită, în care „sunt încă de
înlăturat multe greutăţi şi necazuri" - cum pe drept cuvînt recunoaşte
semnatara acestor rînduri.
După această incursiune În trecutul istoric al Transi1vaniei, În pei
sajul politic mai general al României reîntregite, trece la probleme de in
teres local, vorbind ţăranilor despre rosturile muncii, ca un criteriu al
progresului social, despre pericolul unor secte religioase pentru educaţia
ştiinţifică a oamenilor, despre importanţa şcolii pentru luminarea poporu
lui. „Să îmbrăţişăm şi îndrăgim şcoalele revărsătoare de lumină şi ştiinţă arată conferenţiara - căci în prezent şi viitor numai popoarele culte se
vor putea afirma"85. Continuă cu sfaturi gospodăreşti precum : „Să fim
agricultori harnici şi sîrguincioşi muncind din ce în ce mai bine ogoarele
noastre ; să ne umplem grădinile cu pomi aleşi şi legume bune şi sănă
toase ; să creştem vite şi galiţe (păsări de ie;urte - n .n.), frumoase ; să ne îm
podobim dealurile cu vii iar în jurul casei să sădim cît mai multe flori"86 • In
deamnă bărbaţii să fie cetăţeni cinstiţi şi cu demnitate, făcînd din pieptu
rile lor zid de apărare contra tuturor duşmanilor ţării.
In cadrul conferinţei din localitatea Odeşti, Elena Pop Hossu-Longin
expune un tablou de sinteză al activităţii „Astrei" , pentru ca ţăranii de
aici să Înţeleagă rosturile cele mai profunde ale acestei organizaţii transil
vănene.
Redăm şi noi această strălucită operaţie de sinteză istorică. Referin
du-se la „Astra", Elena Pop Hossu-Longin spune : „Ea a întemeiat burse
pentru fiii noştri, să poată învăţa carte, ca ap oi ca intelectuali ai neamu
lui să fie conducătorii fireşti ai poporului din care făceau p arte. Ea se
82. Idem, Conlerlnţa mea \Inutil

ln comuna Asua)u de Jos, Jud. Sila), cu prilejul adunlrll
a „Desplrţlmlnlulul Blseşll", ln anul 1930, în Op. dl., p. 84.

83. Idem, Ibidem, p, 85.

84. Idem, Ibidem.
85. Idem,
lti•dem,
86. Idem, Ibidem.

p.

86.
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introducea pe toate căile posibile în mijlocul plugarilor noştri cu învăţă
turi Înţelepte pentru toate trebuinţele lor, ca să poată fi agricultori har
nici şi fii devotaţi şi însufleţiţi ai neamului românesc. Toate năzuinţele
Astrei erau îndreptate .ca conştiinţa noastră naţională să fie ururea trează
şi neadormită, pentru ca ceasul mare al eliberării din jugu străinului să
ne afle români întregi, pe deplin pregătiţi de misiunea înălţătoare ( . . .) în
ţara făgăduinţei, România Mare"87.
Naţiunea, ideea naţională, conştiinţa naţională erau la ordinea zilei şi
atunci, ca şi acum.
La Odeşti, printre altele, Elena Pop Hossu-Longin abordează pro
blema conştiinţei naţionale, definind-o ca fiind „cel mai sfînt sentiment
În care se comprimează toată structura unui popor mîndru de trecutul,
prezentul şi viitorul său. Toate acţiunile mari ale unei naţiuni trebuie să
poarte timbrul ei de consacrare"BB.
Trăind mulţi ani în mediul rural, printre ţărani, Elena Pop Hossu
Longin le-a intuit, în n enumăratele întîlniri la hora satului, ori în lun
gile şezători de iarnă, bucuriile şi necazurile, frămîntările sufleteşti, aspi
raţiile cele mai sfinte, deseori exprimate În cîntecele populare, în folclor.
Dintre producţiile folclorice, Elena Pop Hossu-Longin se opreşte la
cele mai semnificative, manifestînd un adevărat cult pentru doina româ
nească, în care vede o „comoară miraculoasă" ce răsună la şezători iarna,
la nunţi şi ospeţe, în lanurile de grîu auriu la seceriş, în munţii falnici
„unde păstori şi păstoriţe îşi pasc turmele de cîrlani şi mioriţe", la cule
sul viitor toamna „jelind frunza Îngălbenită" . . ,89.
Cu o mare putere de sinteză, la baza căreia semnalăm un accentuat
spirit de observaţie, îmbinat cu o cunoaştere aprofundată a realităţilor so
ciale, contemporane ei, autoarea defineşte doina într-o modalitate caTe ar
putea rămîne clasică în literatura română. Pentru valoarea ei ştiinţifică şi
emoţionantă o redau integral : „Doina e expresia dorului, jalei şi veseliei,
trecînd apoi de la lirism fulgerător h acorduri eroice şi haiduceşti, repre
zentînd prin gamele fără sfîrşit Întreg sufletul .românesc. Ea ne-a fost ta
lismanul sfînt în toate timpurile şi ne-a trecut victorioşi peste momentele
noastre tragice ori de înălţare. Vibrează În piepturile noastre neîncetat,
de dnd calcă român pe plaiurile strămoşeşti, şi pururea vie va rămînea,
căci românul şi doina lui sînt nedespărţite pentru vecie"90 • Adunate la
un loc, doinele „poporale" pot să stea la baza muzicii noastre clasice ;
„toate popoarele culte îşi fac o mîndrie naţională din cînturile lor cultivîndu-le şi preţuindu-le ca pe un scump tezaur"91 .

f

Idem, Ideea nallonall, Conlerlnla pe care am ţinut-o în comuna Ode,u, judelui Sllaj, Op. cit.,
87.
NOTĂ : Localitătile exemplificate aici - Băseşti, S3.lsig, Băiţa (de sub Codru) , Asuaju de Jos,
Odeşti, ln prezent fac parte din j udeţul Maramureş . Elena Pop Hossu-Longin a ţinut conferinţa
şi în alte localitliţi, ca de plldli Şimleu Silvaniei, Nadişul Român ş.a., în prezel)l aparţinătoare
de j udeţul Sălaj .
88. Idem, Ibidem, p. 88.
89. Idem, Doina romlnea11<:I, Op. cit„ p. 51.
90. Idem, Ibidem, pp. 51-52.
91. Idem, Ibidem, p. 52.

.87.

p.
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Din vasta-i act1v1tate publicistică şi editorială aflăm lucmri demni! de
reţinut şi despre alte activităţi culturale. Aşa, de pildă, dintr-un articol apă
rut În „înfrăţirea Românească" , din Cluj, aflăm date importante despre
prima tipografie românească, denumită „Minerva ", înfiinţată la Orăştie,
În judeţul Hunedoarei, aparţinînd lui Petru P. Bariţiu, nepotul lui George
Bariţiu. În jurul acestei tipografii s-a desfăşurat o grupare literară, „care
întruchipa tot zbuciumul sufletelor româneşti din judeţul Hunedoarei" , în
cadrul căreia activa şi fruntaşul transilvănean Ion Mihu. Aici îşi tipărea
Ion Moţa gazetele şi calendarele sale.
Mai tîrziu, În 1904, Petru P. Bariţiu deschide o altă tipografie, Li
Cluj, denumită „Carmen " , care „s-a susţinut cu demnitate ( . . . ) în decur
sul anilor, vărsînd lumină, în formă de mii de cărţi, broşurcle şi gazete
scrise pe graiul poporului. Cărticelele de la tipografia „Carmen" au pă
truns pînă În cele mai umile sate şi cătune, Înviorînd sufletele obidite ale
plugarilor noştri, trudiţi şi n ecăjiţi În mii de forme"92.
Cînd scriitorul şi pedagogul Petre Dulfu Împlinea 7 1 de ani, Elena
Pop Hossu-Longin îi trimite o călduroasă scrisoare de felicitare din con
ţinutul căreia aflăm cîteva lucruri interesante şi demne de reţinut de către
cei ce răspund de destinele istoriei literaturii române : „Cu duioşie îmi aduc
aminte de timpul cînd - scrie autoarea -, ca tînăr student, petreceaţi
vacanţa în mijlocul nostru. În casa fericitului meu părinte din Băseşti. Au
fost vremuri frumoase acele, pe lîngă tot zbuciumul sufletelor noastre,
căci idealul sfînt, al ideii naţionale, ne da tărie să suportăm toată urgia
dezlănţuită în contra noastră de cătră foştii opresori"93. Referindu-se apoi
la meritele sale literare, ea continuă : „Discipol transcarpatin al marelui
Alecsandri, ne turnaţi rnîngîiere şi alinare în suflete, în toiul luptelor grele,
îndreptînd privirile noastre mereu spre Carpaţi, de unde avea să vină o
dată vulturul român în zbor năvalnic, să cucerească şi să Întemeieze pe
vecie ţara făgăduinţei. Ce-a visat Poetul tînăr, iată azi înfăptuit, prin os
tăşeasca virtute a gloriei române. De aceea, noi generaţia acelor vremuri,
vă păstrăm o legitimă şi profundă recunoştinţă"94.
în anul 1 940, anul morţii sale, auzind de preocupările profesorului
universitar George Fotino pentru organizarea „Muzeului Golescu", îi tri
mite o scrisoare prin care, după ce se prezintă şi îşi exprimă satisfacţia
pentru lectura recentei opere a susnumitului profesor (G. Fotino, Din vre
mea Renaşterii naţionale a Ţării Româneşti, Boierii Goleşti, Bucureşti 1 939),
îl încurajează În bunele sale intenţii, astfel : „:încoronaţi Domnule profesor,
opera Domniei Voastre frumoasă, prin a înălţa la adevărata lui valoare acest
loc consfinţit de atîtea fapte strălucite, din trecutul neamului nostru. Zgu
duiţi pe toţi cei cari îi priveşte să-şi facă datoria faţă de un monument
istoric, care închide În sine povestea neamului"95•
92.
93.
94.
95.

Idem, Tipografia „Carmen• din Cluj, Op. cit., pp. 138-142.
Idem, Scrisoare adresată D-lui prof. P. Dull n, Băseşll, 30 aprilie 1927, Op.
Idem, Ibidem, p. 138.
Vasile Novac, Despre tnceputurlle muzeului Goleşll, in „Museum" , Studii
torie şi etnogralle, Goleşti
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Această încurajare n u este întîmplătoare. E a izvorăşte dintr-o gîndire
muh mai profundă, cu implicaţii directe asupra viitoarelor generaţii, a
căror educaţie patriotică trebuie făcută ,prin exemplul neîntinat al precurso
rilor, căci scrie Elena Pop Hossu-Longin, la cei 78 de ani ai săi : „Este un
nepreţuit aport de · lumină, pentru ca fii(i) aceluiaş(i) neam să cunoască, p:!
acei precursori, cari au luptat şi suferit pentru un ideal mare şi sfînt, închega
rea neamului românesc"96.
Abordînd o variată gamă de probleme economice şi sociale, pe par
cursul a mai bine de o jumătate de veac, Elena Pop Hossu-Longin s-a do
v edit a fi o personalitate de mare prestigiu a intelectualităţii feminine di11
ţara noastră. De altfel, evocîndu-i personalitatea, cu prilejul morţii sale,
fostul preşedinte al Despărţămîntului „Astrei" Sălaj scrie : „Fără îndoială
că cel mai de seamă merit al Elenei Pop Hossu-Longin stă în faptul că ea
.

a fost una dintre cele mai înflăcărate şi mai devotate reprezentante ale fe
minismului românesc din Transilvania"97• Aceasta o dovedeşte şi faptul că

numeroasele sale intervenţii, articole şi cuvîntări au fost publicate în cele
mai prestigioase ziare şi reviste ale vremii, printre care : „Tribuna", „Gazeta
Transilvaniei", „L'independence Roumaine", „Arad es Videke" , „Uniunea fe
meilor române din Iaşi" (Înainte de Unire), „Universul", „Orientul Român",
„Transilvania", „înfrăţirea R omânească", „Biruinţa", „Să la jul", „Meseşul" ş.a.
(după Unire).
Cititorul va Înţelege însă că această puternică personalitate feminină a
avut şi limitele sale, unele impuse de mediul în care a crescut, de condiţiile
sociale şi politice În care s-a format şi a activat înainte şi după Unire. Un
iz de religiozirate străbate unele din articolele sale, lipsă de consecvenţă În
altele, o gîndire politică ce nu a putut străbate dincolo de barierele oficiale
ale clasei din care făcea parte.
Astfel, nu a intuit şi nu a Înţeles noua forţă socială care se ridica
vertiginos pe arena politică naţională şi mondială - proletariatul industrial
-, şi care avea menirea de a conduce pînă la capăt măreţele idealuri ale
Înaintaşilor, de bunăstare şi fericire a popoarelor, inclusiv a poporului
român.
In problema emancipării, nu de puţine ori susţinea idei contradictorii,
ca de pildă în articolul „In chestia feminină", .în care după expresia de-a
dreptul revoluţionară, „Trebuie să amuţească toţi scepticii, cari admiteau
un rol secundar sexului femeiesc, În societatea omenească", vine cu idei
limitative, precum : (. . . ) „Ţin Însă ca o mare nenorocire pentru un popor
tînăr, În formaţiune, dacă sguduim sanctuarul familiar(l) şi Încercăm să
:.�oatem pe mama şi soţia română În arenele luptelor sociale şi politice",
ori de a rezerva carierele pur ştiinţifice şi artistice „numai talentelor extra
ordinare şi nu la toate cele de duzină"98.
In aceste limite, Elena Pop Hossu-Longin nu s-a abătut niciodată de la
ceea ce Înseamnă o dragoste sinceră şi militantă faţă de poporul din care s-a
Idem, Ibidem.
L. G berga riu , Elena Pop Hossn-Longln (1862-lHO), ln revista
a Culturii, nr. 5�. anul 71, septembrie-decembrie, Sibiu, p. 164.
18. Idem, Deoaeblte. 10, ln cheslla feminini, Op. cit„ pp. 121-126.

96.
91.
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născut, faţă de omul simplu şi modest, dar de bun simţ, de la ţară, produ
cător al atîtor valori materiale şi spirituale, păstrătorul celor mai autentice
tradiţii populare.
Acesl'.a este, credem noi, un motiv suficient pentru ca viaţa şi activita
tea Elenei Pop Hossu-Longin, alături de a prestigiosului său tată, să se bucure
de toată consideraţia generaţiilor de azi şi de mîine. Muzeul de etnografie
al zonei Codru, din judeţul Maramureş, amenajat În casa restaurată a părin
ţilor săi, constituie, credem. un omagiu de recunoştinţă străduinţei de pio
nierat depusă de Elena Pop Hossu-Longin pe terenul atît de important al
valoroasei creaţii populare, al emancipării femeii, al făuririi şi desăvîrşirii
unităţii statale a ,poporului român .
ELENA POP HOSSU-LONGIN, ESQUISSE MONOGRAPHIQUE
- Resume L'au teur presente succinctement la vie et l'activite d'Elene Pop
l lossu- Longin, la fille du devancier patriote George Pop de Băseşti.
Nee ci Băseşti, en 1 862, elle vit longtemps ci Deva, dans la con tree de
I-lunedoara. Elle est decedee le 1 5 mai 1 940, e tant enterree dans le ci
metiere de Băseşti.
A l'exemple de son pere, Elena Pop Hossu Longin developpe pen
dant toute sa vie une ample activite politique et publiciste dans l'in
leret de la na tion roumaine, une soutenue activite culturelle et scien
tifique parmi Ies paysans. Elle est une combattante en lhousiaste pour
l'emancipation de la femme.
La premiere organisation feminine, ci la fondation de Jaquelle ElenC1
Pop Hossu-Longin a participe activement, a ete celle des femmes de
Simleu Silvaniei, en Sălaj, en novembre 1 88 1 , par Ies soins de laquelle
ont fonctionne deux ecoles pour Ies fillettes.
La de�1xieme organisation feminine qu'elle a presidee pendant un
q1 iart de siecle, a ete la Reunion des femmes de Orăştie, fondee en
oc tobre 1 886, par l'intermediaire de laquelle ont e te mises Ies bases
du premier a telier pour le confectionnement des costumes nationaux.
Aupres de cet a telier a ete creee une veritable ecole d'eth nographie
roumaine.
Plus l ard, en 1 9 1 3, elle deploie une riche ac tivite pour fonder
„L'Union des femmes roumaines de Transylvanie" ainsi que pour popu
Ja riser le genie roumain dans les grands centres europeens.
En evoquant sa personnalite ci l'occasion de sa mort, l'ancien pre
sident du Despărţămîntului Astrei, Sălaj, ecrit „Le plus grand merite
d'Elena Pop Hossu-Longin consiste sans doute en cela qu'elle a ete
une des plus ferventes e t devouee representantes du feminisme rou
main de Transylvanie" . En vertu de ce merite, l'auteur considere que
la vie el l'activite d'Elena Pop Hossu- Longin doit jouir de l'es time de
tou tes Ies generations.
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Cinci decenii in slujha ridicării poporului
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Mi-am propus să evoc personali
tatea unui savant nu pentru a aduce
contribuţii de valoare la inventarierea
operei sale recunoscute şi elogiate de
specialiştii din ţară şi de peste hota re,
premiate În 1 936 de Academia de Me
dicină a Franţei, În 1970 de Federaţia
de Medicina Sportului din Ita.Jia, ci
pentru a Încerca să integrez această
personalitate şi În cuprinsurl culturii si
'
civilizaţiei maramureşene.
Am la îndemînă, în acest scop,
bogate informaţii de care nu-mi per
mit să mă folosesc integral, dar mai ales - am calitatea de martor, de
contemporan a1 unei efervescenţe so
ciale a cărei consemnare mă copleşeşte
ori de cîte ori o încerc.
Urmărim cu entuziasm şi satisfac
ţie ascensiunea comunei Ulmeni din
judeţul nostru spre urbanizare, ascen 
siune azi obligatorie datorită poziţiei sale geografice, dar mai ales con
diţiilor sociale create.
Deşi a devenit pe cît de adevărată pe atît de stereotipă exprimarea că
o localitate e de nerecunoscut astăzi celor ce o revăd după o perioadă mai
lungă de timp, nu putem să o ocolim nici În cazul Ulmenilor ţinînd seama de
subiectul ales. Incontestabil însă, În afara factorilor de progres specifici zi33•
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lelor noastre, la temelia realizărilor stau la loc de cinste şi începuturill',
acele începuturi entuziaste care au adunat oamenii ca să se ridice unii pe
alţii spre idealuri generoase.
Poate anii noştri tineri, poate fierberea limpede din jurul nost�u .�
�
celor ce am descins spre adolescenţă în deceniul ce a urmat termmarn
primului război mondial. a Întregirii naţionale, ne purtau paşii spre minu
năţii de gînd şi faptă. Poate aşa era pretutindeni, dar noi la Ulmeni l-am
avut în toate vacanţele şcolare şi concediile şi pe tînărul student şi apoi
doctor Florian Ulmeanu cu armata de încă cinci fraţi mai mici, care ne-au
ştiut canaliza efluviile spre realizări.
A adunat În jurul său tineretul din comună şi din satele învecinate,
ţărani, elevi, studenţi, înfiinţînd Încă În 1923 Societatea culturală „Tineri
mea din Ulmeni şi jur". Modestă şi demnă, ca şi denumirea şi iniţiatorul
ei, constantă În urmărirea unor ţeluri generoase, societatea a realizat, fără
sprijinul oficialităţilor, Între cele două războaie mondiale, clădirea unui
cămin cultural, ridicarea unui monument în amintirea eroilor din primul
război mondial, un început de muzeu şi bibliotecă, baie populară, popic1rie, alte amenajări sportive, dar mai ales a crescut o generaţie de tineri
dornici de progres, care s-a putut valorifica cu succes după Eliberare for
mînd cadre de nădejde ale partidului şi patriei noastre socialiste.
Activînd concomitent în cadrul ASlREI, care îşi desfăşura tradiţionala
operă de culturalizare a maselor, Florian Ulmeanu era iniţiatorul şi m o 
torul tuturor acţiunilor întreprinse de societatea „Tinerimea . . . " Cînd nu
putea fi prezent În comună urmărea prin corespondenţă activitatea, inter
venea acolo unde se iveau greutăţi şi mai ales îşi dubla activitatea prin
fraţii mai mici, unii Încă în comună, alţii pe la şcoli. Impresionant pe „
ceastă linie ni se pare cazul fratelui imediat următor ca vîrstă, Ioan, care,
după ce şi-a luat doctoratul în drept - ce oferea tinerilor o viaţă de bel
şug În oraşe - a rămas În comună ca simplu notar, spre a putea urmări,
ajuta şi realiza practic ţelurile generoase. Ulmeniul a devenit un centru al
comunelor şi satelor de pe valea Someşului, al celor de sub Codru ca şi
al celor de „peste apă" :PÎnă în Chioar.
Incepînd din anul 1946, în condiţiile vieţii noi, libere, acelaşi Florian
Ulmeanu. de astă dată cu concursul organelor locale de partid şi de stat, a
iniţiat un program şi a pus la punct întemeierea unei şcoli pentru sătence
cu profil de îndrumătoare sanitare, o ţesătorie, o secţie pentru colectarea
şi uscarea plantelor medicinale, cursuri sanitare, de bibliotecari, de coope
raţie ş.a.
In august 1 973, tot din iniţiativa lui Florian Ulmeanu, a avut loc o
întîlnire a „fiilor satului". întîlnirea s-a organizat pe cîmp, la marginea
comunei, Într-o atmosferă sărbătorească dominată de sentimentul împletirii
vechiului cu noul, a regretelor şi veseliei pentru ceea ce a fost şi ceea ce
vine. Spre mirarea participanţilor obişnuiţi cu respectarea programului, fes
tivitatea aceasta nu a Început la ora anunţată. Nu putea începe fără pre-.
zenţa aceluia care a iniţiat-o, a doctorului Ulmeanu. După un ceas de a�https://biblioteca-digitala.ro
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teptare, de la prezidiu s-a ·c1t1t o scrisoare abia sosită, în care anunţa că
nu poate veni de la Bucureşti fiind bolnav. Era Întradevăr atît de bolnav
încît peste două luni, la 30 octombrie 1 973, ne-a părăsit pentru totdeauna,
fiind condus la cimitirul militar Ghencea din Bucureşti de personalităţi de
seamă ale ştiinţei.
Florian Ulmeanu. aqiunile social-culturale iniţiate şi organizate În :i
ceastă parte a judeţului timp de cinci decenii reprezintă, incontestahil,
trepte pe care oamenii s-au ridicat spre zidirea oraşului Ulmeni de mîine,
a omului nou constructor al socialismului de azi ; reprezintă momente ale
civilizaţiei şi culturii maramureşene.
Dar Florian Ulmeanu este revendicat ca somitate medicală de Întreaga
ţară şi - nu exagerăm - de Întreaga lume ştiinţifică. Latura aceasta a
personalităţii sale a fost şi va fi În continuare obiectul unor studii şi mo
nografii competente. Mă voi strădui să consemnez ceea ce îmi stă în putinţă,
mai ales în limita unor informaţii biografice.
Născut În comuna Ulmeni, judeţul Maramureş, la 3 noiembrie 1 903,
din familie de ţărani, după absolvirea şcolii primare În comună, îşi face
studiile liceale la liceul „Gh. Şincai" din Baia Mare, iar în anii 1922-1927
cursurile Facultăţii de medicină din Bucureşti. In anul următor studiază b
şcoala specială de ofiţeri sanitari şi, concomitent, în anii 1 928-1932 cursu
rile Institutului superioar de educaţie fizică, obţinînd şi titlul de licenţiat
al ecestui institut.
Distingîndu-se În profesiune şi fiind atras În mod special de problemele
educaţiei fizice şi sportului, participă la mai multe cursuri de specializare.
Astfel :
în 1 930, la .şcoala superioară de educaţie fizică .din Berlin.
In 1 9 3 1 , curs de fiziologia muncii şi orientarea profesională la Paris.
În acest an, 1 9 3 1 . a prezentat la Societatea de biologie din Paris prima �a
lucrare de biologie aplicată „Influenţa antrenamentului asupra modificării
cronaxiei În cursul exerciţiului fizic", continuînd-o apoi cu „Modificările
cronaxiei În timpul antrenamentului de lungă durată".
în anul 1 932, acest tînăr medic încon jurat de un grup de entuziaşti azi nume prestigioase ale ştiinţei medicale cum este acad. Ştefan Mileu a fondat societatea şi revista „Medicina educaţiei fizice şi sportului",
organ militant de afirmare a noii discipline În ţară şi peste hotare.
Acordîndu-i-se de către Oficiul Naţional de Educaţie Fizică o burs:i
de studii pentru specializare la Paris, În anii 1 934-1936 studiază la catedra
de fiziologie a profesorului J. Lapique şi laboratorul de fiziologie aplicată
al profesorului H . Longier de la Sorbona, realizînd şi lucrarea „Efortul vo
luntar şi cronaxia", În urma căreia Universitatea din Paris îi conferă titlul
ele doctor în ştiinţe, iar Academi<t de Medicină a Franţei premiul Boulard
pe anul 1 936.
Dintre numeroasele lucrări de specialitate apreciate În ţară şi peste
h otare menţionăm „Investigaţii făcute În neurodinamica cerebrală a exer
ciţiilor fizice" . Au fost semnalate elemente noi descoperite de Ulmeanu şi
colaboratorii săi ca : excitabilitatea mărită a scoarţei cerebrale În timpul
https://biblioteca-digitala.ro
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pregatm1 m1şcaru şi persistenţa impulsurilor nervoase după Încetarea efor
tului ; modificarea raportului excitabilităţii neuromuschiulare a musculaturii
antagoniste, cu reducerea simţitoare a diferenţei dintre ele pe măsură cc
antrenamentul progresează. Principiul continuităţii şi creşterii treptate a
efortului În cursul perioadei de antrenament îşi găseşte deplină justificare
în rezultatul acestor cercetări.
Au mai fost investigate relaţiile dintre neurodinamica cerebrală. carac
teristica motrică, dinamica circulatorie, respiratorie şi randamentul sportiv
ajungîndu-se la concluzia că profilul neurodinamicii cerebrale condiţionează
sensul şi intensitatea celorlalţi indici : respiratorii, cronaximetrici şi ai pe:·
formanţei. Deci forma sportivă şi longevitatea sportivă sînt condiţionate,
În primul rînd, de funcţionarea optimă a mecanismelor nervoase centrale
şi numai studiul multilateral şi aprofundat al mecanismelor de reglare neu
romusculară poate fundamenta ştiinţific problemele importante ale practi
cării sportului.
In anii 1 936, 38, 48 prof Ulmeanu a efectuat, Împreună cu Ştefan
Mileu, studii despre influenţa exerciţiilor fizice asupra funcţiilor glandelor
endocrine. Rezultatul acestor studii a dus la concluzia că exerciţiile fizice
au un efect de reglare a f unqiilor endocrine, În sensul readucerii spre
normal a secreţiilor modificate.
N-au fost neglijate nici studiile referitoare la circulaţie, respiraţie şi
metabolism, urmărindu-se modificările presiunii medii înainte şi după efor
tul sportiv, ca şi În antrenament. S-a putut, în concluzie, explica posibilita
tea prestării unui efort intens, de lungă durată, după un antrenament siste
matic.
Puterea de muncă şi organizare, prestigiul dobîndit În urma remarca
bilelor realizări, îi dau posibilitatea de a organiza În anul 1938 primul con
gres de medicină aplicată la educaţie fizică şi sport, iar În anul 1956, rea
filiindu-se Societatea medicală de educaţie fizică la Federaţia Internaţională
de Medicina Sportului, F.I.M.S., organizează o sesiune ştiinţifică cu parti
ciparea delegaţiilor din 1 1 ţări membre În Comitetul Executiv al F.I.M.S ..
ln 1958, altă sesiune consacrată Împlinirii a 25 de ani de activitate a socie
tăţii a reunit din nou specialişti din ţară şi de peste hotare, iar În 196.�
un simpozion.
Din realizările sale de prestigiu mai amintim organizarea celui de 21
doilea congres european de medicina sportului care s-a desfăşurat la Bucu
reşti În zilde de 3 0 septembrie
3 octombrie 1 969, ale cărui lucrări le-:i
publicat într-un volum de 753 pagini.
Dintre cele peste 250 lucrări ştiinţifice publicate, amintim un manual
de medicina culturii fizice apărut În două ediţii În limba română şi o ediţie
În limba spaniolă editată de Societatea medicală, de educaţie fizică din
Giudad de Mexico.
Bine cunoscut şi apreciat În toate cercurile de specialitate din ţară şi
de peste hotare, pe parcursul celor cinci decenii de activitate ştiinţifică,
Florian Ulmeanu ne-a reprezentat ţara la Întrunirile şi congresele ştiinţifice
-

·
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de pe Întreg globul, între care : Paris, Liege, Bruxeles, Zagreb, Leipzig,
Viena, Sofia, Moscova, Wroclaw, Madrid, Izmir, Hanovra, Chamonix, Mont
Blanc, Torino, Miinchen, Budapesta, Berlin, Praga, U.S.A., Barcelona, Lon
dra, Luxemburg, Ciudad de Mexico, Tokio, Szeged, Atena, Santiago de
Chile, Lyublian.a ş.a.
A fost distins cu numeroase decoraţii române şi străine.
In organismele ştiinţifice internaţionale a îndeplinit funcţii importante
Între care : membru corespondent al Societăţii medicale de educaţie fizici
din Belgia. membru titular al Societăţii de biotipologie din Paris, membru
de onoare al Societăţii medicale cehoslovace J. M. Purkyne, membru fon
dator şi preşedinte al comisiei ştiinţifice FJ.M.S. pentru studiul sistemului
nervos şi funcţiei motrice, referent În probleme de doping în cadrul Semi
narului Internaţional UNESCO ş.a. De asemenea a fost un asiduu şi apre
ciat colaborator al celor mai multe publicaţii ştiinţifice de specialitate din
străinătate.
Experimentul model „Studiu fiziologic complex pe atleţi" a obţinut
În anul 1 970 premiul internaţional Michel Mittolo al Federaţiei de medicina
sportului din Italia.
Opera profesorului dr. docent Florian Ulmeanu, titularul catedrei de
fizio'logie de la Institutul de Educaţie Fizică din Bucureşti, deschizînd noi
drumuri În medicină şi educaţie fizică, continuă să preocupe specialiştii din
ţară şi din străinătate.
Sub egida Consiliului Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport şi a
Federaţiei Internaţionale de Medicina Sportului, În anul 1 975 a apărut În
Editura Sport-Turism un volum omagial închinat profesorului Florian Ulmea
nu, întitulat „Probleme actuale ale educaţiei fizice şi sportuJui " , Îngrijit de
un colectiv format din aca<l. Ştefan Mileu, prof. univ. dr. I. Mihăilă, prof.
dr. A. Ilies.cu, dr. A. Partheniu, dr. I. Ştefan, dr. C. Neaqu.
Scris În limba română, franceză, engleză şi germană, volumul cuprinde
colaborări ale celor mai de seamă specialişti din ţară şi de peste hotare,
între care : acad. Şt. Mileu, prof. dr. I. Mihăilă, dr. A. Partheniu, dr. C.
Neacşu, Stela Rusu, A. Voiculescu, V. Mazilu, A. Latiş şi mulţi alţii, cum
şi colaborări ale specialiştilor din Cehoslovacia, R.F. Germania, Franţa,
Turcia, Ungaria, Grecia, Canada, R. D. Germană, Japonia, U.S.A., Bulgaria,
Italia, Anglia, Austria, U.R.S.S.
În articolul „în memoriam", acad. Ştefan Mileu menţionează : Toţi co
legii şi amicii care au contribuit la redactarea acestui volum aduc un bine
meritat omagiu memoriei sale, că a aduce omagiu unui om de ştiinţă nu
are numai o semnificaţie personală ci, În egală măsură, un sens _ gener:il
care onorează o naţiune pentru respectul ce-l acordă culturii spirituale În
care ştiinţa ocupă primul loc. Referindu-se la activitatea profesorului Ul
meanu pe plan internaţional conchide : Numeroasele sale participări inter
naţionale au contribuit la prestigiul fiziologiei româneşti consacrate me
dicinei sportului. . . . Contribuţia sa l-a impus ca un fiziolog reprezentativ
al medicinei sportului.
Sub titlul „O viaţă dăruită ştiinţei educaţiei fizice şi sportului : prof. dr.
docent Florian Ulmeanu", prof. univ. dr. I. Mihăilă a publicat În revista
https://biblioteca-digitala.ro

520

GHEORGHE CRIŞAN

„Educaţia fizică şi sportul", nr. 10 din 1974, un studiu de specialitate pri
vind opera lui Florian Ulmeanu.
De asemenea, cu oarecare întîrziere, a început popularizarea savantului
şi în această parte a ţării.
între 1 8-2 1 august 1 977 Consiliul judeţean pentru educaţie fizică şi
sport Satu Mare a organizat ediţia I a turneului internaţional de baschet
feminin „memorial doctor Florian Ulmeanu", precedat de un simpozion În
cadrul căruia au vorbit despre personalitatea lui Florian Ulmeanu, Între alţii,
prof. dr. L Mihăilă şi prof. A. Latiş din Bucureşti. In cuvîntul inaugural,
Iosif Tincu, primarul oraşului Satu Mare, a elogiat personalitatea lui Florian
Ulmeanu, declarînd că turneul acesta este primul dintr-o serie ce va purta
acelaşi nume.
La Baia Mare, reşedinţa judeţului căruia i-a făcut cinste în ţară şi peste
hotare. numele lui Florian Ulmeanu figurează deocamdată numai la colecţia
icoanelor pe sticlă adunate În cursul vieţii cu migală de acest neobosit în
drăgitor al poporului şi al manifestărilor sale. Icoanele au fost donate de
familie Muzeului judeţean şi expuse anul trecut În Casa „Iancu de Hune
doara" .
Cînd închei aceste palide însemnări despre un savant care deseori mi-a
fost şi mie, - activităţii desfăşurate în diferite timpuri şi locuri, - sprijin,
sfătuitor, prieten chiar, mă văd parcă din nou în faţa lui, îi aud glasul blînd,
convingător, îi simt privirea plină de bunătate şi Înţelegere, îi aud îndem
nurile, încurajarea nemărginită. Se pare Însă că, de data aceasta, mă do
jeneşte că încerc să-i popularizez realizările, munca care a depus-o numai
şi numai cu gîndul de a fi folositor oamenilor pe care i-a iubit peste măsură.
Atîta modestie cît s-a adunat şi a dăinuit Întotdeauna În acest om, în
tr-adevăr mare, n-am mai văzut decît la unchiul său, poetul Petre Dulfu.
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LE PROFESSEUR FLORIAN ULMEANU ( 1 903-1 973)
- Resume Ne d'une iamille de paysans le

3 novembre 1 903 dans la commune

d e Ulmeni du departament de Maramureş, i1 sui t ies cours de J'ecole
elemen taire de son vi11age et obtient le titre bachelier au terme des
E:tudes secondaires laites au lycee „Gh. Şincai" de Baia Mare. De

1 922

a 1 927 i1 est interne de l'lnstitut Medico-Sanitaire de la Faculte de
}\1edecine de Bucmeşti ou il µrepare sa specialisation. Mais il ne s'arret

pas 1<i et entre 1 930 et 1 936 il suit d'au tres cours de specialisation de
medicine de sport.
Animateur d'un groupe d'enthousiastes, aujourd'hui des nome pres
tigieux de la science medicale roumain, il a fonde le Societe et la revue
„Medicine d'Education Physique et de Sport" organ militan t d'afirmation
d'une no11velle discipline dans no tre Pays et J'etranger.
Specialis tes dans la domain de la Physiologie neuro-musculaire,
sous la direction de savants de renom interna tional H. Longier e t L.
Lapicque de Sorbone, il a gagne une experience mise ulterieurement en
vuieli!, par lui e t ses collaborateurs,

dans

les

recherches

con

ccrnant la fonction motrice et le reglage neuroendocrinien de J'effort
sportif.
Les resultats de ses recherches sur la physiologie de l'education
physique et du sport le situent dans Ies premieres lignes de lei litterature

de specialite.
Les merites scientifiques e t d'organisateur sont atestes par ies fon
c lions qui l'ont honore : secretaire general e t president pendant des
a n nes de la societe de profil dans son pays, membre fondateur de
I' Association In ternationale de Medicine Sportive, membre du Comite

executif et vice-president de la Federation In ternationale de Medicine
Sportive (F.I.M.S.) organ supreme de sa speciali te.
Le µrofesseur Ulmeanu s'occupe cependant du relevmen t du niveau
ci zlturel de ses concitoyens de son village na tal et ses environs. Des

jcunesse, comme etudiant, i1 est,

sc1

d'abord bibliothecaire de la Filial€

de !'ASTRA, puis initia teur et president de la societe La Jeunesse e l
orrive a realiser une serie d'objec tifs d'u tilite publique: une salle de
spectacles, un dispensaire de puericulture, un etablissmen t de baine
public e tc. En

1 946 organise des cours pour Ies paysans: sonitaires,
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bibliothecaires, couture et menge,
cinales.

collectionnews de plantes

medi

Notre pays a acorde au prolesseur Ulmeanu pour son activite in
fa tigable titres de merites, diplâme d'honneur, medaille et l'ordre „Le
l'1lerite Scien tilique " . Pour ses merites reconnus sur le plan interna
tional i1 a e te distingue avec le prix „Boulard" de J' Academie de Me
decine de France; i1 a egalment rec;u le diplâme de reconnaissance
pom l'activite scientifique dans la domaine de la M.C.P. accorde par
la Congres Mondial de Medecin SportiVe du Mexique et le prix „Michel
Mi l tolo" de la Federation de Medecin Sportive Italiene.
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social-politică a ţaru noastre au sporit,
se impunea cu necesitate elaborarea unor
lucrări de o mai mare întindere, care să
a bordeze sub multiple laturi activitatea
organiz.aţiilor extremiste - fasciste, fas
cizante -, să analizeze aprofundat tota
litatea condiţiilor economice, social-poli
tice, care au facilitat şi condus la apariţia
acestor grupări reacţionare în viaţa social
politică a Rom@.niei acestei perioade.
Cu CÎţiva ani în urmă analizei unui a
semenea proces i-a fost consacrată lucra
rea autorilor Mihai Fătu şi Ion Spălăţelu,'
GARDA DE FIER - ORGANIZAŢIE
TERORISTA DE TIP FASCIST. Acum,
acesteia i se adaugă valoroasa I ucrare a
istoricului maramureşean dr. Gheorghe T.
Pop intitulată CARACTERUL ANTINA

ŢIONAL ŞI ANTIPOPULAR AL ACTI
VITAŢII
PARTIDULUI
NAŢIONAL
CREŞTIN, apărută recent În Editura

O lucrare istorică de prestigiu : Gheorghe

T. Pop , „CARACTERUL ANTINAŢIO

NAL ŞI ANTIPOPULAR AL ACTIVI
TAŢII PARTIDULUI N_AŢIONAL CREŞ
TIN", (Editura Dacia, 1 978). Deşi în ul

timul timp contribuţiile istoricilor şi ale
altor cercetători la elucidarea unor as
pecte ale organizaţiilor sau curentelor pro
fasciste şi fasciste manifestate în viaţa

„Dacia", lucrare aşteptată cu mult inte
res atît de specialişti cît şi de masa citi
torilor.
Apariţia unei asemenea l ucrări În care
se demască curentele şi tendinţele ultra
reacţionare, fasciste existente în
ţara
noastră în anii regimului burghezo-mo
şieresc este cerută n u n u mai de necesita
tea cunoaşterii complexităţii istoriei noas
tre, ci şi de unele realităţi ale zilelor
noastre ce au loc pe planul vieţii inter
naţionale, de faptul că reziduurile fascis
mului, inclusiv cele care au activat în
Rom@.nia, existente astăzi în diferite ţări
capitaliste, constituie u n pericol pentru
pacea şi securitatea mondială.
Referindu-se la acest fenomen al vieţii
internaţionale contemporane,
secretarul
general al partidului nostru,
tovarăşul
Nicolae Ceauşescu, arăta că
. . nu se
poate ignora faptul că într-o serie de
ţări a u loc o reactivare a cercuril o r reac
ţionare, neofasciste, care încearcă să în-
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venineze a tmosfera politică internaţională,
să semene vrajbă între popoare, să sub
mineze transpunerea în viaţă a d ocumen
telor de la Helsinki. Nu trebuie să se
uite învăţăturile dureroase ale istone1,
greşelile trecutului, care au costat atît de
mult popoarele europene şi ale Întregii
l umi şi, de aceea, faţă de asemenea ac
ţiuni nu numai că nu trebuie manifestată
îngăduinţă şi pasivitate, dar trebuie l uată
atitudine hotărîtă de co mbatere şi res
pingere fermă".
Pe baza cercetărilor proprii şi valorifi
cînd rezultatele obţinute de istoriografi.1.
r omână, conţinutul cărţii oferă un tablou
veridic şi cuprinzător al activităţii Par
tidului Naţional Creştin.
Aşa cum arată, dealtfel, istoricul dr.
Gheorghe T. Pop În preambulul volu
mului, obiectul lucrării este analiza critică
a concepţiilor politice, ideologice care a u
stat la baza activităţii antinaţionale ş i
antipopulare a Partidului Naţional Cre�
tin, rezultat din simbioza dintre Liga A
părării Naţional Creştine (LANC) şi Par
tidul Naţional Agrar (PNA). Dintre cele
două organizaţii care au pus bazele Par
tidului Naţional Creştin, locul central l-a
ocupat Liga Apărării Naţionale Creştine,
fondată sub patronajul profesorului uni
versitar A.C. Cuza, cunoscut În viaţa po
litică românească încă de la sfîrşitul se
colului trecut ca fiind promotorul unei
ideologii extremiste şovine, antisemite. A
ceastă organizaţie - creată Încă în anul
1 923 - a constituit leagănul în care şi-au
făcut ucenicia întemeitorii Gărzii de Fier,
în primul rînd Corneliu Zelea Codreanu.
Acestei organizaţii îi aparţine crearea cli
matul ui care a facilitat apariţia celei mai
periculoase organizaţii fasciste din Ro
mânia - Garda de Fier.
Investigînd un impresionant
material
documentar, neavîncl o clipă doar ca
racterul pur descriptiv pe care îl i mplică
o lucrare ele asemenea · profil, cartea tră
ieşte ca o frescă dinamică, deznodînd iţe
complicate din culisele politicii vremii.
Se impune subliniată rigurozitatea şti
inţifică a interpretării, viziunea largă asu
pra fenomenelor, proceselor şi evenimen
telor tratate, corelaţia şi interaqiunea lor
pe plan naţional şi internaţional.
Lucrarea se recomandă prin bogăţia in
formaţiilor, prin aprecieri şi judecăţi care
evită supraestimările sau antipodul aces
tora - subestimările. Este o carte sobră,
care Încearcă să judece i mparţial viaţa
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politică din România, activitatea Parti
dului Naţional Creştin, autorul susţinîn
du-şi afirmaţiile în spiritul materialis
mului dialectic şi istoric.
Vehiculînd cu dezinvoltură u n bogat
material documentar, autorul nu devine
i ncoerent sau obositor. Cartea dr. Gheor
ghe T. Pop reprezintă o autentică şi vi
brantă leqie de istorie pentru cel puţin
două generaţii : generaţia interbelică şi
generaţia anilor noştri.
Lectura atentă a celor 2 1 4 pagini, ur
mate de o bogată bibliografie, indici �i
reproduceri, i mpune constatarea că auto
rul a investit un mare volum de muncă
pentru cercetarea unor mo mente nu din
tre cele mai li mpezi ale istorie i politice
a României i nterbelice.
Fără intenţia de a dezvălui cititorului
conţinutul acestei valoroase lucrări, îl a
vertizăm că primul dintre cele cinci ca
pitole ale căqii este rezervat contextului
social-politic clin România de clupă pri
mul război mondial a cărui principală
dominantă a constituit-o lupta poporului
nostru, a forţelor celor mai înaintate ale
naţiunii române, în frunte cu clasa mun
citoare, pentru asigurarea progresului e
conomic, social-politic, naţional, în con
formitate cu interesele supreme ale ţării
noastre.
Pornind de la transformările survenite
după primul război mondial şi mai ales
modificările de ordin politic suferite de
societatea românească din aceşti ani, au
torul prezintă în capitolul doi procesul
de organizare şi activitatea Ligii Apărării
Naţionale Creştine, creată la 4 manie
1 923. Această organizaţie a fost expresia
continuităţii eforturilor cercurilor reac
ţionare ale claselor exploatatoare din Ro
mânia de a unifica curentele, organiza
ţiile şi tendinţele ele extremă dreaptă în
tr-o perioadă cînd mişcarea muncitorească
revoluţionară din România se găsea în
tr-un moment de reflux.
Următorul capitol este rezervat celei
lalte ramuri politice, care va sta la baza
viitorului Partid Naţional Creştin, şi a
nume Partidul Naţional Agrar, înteme
iat sub preşedinţia lui Octavian Goga,
la 1 O aprilie 1 932. Noua formaţiune po
litică s-a desprins dintr-un partid cu fi
zionomie generală burghezo-democratică.
Tot în acest capitol, făcînd o profundă
analiză a fizionomiei celor două forma
ţiuni politice (LANC şi PNA), autorul a
preciază just faptul că deşi Între LANC
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şi Partidul Naţional Agrar, între A.C.
Cuza şi Goga au existat o seamă de co
ordonate pe care s-au regăsit şi situat,
totuşi Între cele două părţi au existat sen
sibile deosebiri, care vor dăinui şi după
fuziune. Ca atare, Partidul Naţional Agrar
nu poate fi situat în mod absolut în zona
forţelor politice fasciste şi nu se poate
trage o linie de absolută egalitate între
acesta şi LANC, el n u s-a i mpus ca o
forţă politică i mportantă, rămînînd la
periferia sistemului politic burghezo-mo
şieresc, inclusiv a aripei sale de extremă
dreaptă.
ln ultimele două capitole, pe parcurrnl
a aproape o sută de pagini, dr. Gheorghe
T. Pop analizează cu multă rigurozitate
ştiinţifică şi putere de sinteză condiţiile
În care s-a creat şi activat Partidul Na
ţional Creştin, scurta lui participare la
guvern şi disparitia lui din viaţa politică
a ţării. Creat prin fuziunea LANC
�i
PNA� la 14 iulie 1 935, viaţa politică din
Romania va înregistra un nou partid
- Partidul Naţional Creştin.
Fără să insiste asupra unor explicaţii
privitoare la crearea n oii formaţiuni po
litice, acestea considerîndu-le tratate în
literatura de specialitate din ultimii ani,
autorul prezintă în schimb opinia sa per
sonală. Gheorghe T. Pop conchide
că
Partidul Naţional Creştin n u a fost nu
mai rezultatul manevrelor politice ale
camarilei regale, ci şi rezulta tul efortu1 ui forţelor de extremă dreaptă, care tin
<leau să-şi unifice r îndurile în vederea
realizării unui bloc unitar. Această ten
dinţă era favorizată, În acei ani, de as
censiunea fascis mului pe plan internaţio
nal şi intern. Analiza obiectivă a bazelor
progra matice ale Partidului Naţional Creş
tin, definite de şeful suprem al partidu
l ui, A.C. Cuza, cu ocazia fuziunii celor
două partide, activitatea pentru ascensi
unea sa în viaţa politică a ţării În anii
1935-1937, a condus autorul la conclu
zia că PNC a constituit una din cele mai
periculoase forţe politice ce s-au ridicat
împotriva libertăţilor democratice ale ma
-selor populare şi împotriva sistemului de
organizare şi conducere burghezo-demo
cratice a statului român, facilitînd con
diţii pentru antrenarea României În sfera
de influenţă a puterilor fasciste.
Scurta. guvernare (la începutul anului
1 938) a Partidului Naţional Creştin (44
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zile) îl prezintă Încă o dată ca pe .o
forţă politică hibridă, fără o concepţie
unitară În fond, ci numai în formă, ros
de o multitudine de contradiqii, purtate
şi exprimate de înşişi cei doi conducători
- Cuza şi Goga , vor duce, în ultimă in
stanţă, la lichidarea acestuia.
In concluziile lucrării autorul subliniază
faptul că dispariţia Partidului Naţional
Creştin de pe arena politică a ţarii nu a
însemnat şi dispariţia ideologiei şi progra
mului său ; dictatura regală preluînd şi
aplicînd unele din încercările neduse la
capăt de către conducătorii fostului par
tid, a stimulat t otodată ascensiunea forţe
lor de extremă dreaptă, fasciste, în viaţa
p olitică a ţării, creînd climatul propice
pentru împingerea României în braţele
Germaniei naziste şi instaurarea, în sep
tembrie 1 940, a regimului de dictatură
militară fascistă.
In contextul situaţiei politice i nterbe
lice, cartea reliefează argumentat ajutorul
material şi moral pe care diferite grupări
sau personalităţi burgheze ale vieţii eco
no mice şi politice l-au acordat P.N.C., în
făţişează ţelurile urmărite prin aceasta în
politica oficială internă şi externă, influ
enţa ascensiunii fascismului În Europa a
supra atitudinii cercurilor guvernante, a
regelui Carol al II-iea faţă de P.N.C„ în
cercările acestui partid de a se alia cu
cea mai reacţionară şi feroce organizaţie
fascistă din România - Garda de Fier.
Un spaţiu corespunzător se acordă în
carte legăturilor P.N.C. cu formaţiunile
naziste din România, precum şi contactele
frecvente avute de delegaţiile partidului
cu reprezentanţii guvernului hitlerist şi
chiar c u Hitler - sprijinul material şi
moral acordat de acesta partidului cuzist.
O reuşită a autorului este, după pă
rerea noastră, demascarea În l ucrare a ide
ologiei obscurantiste, antinaţionale, anti
populare a P.N.C., străină
şi contrară
structurii spirituale a poporului român.
Această ideologie a inclus în co mponentele
ei anticomunismul feroce, naţionalismul
şovin, antisemitismul,
trăsături specifice
fascis mului internaţional.
In numeroase pagini ale lucrării, dr.
Gheorghe T. Pop arată că împotriva cu
ziştilor, legionarilor şi a celorlalte gru
pări fasciste şi reacţionare, Împotriva spri
jinitorilor lor i n terni şi externi s-au ri
dicat toate forţele revoluţionare, demo-
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eratice şi progresiste din ţară, în frunte
cu comuniştii. Situîndu-se În fruntea lup
tei antifasciste, pentru dreptate socială şi
salvarea independenţei şi suveranităţii na
ţionale, Partidul Comunist Român - în
p ofida condiţiilor de ilegalitate în care
activa, ale terorii şi diversiunii regimu
lui, şi-a cîştigat o Înaltă încredere şi pre
ţuire În faţa maselor. Răspunzînd che
mărilor înflăcărate ale comuniştilor, nu
meroase forţe sociale şi politice din ţară
şi-au manifestat, prin diferite mijloace, ura
şi împotrivirea faţă de organizaţiile ex
tremiste, faţă <le fascism.
Concluzia care se desprinde este aceea
la care te obligă o creaţie temeinic conce
pută, cu informaţii inedite, scrisă într-un
limbaj expresiv, atrăgător, din care se de
gajă mesajul cald, u manist al istoricului
patriot. Cartea este scrisă de pe poziţiile
�tiinţifice, clarvăzătoare
ale concepţiei
partidului nostru, ale sarcinilor date isto
ricilor <le tovarăşul Nicolae
Ceauşescu,
general al partidului, privind
secretarul
cercetarea şi scrierea obiectivă a istoriei
de ieri şi de azi a României.
Lucrarea dr. Gheorghe T. Pop poate
fi trecută, neîndoielnic, la capitolul de
succese ale istoriografiei româneşti. (Dr.
Octavian Bandula).

„ENCICLOPEDIA
ISTORIOGRAFIEI
ROMANEŞTI" - O MERITORIE OPERA
COLECTIVA (Editura ştiinţifică şi enci
clopedică, Bucureşti, 1 978). Cu deosebită

satisfacţie semnalăm apariţia în librării a
lucrării „Enciclopedia istoriografiei româ
neşti", ca urmare a eforturilor unui va
loros colectiv condus de prof. univ. dr.
Ştefan Ştefănescu.
Deşi preocupări de istoriografie au exis
tat şi există, o lucrare de proporţii, care
istorice
să cuprindă dezvoltarea ştiinţei
româneşti, nu avem încă. Referindu-se la
acest aspect, autorii lucrării afirmă că
„Enci�lopedi� . istori? graf��i români:şt ( ,
„opera de pionierat m şt11nţa noastra is
torică• are, printre altele, şi misiunea de
a
p regăti „temeiurile documentare• ale
viitoarei lucrări referitoare la istoria is
toriografiei româneşti, care va
forma,
dealtfel, obiectul celui de-al X-lea voii.Im
din „Istoria României•, în curs de ela
borare.
Importanţa deosebită a lucrării, consi
derăm noi, c onstă în aceea că este un

preţios instrument de lucru pentru cer
cetătorii istoriei poporului nostru, prin
aceea că, sub o formă sintetică, face cu
noscut celor interesaţi pe slujitorii disci
plinei istorice. Această parte a 1 ucrării,
consacrată istoricilor, este cea mai Întin
să. La fiecare istoric, alături de o scurtă
prezentare biografică şi o succintă car:ic
terizare referitoare la domeniile de studiu,
găsim o bibliografie selectivă cu cele mai
importante lucrări, În unele cazuri chi:u
şi o bibliografie referitoare la personali
tate.
In capitolele următoare, lucrarea se re
feră la instituţiile legate de învăţămîntul
istoriei (cu nu me, adresă, conducere, scurt
istoric, organizare, publicaţii etc.) ; prin
cipalele izvoare ale istoriei României ; in
strumentele de lucru necesare investigaţiei
istorice ; sînt prezentate publicaţii perio
dice, importante pentru dezvoltarea şti
inţei istorice româneşti şi răspîndirea
cunoştinţelor istorice şi, În final, se fac
aprecieri despre principalele sinteze de is
torie a României sau istorie u niversală,
opere ale istoricilor români.
în l ucrare au fost induse o serie de
personalităţi În preocupările cărora au
intrat probleme referitoare la istoria Ma
ramureşului, care au cercetat şi publicat
lucrări valoroase În legătură cu zona
noastră, unii dintre ei originari de pe
meleaguri maramureşene.
Dintre cei menţionaţi în lucr:tre, amin
tim pe dr. Ioan Mihaly de Apşa, care a
adunat
şi publicat celebra colecţie de
„Diplome maramureşene din sec. XIV şi
XV", despre care chiar autorii enciclope
diei afirmă că „este indispensabil ă pentru
studiul istoriei Maramureşului în sec. XIV
-XV şi a vechilor formaţiuni politice
româneşti". Sînt amintite, apoi, nume ca
Ciplea Alexandru sau Reli Simion cu lu
crări valoroase referitoare la zona noastră.
Din generaţia mai nouă sînt menţionaţi
Trofin Hăgan, originar de pe meleagurile
noastre, sau Radu Popa, pasionat cercetă
tor al istoriei Maramureşului medieval.
Evidcmt, lucrarea nu şi-a propus să in
cludă pe toţi cercetătorii istoriei nea mu
lui nostru. Ca o completare vom aminti
cîteva nume aparţinînd generaţiei ante
belice şi chiar mai îndepărtate ca : Ioan
Bîrlea cu valoroasa sa lucrare „Insemnări
din bisericile maramureşene", publicată în
1 909, sau Dariu Pop cu lucrarea ,,Mărtu
rii strămoşeşti, Satu Mare•. Este greu de
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Înţeles nemenţionarea În l uc ra re a nume
lui lui I oa n Georgescu, car e publ i c ă în
1935 o interesantă şi bine elocu mentată
lucrare referitoare la viaţa şi ac t ivi ta tea
marelui patriot George P o p d e Băs eşt i .
Trebuie precizat că la o asemenea l u
crare de p r o p orţii şi eleosebit ele preten
ţioasă, cu u n mare n u măr ele autori, s int
fireşti o serie de lacu ne. Chiar colectivul
ele a u tori afirmă că „nu În toate cazu
rile am ştiut cîntări exact . aprecierile a
supra i s t o rici l o r prezentaţi şi selecta c ir
mai judicios bibli ografia l u c rărilor lor".
Considerăm
că,
refe rit o r
la cap i t o lul
„Inst ituţ i i " , înainte de predarea ma t eri a 
lului la tipar, trebuiau făcute co mpl e tă
rile de ul tima oră, ca ur mare a faptului
că unele instituţii s-au dezvoltat c o ns i de
rabil În ul ti m ii trei ani, lipsind astfel o
1erie de dare i m po rtanre.
De aceea, consider că a r fi inreresante
penrru cititorii no5tri o serie de noi date
referitoare la instituţiile muzeale din j u 
deţ, care s-:rn clezv olrat m u l t În a ceşt i
u l timi trei a n i .
Prima expoziţie permanentă a muzeu
lui din Baia Mare s-a deschis în 1904 şi
nu În 1 905, aşa c u m se spec if ică în enci
clopedie. în prezent Muzeul judeţean Ma
ramureş are S sec1ii : istorie, et n ografi e �i
artă populară, artă pla st ică, ştiinţele na
turii şi teh ni că a mineri tului. De seq ia
e t nograf ică şi artă p op ula ră apa q i n e re
zervaţia etnografică de pe Dealul Flori

lor, iar de secţia ştiinţele naturii aparţin
serie de rezervaţii naturale de floră şi
faună specifi c e zonei, ca : rezervaţia Pie
trosul Rodnei.
ln legătură cu anuarul muzeului preci
zăm că în cursul anului 1978 a apărut
deja „Marmaţia III" şi în acest an con
semnăm apariţia volumului
„Marmaţia
IV•, ambele coordonate de un colectiv
condus de prof. Valeriu Achim, directorul
muzeului.
Cu privire la cealaltă instituţie muzeală
din judeţ, Muzeul maramureşean din Si
ghetu Marmaţiei, din păcate, autorii lu
crării a u o mis să o treacă Ia capitolul „in
stituţii•, de aceea cred că sînt binevenite
dtcva cuvinte referitoare la acest muzeu.
ln anul 1 873, Societatea de Muzeu din
Maramureş a înfiinţat Muzeul din Sighetu
Marmaţiei, care cuprindea în patrimoniul
său coleqii de arheologie, ştiinţele naturii,
etnografic şi artă plastică.
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După p rim u l război monelial, activi tatea
muzeului este reorganizată de p r ofe sor u l
Gheorghe V o rn i c u , p r ofi l u l muzeul ui fiinJ
in principal axat pe et n o g r afi e.
Muzeul sighetean se dezvoltă continu u ,
devenind în a n i i noştri una din c e l e mai
prestigioase instituţii din ţară. Activitatea

sa se leagă de numele unor pasionaţi căr
turari ca : Francisc Nistor, director al
muzeului o per i oadă îndelu ngată de timp,
urmat în această funcţie, începînd d i n
1 977, d e prof. Mihai Dăncuş.
In prezent muzeul are trei secţii : e t 
n ografie, ştiinţele naturii şi istorie. Pri
mele două a u deschis expoziţii
perma
nente, la care se adaugă expoziţia în aer
liber de arhitectură populară mara mure
�eană, a menajată pe dealul Dobăieş.

Seqia de istorie, d eşi mai nouă, a ob
\inut frumoase rezultate în cercetarea tre
cutului Mara m u reşului istoric. Aceste cer
cetări urmează, în c u rînd, să fie valori
ficate p ri nt r-o expoziţie permanentă.

In încheiere, prec iză m că, în pofiela lip
surilor, lucrarea „E ncicl opdia istoriogra
fiei româneşti" rămîne totuşi o valoroasă
operă de istori og rai i e şi, a!ăturîndu-ne
propunerii istoricului Dinu C. Giurescu,
sugerăm ca noua ediţie a 1 u crăr ii să fie
tradusă într-o limbă de circ ulaţ ie inter
naţională, în scopul informării cititorilor
străini asupra realizărilor i st oriografiei ro
mâneşti. (Gh. P. Ro besc u)

o
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ANUARUL MARMAŢIA,

O VALOROASA ANTOLOGIE
DE
FOLCLOR
LITERAR :
Dumitru Pop,
Folclor din zona Codrului (Comitetul ele

cultură şi educaţie socialistă al judeţului
Maramureş, Centrul de îndrumare a cre
aţiei populare şi a mişcării artistice de
masă, Baia Mare, 1978). De la vestitele
colecţii reprezentative pentru zona fol
clorică a Maramureşului istoric apărute
înainte de Eliberare (Alexandru Ţi plea ,
1 906 ; Tit Bud, 1908 ; Bela Bartok, 1923 ;
Ion Bîrlea, 1924 ; Tache Papahagi, 1925 ;
apoi colecţiile cu circulaţie mai restrînsă
ale lui Petre Lenghel-Izanu), după cele 170
de melodii populare din Maramureş cu
lese şi publicate de Tiberiu Brediccanu,
deci după aceste coleqii nu s-au mai ti
părit nici în judeţ, nici în ţară lucrări
similare. Pe de altă parte, interesul pentru
Maramureşul istoric, absolut
justificat,

voi. IV
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dealtfel, i-a copleşit pe cercetători, fru
museţea liricii maramureşene şi caracterul
arhaic al obiceiurilor şi mentalităţii au
subjugat, încît celelalte zone ale actua
lului judeţ au fost, în parte, n eglijate. An
tologiile colective (de exemplu, „Tradiţii
maramureşenea, „Ceas pe ceas se alunga")
dau o imagine fragmentară asupra obiceiu
rilor şi folclorului lor. O culegere cu c1racter lntologic, de autor şi ele zonă, al
cătuită pe criterii ştiinţifice era, deci, de
aşteptat. Este meritul profesorului Dumi
tru Pop de la Universitatea clujeană că a
de5chis seria şi că s-a orientat spre această
zonă de veche viaţă românească, rămasă
aproape necunoscută pînă acum specialiş
tilor şi cititorilor din alte păqi ale ţării.
Volumul „vine să umple u ri gol În infor
marea ştiinţifică de specialitate" (p. 4), fi
indcă pune în circulaţie numeroase v.1riante inedite. Cercetătorii vor putea cu
noaşte mai bine, prin intermediul lui,
viaţa unor motive, teme şi subiecte f olclo
rice, vor p utea stabili mai exact aria lor
de răspîndire (cînd se va realiza, oare, la
noi această operă de istorie şi geografie
folclorică ?). Cartea cuprinde
o seleqie
dintr-un material vast, cules În aproape
30 <le ani, din cîteva sate situate pe ver
santul estic al munţilor Codrului, care a
parţin, din punct de vedere administrativ,
judeţului Maramureş. Autorul arată
că
delimitarea geografică a unei zone etno
grafico-folclorice este aproximativă.
Cu
măsurile de prudenţă necesare, sînt in
cluse în zona Codrului aproximativ 46
de localităţi din două judeţe : Maramureş
şi Satu Mare. Apartenenţa la două unităţi
administrative o dezavantajează :
cerce
tarea locală abordează numai partea apar
ţinătoare judeţului respectiv (vezi cartea
lui Petre Vacarciuc,
Auzît-am din b;i
trîni. Culegere de folclor muzical-literar
din judeţul Satu Mare, Comitetul de cul
tură şi educaţie socialistă al judeţului Satu
Mare, 1 975). Trebuie să vină un cercetă
tor străin de interesele locale şi să arunce
o l umină asupra Întregii zone, adică să
dea o culegere reprezentativă. Este ceea
ce ne asigură Dumitru Pop că a făcut,
argumentind circulaţia unor motive pe
Întreg cuprinsul e i (plus zonele vecine,
Chioar şi Someş, arătăm noi) prin prove
nienţa informatorilor din localităţi diferite

CONSEMNĂR I

de cele în care au fost anchetaţi (stabi
liţi acolo prin căsătorie etc.). Prin urmare,
putem socoti că lucrarea ne oferă o im.i
gine aproximativ exactă a stadiului ac
tual al obiceiurilor şi folclorului din zona
Codrului.
Care au fost c riteriile de antologare ? ln
primul rînd, criteriul circulaţiei piesei în
zonă, indiferent de provenienţa ei (de alt
[ el, greu de stabilit) ; În al doilea rînd,
valoarea de document semnificativ legu
de modul de viaţă; de felul de a gînd i şi
simţi al locuitorilor, ceea ce înseamnă că,
pe 1 îngă piese de o ţinută estetică indis
cutabilă, au fmt reţinute şi variante că
rora aceasta le lipseşte.
Studiul introductiv (intitulat „Folclorul
zonei Codrului"), foarte dens, este des
criptiv (justificat) şi explicativ şi ridică
o serie de probleme foarte interesante care
vizează interpretarea unor fenomene etno
grafice şi folclorice specifice spaţiului ge
neral-române5c. Zona este considerată de
„contact", de „confluenţă", de „trecere"
Între cele două arii principale ale culturii
populare transilvănene : aria nordică (Ma
ramureşul, Oaşul, împreună cu Lăpuşul
şi Chioarul ; pe acestea din urmă le pu
tem considera tot zone de trecere) şi cea
sudică, de la Carpaţii Meridionali pînă la
valea mijlocie a Mureşului, cu prelungiri
peste Munţii Apuseni şi Bihor. A fost lo
cuită din cele mai îndepărtate timpuri,
romanizată şi inclusă În ducatul lui Me
numorut, formîncl extremitatea nord-es
tică a acestuia. Din punct de vedere al
stadiului de evoluţie a culturii populare �e
situează
la nivel mediu, adică n u are
gradul de arhaism al zonei Pădurenilor
5au Oaşului, dar n u este nici atît de evoluată ca zonele din sud.
După un scurt excurs etnografic În care
sînt
amintite ocupaţiile tradiţionale şi
„specializarea" satelor (Băiţa de sub Co
dru - olărit, Săliştea - spătărit, Urme
nişul - gubele şi ţ olurile de lînă, Tămai1
- împletituri de nuiele), se analizează u
nele fenomene de existenţă specifice (ple
cările în căutare de lucru, serviciul mili
tar obligatoriu etc.) care determină am
ploarea liricii sociale.
Dintre explicaţiile pe care D. Pop le
aduce în legătură cu unele „ocazii" şi ca
tegorii folclorice, cîteva reţin atenţia citi-
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torului prin n outatea şi interesul lor m:ii
general. „Tîrgul cepelor" de la Amajul
de Sus (cîndva „tîrgul cepsălor", deci pa
radă a portul ui popular), asemenea „tîr
gurilor de fete" de la Găina şi Călineas,\,
�i toate tîrgurile de vară de odinioară din
Transilvania au fost manifestări folclorice
legate de sărbătoarea populară cunoscută
sub numele de drăgaică şi, coincizînd cu
sînzienele, a putut fi performată în epoca
cie coacere a holdelor. Pierzîndu-şi rostu
rile iniţiale, a devenit o sărbătoare a fe
telor care-şi etalau rodul muncii. Mani
festarea tradiţională a favorizat apariţia
tîrgului. Ipoteza este seducătoare şi se a
explicaţii
şează alături de numeroasele
date preferinţei românilor de a petrece
pe munţi (I. Conea, I.C. Chiţimia, Ion
Muşlea, Julius Teutsch etc.).
folclorice :
Sînt amintite alte ocazii
claca, şezătoarea, jocul duminical („dan
ţul"). Desfăcatul porumbului, de exem
plu, este considerată şezătoare şi nu clacă.
In prezentarea obiceiurilor de peste an �i
a celor legate de evenimentele importante
din viaţa o mului, pe l ingă reliefarea ele
mentelor comune cu cele din alte zone,
sînt subliniate mereu particularităţile şi
evoluţia inevitabilă spre demagizare, de
mitizare, deritualizare. Categoriile folclo
rului literar legat de obiceiuri îi prileju
iesc unele observaţii interesante : b ogăţia
repertoriului de colinde („nicăieri În nord
el nu cunoaşte un mai mare număr de
colinde", dar observăm noi, aceeaşi pro
fuziune o întîlnim În Chioarul vecin),
demonstraţia concludentă că într-o primi
fază din evoluţia lui textul Pluguşorului
s-a colindat, clasificarea judicioasă a pro
ducţiilor legate de colindat : colinde, cîn
tece de colindat (vom observa că în
Remeţi
pe
Someş
ele
se
numesc
„corinde de peste ogrăzi") şi mulţămite
după colindă_
D. Pop dă o bună clasificare a liricii
populare (cîntece de oprimare socială, a
mărăciune şi necaz, cîntece de înstrăinare
şi însingurare, cîntece de cătănie şi răz
boi, cîntece istorice, cîntece de leagăn,
cîntece de dragoste, cîntece satirice, cîn
tece de lume şi petrecere, strigătura l a
joc). Este corectă explicaţia genetică a
cîntecului de înstrăinare şi însingurare :
la baza lui stă o dramă, drama celui în
depărtat de ai săi, a celui părăsit de ai
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săi. „Ţara străină" nu este interpretată ca
unitate politico-administrativă, ci ca o al
tă zonă etnografico-folclorică sau altă co
lectivitate u mană decît cea cu care era
solidar prin origine şi viaţa de p înă a
tunci. Ni se pare Întemeiată
raţiunea
pentru care s-a renunţat la confruntarea
materialului liric cu cel cuprins în alte
coleqii tipărite, lucru aproape i mposibil
în lipsa unui catalog al liricii
noastre
populare. Baladele (cele mai multe din
ciclul familial, unele cu funcţie de colind)
sînt raportate la indicele tematic şi bi
bliografic al lui A.I. A mzulescu.
Sînt mereu observate
transformările
petrecute în anii noştri în cultura popu
lară din zona Codrului sub influenţa unor
factori determinaţi de evoluţia societăţii
(atenuarea diferenţierilor sociale, de avere,
urbanizarea, culturalizarea, navetismul, pă
trunderea coleqiilor de folclor tipărite,
mi jloacele mass-media etc.) : procesul ra
pid de dezagregare a mentalităţii arhaice,
restrîngerea sferei oralităţii, înnoirile în
repertoriu şi uniformizarea lui, dispa
riţia ocaziilor folclorice, dispariţia unor
categorii
(ex. descîntecele, o seamă de
credinţe şi superstiţii), schimbarea rapor
tului dintre activ şi pasiv în repertoriu
etc. Autorul consideră evoluţia actuală a
creaţiei folclorice codreneşti un fenomen
natural şi ireversibil şi nu se lamentează
În jurul 1 ui.
Din antologie nu lipseşte nici o catego
rie a folclorului versificat. Lucrarea este
ilustrată cu material fotografic şi are o
interesantă copertă de Mihai Olos, Într-o
plăcută armonizare a culorilor. De ase
menea, este însoţită de un glosar, indice
de culegători şi informatori, acesta din
urmă Întocmit În aşa fel încît să se
vadă cît s-a cules de la fiecare. (S-a cu
les din Ariniş, Asuajul de Jos, Băiţa de
sub Codru, Băseşti, Oarţa de Jos, Odeşti,
Săli�te, Stremţi, Tămăşeşti şi Urmeniş. Bă
seştiul i-a furnizat cea mai mare canti
tate de material : aprox. 352 de piese din
500, de la 67 de informatori).
mult
Cititorului simplu, cu atît mai
specialistului, îi va face plăcere lectura
antologiei fiindcă găseşte în ea variante
frumoase şi interesante şi poate cunoaşte
bogăţia spirituală a unei zone folclorice
neglijată pînă acum. (I. Chiş Şter).

34 •

https://biblioteca-digitala.ro

532

RECENZII,

NOTE,

Arhive : ŞASE SCRISORI BARIŢIENE
INEDITE. Este impresionant de mare nu
mărul dţ: scrisori rămase de la George
Bariţiu şi contemporanii săi, cu care a
corespondat ilustrul om de cultură tran
silvănean, aflat tot timpul vieţii în cen
trul evenimentelor culturale şi politice
menite să ducă la emanciparea socială şi
naţională a neamului.
Din rîndul prestigioşilor săi corespon
denţi fac parte, pe l îngă Aaron Florian,
Ioan Maiorescu, M. Kogălniceanu, Vasile
Alecsandri etc. şi maramureşenii dr. Va
sile Lucaciu şi Alexiu Berinde de la Sein i .
sau Alimpiu Barbulovici, vicarul Silvaniei
şi preşedintele despărţămîntului „ASTRA"
al acestui ţinut, căruia George Bariţiu i-a
adresat mai multe scrisori Între 1 879 şi
1 886, recent intrate în fondul arhivis
tic maramureşean.
Vasta corespondenţă bariţiană de peste
1 1 OOO de piese, din care au apărut pînă
în prezent patru din cele douăsprezece
volume din seria George Bariţiu şi con
temporanii săi ( Editura Minerva , Bucu
reşti), poate fi cunoscută în întregime,
dtă s-a păstrat, numai în măsura În care
ea a reuşit să intre În coleqiile ele docu
mente ale arhivelor, pentru a fi puse în
circuitul ştiinţific.
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Cele şase scrisori bariţiene la care ne
vom referi în continuare, pe l îngă unele
detalii ele ordin biografic, aduc informa
ţii preţioase privind activitatea ele afir
mare a românilor ardeleni pe tărîm eco
nomic şi politic prin intermediul mar i i
bănci „Albina" ele la Sibiu, cu sucursale
În toată Transilvania, printre care a min
tim şi băncile populare
de credit din
Seini, Baia Mare, Copalnic-Mănăştur, Şom
cuta Mare sau Băseşti, înfiinţate în
3
doua jumătate a secolului trecut pentru a
sprijini lupta de e mancipare socială şi na
ţională a românilor ele dincoace ele Car
paţi.
George Bariţiu era convins de faptul
că pentru a se putea afirma pe plan na
ţional era nevoie ele întărirea poziţiei e
conomice a r o mânilor din Transilvania,
împiedicaţi În mod sistematic ele la viaţa
politică de către vremelnicii lor opresori.
„Da, este un război economic acesta afirma el în scrisoarea din 1 martie 1 885,
referindu-se la necesitatea înf i inţării de
bănci româneşti de credit - pe care tre
buie să-l purtăm din toate puterile, în.
tot cuprinsul ţării, dacă voim să mai exis
tăm ş1 sa avem în adevăr patria noastră•,
adică România, aşa cum a u visat-o stră-
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moşii noştr i si a dorit-o cu atica ardoare
generaţia lui George Bariţiu.
Aceeaşi idee o găsim subliniată a fi im
perativul vremii şi În scrisoarea
către
Alexiu Berinde de la Seini d in 1 8 8 6 În
care Bariţiu sp u nea categoric : ,.Este t i m 
p u l suprem c a s ă s e arunce şi românii
pe terenul acesta de activitate, p u n înd u
măr la u măr". în acei ani, arată Georgl'
Bariţiu, circula prin ziarele clin Cluj ma
xima .,tîlhărească" : „Vai de noi şi de
n oi ! Am ajuns ca şi inteligenţa valahă
şi popii valahi (români - n.n.) să aibă
capitaluri de bani şi, iaca. blăstămata de
„Albina" şi Blajul cel afurisit ne cumpără
moşiile", maximă ce exprima de fapt opo
ziţia claselor asupritoare din
imperiul
austro-ungar faţă de lupta dreaptă a ro
mânilor transilvăneni, pentru dreptate so
cială şi libertate naţională pe pămîncul
străbun.
In această luptă grea, dusă în condiţii
diferite de la o zonă la alta, de unde şi
poziţiile nuanţate şi uneori contradicto
rii ale mişcării de emancipare naţională
din secolul trecut, se cerea o unitate de
veder i şi aqiune. Iată de ce Bariţiu se
grăbea În 1 886 să ajungă la Sibiu, „unde
mă aşteaptă a micii mei în aceste zile de
cercări noi, În faţa cărora, de nu vom
pune toţi cei buni umărul, urmările pot
să devină foarte tragice pentru noi".
Aceeaşi idee a necesi căţii armoniei şi o
importanţei colaborării Între fraţi, sin
gura modalitate de reuşită a realizării
scopului naţional, o găsim expri mată şi în
scrisoarea din 22 noiembrie 1 885, prin
care îi mulţu mea prietenului său sălăjan
pentru urările şi laudele aduse succeselor
<;ale. c înd afirma : „ . . . Vă asigur ilustre
domn şi frate că laudele cu care aţi bine
voit a mă întîmpina prin
generoasa
D-voastră adresă, am să le Împart cu un
mare n u măr de bărbaţi dintre contempo
ranii mei, fără a căror colaborare, mai
ales în z ilele de grea cumpănă, precumu-s
acestea de acuma, orice român, încă pe
a t î ta de zelos, ar fi trebuit să se Înge
nuche şi să renunţe la deşarta labore de
a semăna sămînţă oricît de bună, arun
cată însă pe lespede pe piatră, alăturea
d ru murilor, pentru păsări sau Între spini
şi pol omidă".
În aceeaşi scrisoare Bariţiu exprimă în
cuvinte de o mare căldură şi sinceritate
puternicul său ataşament pentru poporul
din r î ml ul căruia s-a ridicat şi pentru e-
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manciparea căruia merită să facă orice sa
crificiu : „Aveam cauză să presupun în
mijlocul furiilor din s ep t emb r i e şi octom
nrie confiscarea răspunsului meu
către
D-voastră, cu atît mai vînos cu cît dom
niile Voastre aţi manifestat chiar prin
presa periodică curagiul de cetăţeni li
beri, felicitîncl pe un o m dintre cei mai
dizgraţiaţi în epoca prezentă. Acu m însă
după ce mi se pare că paroxismul se va
fi mai stîmpărat, vin ca să-mi descopăr
cea mai sinceră recunoştinţă a mea pen
tru încurajarea ce aţi binevoit a-mi face
pentru restul vieţii mele întru continua
rea laborei ce se cere încă cel puţin pe
o generaţiune Întreagă, spre a emancipa
pe acest popor nefericit, demn de o soartă
neasemănat mai bună, din servitutea ne
ştiinţei şi a-l scoate la l u mina libertăţii
drept Înţelese . . .
Din aceeaşi scrisoare îl vedem pe G.
Bariţiu alergînd Între Sibiu, Braşov, Cluj
sau Bucureşti, acolo unde prezenţa sa era
ceru tă de largul front cui tural şi politic
în care a fost angajat. ln 1885 el fusese
la Bucureşti În legătură cu „misiunea dată
mie de către Academia Română cu sco
pul de a mai aduna documente istorice
�entru istoria noastră şi a patriei".
Din corespondenţa recent intrată în ar
hivele maramureşene se desprind şi cîteva
din preocupările sale de familie..
în 1 880, reflectînd la viitorul băiatului
său Ieronim, absolvent al Universităţii din
Viena şi m îna dreaptă a sa „mai în toate
ramurile de cunoştinţe omeneşti", druia
i-ar fi dorit o tovarăşă de viaţă pe mă
sura calităţilor sale, îl trimite la Şimleu
cu o scrisoare de recomandare pentru a
o Întîlni pe fiica lui George Pop de Bă
seşti, colaboratorul său politic apropiat.
Rînclurile adresate lui Ali mpiu Barbulovici
sînt de o mare delicateţe sufletească, iar
sfaturile ce se desprind din ele de o per
manentă actualitate. El scria : „Apoi, dad
doresc să-mi văd feciorul căsătorit, Vă �i
tiescopăr în toată confidenţa frăţească cum
:tş dori ca fiica d-lui George Pop să fie
\ i fiica mea. Aceasta însă depinde de la
simpatiile reciproce ale tinerilor şi părin
ţilor le rămîne numai a le da un consiliu
hlînd". Iar pentru a n u fi bănuit de in
terese de ordin material, ştiut fiind că
George Pop de Băseşti era proprietarul
unei fru moase averi, el continuă : „Nici
eu, nici fiul meu nu punem temei prin
cipal pe averi mari , pe n u ştiu ce dotă
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strălucită. Amoarea părintească de o par
te şi de alta, c um şi amoarea lor reciprocă
şi activitatea lor, vor fi dota cea mai si
gură".
File de o inestimabilă valoare documen
tară, cele şase scrisori bariţiene la care
ne-am referit, cărora li se alătură alte
două comentate cu t rei ani în urmă fo
suplimentul „Maramureş" de regretatul Mi
hai Bălai de la Seini, au fost depuse l:t
Arhive de profesorul băimărean Horea
Ardeleanu-junior, contribuind prin aceasta
la î mbogăţirea tezaurului arhivistic mara
mureşean, care se oferă an de an unui
n u măr tot mai mare de cercetători ai isto
riei noastre naţionale. (Vasile Căpîlnean).

teoreti cia n al
în lumea mo
dernă, în „forme cam1t/late", al „nostalgiei
originilor", al relaţiilor di11tre arhetip, timp
# istorie, al „eternei reîntoarceri", Cit im
plicaţii de teorie a ciclului istoric". (DIC
ŢIONAR DE FILOZOFIE, p. 22 5 , Editura
politică, Bucureşti, 1978).
MIRCEA ELIADE „Este un
mitului şi al permanenţei sale
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sale şi de exotismul coordonatelor spaţio
temporale.
Ulterior a m cltlt cîteva dintre romanele
sale, de mare fineţe psihologică, dar întîl
nirea cu remarcabila sa creaţie filozofică,
consacrată interpretării şi istoriei mitol.o
giei, s-a produs recent Într-o ţară însorită
din mijlocul Africii ecuatoriale, unde cu
noscînd pe distinsul profesor Themistokle
Lazakis, primul traducător al operei l ui
Mircea Eliade în l i mba greacă („Mitul e
ternei reîn toarceri" publicat sub titlul :
„Kosmos kai Istoria", Ed. Is. Kampana
0.E. Atena - 1 966), am parcurs cu in
teres paginile lucrărilor sale : „Mitul e
ternei reîntoarceri", „Aspecte ale mitu
lui", „lVIituri, vise şi mistere", „Sacrul şi
profanul", „Tratatul " , „De la Zalmoxis la
G ingis-Khan" etc.
Lucrările menţionate şi în special „Tra
tatul " , care reprezintă În parte sinte?.a
studiilor anterioare, aduc contribuţii o r i 
ginale importante l a analiza specificitătii
fenomenelor mitologice ale diferitelor p o 
poare şi decodificării semnificaţiilor her
meneutice ale acestora, fiind indispensa
bile astăzi oricăror cercetări ştiinţifice de
mitologie,_ folclor şi chiar istorie' veche.
Uzînd de o documentare bibliografică
foarte bogată, cu adevărat encicl opedică,
depăşită poate la noi numai de Il. P. Ha5deu, Mircea Eliade, care, reamintim, a
întocmit cea mai co mpletă, bibl iografie a
operei lui B. P. Hasdeu („Contribuţii la
bibliografia scrierilor l ui Hasdeu", în lu
crarea B.P. Hasdeu : „Scrieri l i terare, mo
rale şi politice", ediţie cri tică cu note şi
variante de M i rcea Eliade, Editura Fun
daţiei, Bucureşti 1 937), pe l îngă faptul că
îşi bazează argu mentarea pe analiza com
parat ivă a unui n u măr mare de exemple,
pune la dispoziţia cititorului vaste refe
rinţe.

- 1 935), a m citit-o într-o singură noapte,
răm în înd tulb � rat şi impresionat de ex

Printre elementele de mitologie aparţi
n înd aproape tuturor civilizatiilor, folo
s·1 re de Mi rcea Eliade ca exemple, un loc
d e frun t e îl ocupă cele ale folclorului ro
mânesc, d i n care o mare parte sînt d i n
Maramureş. Deşi Mircea Eliade nu a cu
noscut Maramureşul În mod direct, cerce
tarea culegerilor şi studiilor de folcl or
maramureşene i-a oferit un material bo
gat, care, conscriindu-se în ideatica sa a
supra mit9logiei şi tradiţiilor popular�.
i-a folosit cu eficac itate l a de monstrarea
ş i ilustrarea cu exemple deosebit de ca

perienţa sa indiană, de descrierea gîndirii

racteristice

MIRCEA ELIADE
MARAMUREŞULUI.
opera

lui

Mircea

ŞI

FOLCLORUL

Primul contact cu
Eliade l-a m avut În

toamna anului 1 956, cînd, căz îndu-mi În
m îini cartea sa „Şantier"

(Ed. Cugetarea
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tea mitului, cultul mătrăgunei şi în special
vînătoarea rituală.
Astfel, ocupîndu-se de anistoricitatea mi
tului, în lucrarea sa „Mitul eternei reîn
toarceri• (1947) menţionează o „admira
bilă baladă" înregistrată de folcloristul
Constantin Brăiloiu, într-un sat din Ma
ramure-;.
„Este vorba ele o dragoste tragică, tî
nărul logodnic fusese vrăjit de una dintre
iele ( în Maramureş : Fata Pădurii - n.n.)
şi, cîteva zile înaintea nunţii sale, este a
runcat de aceasta, geloasă, Într-o prăpastie.
A doua zi ciobanii i-au găsit corpul, iar
într-un arbore pălăria. Ei l-au dus în sat
şi tînăra fată venită în întîmpinare, vă
zîndu-şi logodnicul neînsufleţit, începe un
bocet plin de aluzii mitologice, de mare
fru museţe. Acesta era conţinutul baladei.
Inregistrînd şi alte variante ce le putea
găsi, folcloristul s-a interesat de ti mpul
cînd a avut loc tragedia : i s-a răspuns
că este o poveste foarte veche, care s-a
petrecut de foarte mult timp. Dar con
tinuîndu-şi ancheta, folcloristul a aflat că
evenimentul data de mai puţin de patru
zeci de ani. El a descoperit chiar că e
roina era încă în viaţă. O vizitează şi
ascultă povestea din propria ei gură. Era
o tragedie banală : din neatenţie logodni
cul său a alunecat Într-o prăpastie ; ci
n-a murit pe loc ; strigătele sale sînt au
zite de oameni, ei îl transportă în sat
unde moare după puţin timp. La înmor
mîntare, logodnica sa, împreună cu alte
femei din sat, a repetat bocetele tradiţio
nale obişnuite, fără a face cea mai mică
aluzie la Fata Pădurii.
Deci au fost suficienţi cîţiva ani, în
c i u .1:1 prezenţei martorului principal, pen
tru a dezbrăca eveni mentul de toată au
tenticitatea sa istorică şi a-l transforma
în legendă : Fata Pădurii geloasă, omorîrea
logodnicului, descoperirea corpului neîn
sufleţit, tînguirea plină de motive mito
logice a logodnicei.
Aproape tot satul a fost contemporan
faptului autentic, istoric ; dar acest fapt
ca atare nu-i putea s:nisface : moartea
tragică a l ogodnicului, în preajma căsă
toriei sale, era cu totul altceva clecît o
simplă moarte prin accident ; ea are un
sens ocult care se arată doar odată cu
integrarea în categoria mitică. ( . . . )
Mitul nu este mai puţin adevărat, din
moment ce el dă povestei un ton m:1i
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profund şi mai bogat : el destăinuie un
destin tragic•.
Cultul mătrăgunei şi vînătoarea rituală
sînt prezentate pe larg de Mircea Eliade în
cartea sa „De la Zalmoxis la Gingis-Khan"
(1 970), care reprezintă de fapt o inter
pretare a folclorului şi tradiţiilor popo
rului roman, prin prisma viziunii sale
asupra Înţelesurilor şi istoriei mitologice
expuse anterior în „Tratat•, d ealtfel lu
crarea este subintitulată : „Studii compara
tive asupra religiilor şi folclorului Daciei
şi Europei Orientale".
Virtuţile magice ale mătrăgunei explică,
într-un anume sens, după Mircea Eliade,
destinul singular al acestei plante, rolul
său În unele obiceiuri ale romanilor din
Maramureş, Turda, Bacău, Oaş. Gorj, Su
ceava şi Munţii Apuseni. Din Maramureş,
Mircea Eliade citează după colecţia regre
tatului dascăl maramureşean Vasile G ri
gor (Arhiva ele Folclor a Academiei Ro
mane, manuscrisul nr. 963, filele : 2S-32,
comuna Vad, judeţul Maramureş, colec
ţionar Vasile Grigor, învăţător, informa
tor Grigore Muntean de �O de ani, în
1 937) versurile :
„Mătrăgună, mătrăgună
Mărită-mă peste-o lttn;î
Că de nu m'ăi mărita
Oiu veni şi te-oi ciunta. "
„Mătrăgună, mătrăgună
Mărită-mă peste-o lu11t'i
De nu'n asta'n cealaltă,
Mărită-mă după olaltă."

iar după lucrarea lui Tache Papahagi („Gr;i
iul şi folklorul Maramureşului" - Bucure�ti,
1 925) alte versuri de aceeaşi factură :
„Mătrăgună, poamă bună,
Mărită-mă peste o Z,,nă,
Că de nu m'ai mărita
Da de dulce oi mânca ;
Că de nu mi l-oi aduce
Da eu oi mânca de dulce."

După ce descrie practica culturii mă
trăgunei, Mircea Eliade conchide că la
români aceasta este considerată „pia n ta
erotică prin excelenţă. Ea aduce dragostea,
căsătoria, fecunditatea. Ea posedă dea�c
menea virtuţi magice - dacă este culeasă
cu aceste intenţii - pentru sporirea bi-
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nelui. Izvor de dragoste (fertilitate) şi de
bogăţie ea este totodată plantă medicinală,
purtătoare de sănătate" .
î n acest context, este d e menţionat pă'
trarea cui tul ui mătrăgunei În Mara mure�,
fapt remarcat la Năneşti de profesorul Ion
Yancea („Legenda mătrăgunei " , în vol u
mul „Comunicări ştiinţifice pe teme fol
clorice", Baia Mare, 1 973, pp. 1 09-1 1 2),
care, pe lîngă prezentarea întregului ri
tual ancestral al culegerii şi utilizării a
ce'itei plante în descîntece, ne dă o le
gendă deosebit de interesantă privind ge
neza cultului mătrăgunei.
„Dragoş Vodă şi vînătoarea rituală re
prezintă teoretizarea legendei istorice a
descălecatulu i Moldovei, de către voievo
dul maramureşan Dragoş, ca urmare a
vînătorii zimbrului. După ce face o ana
liză detaliată a mărturiilor documentare
ale cronicarilor, Mircea Eliade trece în re
vistă întreaga problematică a vînătorii ri
tuale, a animalelor ghid, a miturilor ori
ginii şi a hermeneuticii taurului şi cerbu
lui, în contextul utilizării istorice a aces
tor teme la popoarele indoeuropene, fi
no-ugrice şi altaice, remarcînd originalita
tea variantei daco-romane. Mircea Eliade
remacă deasemenea apropierea temei v înă
torii rituale a românilor de cele „ale vi
r.ătorii ceremoniale şi sacrifici ului unui a
nimal sălbatic", atestate în Orientul A
propiat antic precum şi în lu mea medi
teraniană şi romană, sub forma de ritua
luri, mituri, legende, sau pur şi simplu de a
mintiri ce au supravieţ uit la nivelul fol
clorului. Existenţa unui scenariu mitico-ri
tual similar în Dacia constituie o proble
mă ce rămîne deschisă. Dar este cert că
„universurile imaginare" legate de aceste
sisteme mitico-rituale a u fost cunoscute
În Dacia şi-n restul Europei Orientale,
deoarece le regăsim în creaţiile folclorice.
Ctilizarea de către Mircea Eliade a u
n o r elemente de folclor mara mureşean,
at ît pentru fundamentarea teoretică, her
meneutică, a unor teme majore ale mito
logiei universale, C Î t şi pentru argumen
tarea cu exemple corespunzătoare a ipo
te7elor stabilite pentru interpretarea sem
nificaţiei şi evoluţiei iswrice a acestor
m i turi, se datoreşte bogăţiei culturii popu
lare româneşti din Maramureş, ca urmare
a pă;rrării nealterate pînă în zilele noas
tre a preţiosului tezaur de arhetipuri apar1 i n înd spiritualităţii străvechi. (Vasile Bo 

loga).
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CARTEA ROMÂNEASCA VECHE ŞI
RARA IN BIBLIOTECILE DIN BAI !\.
MARE. Intre bunurile cu valoare demebită

care servesc la cunoaşterea dezvoltării is
torice, culturale şi spirituale a poporului
nostru şi a omenirii În general, cartea se
bucură de un statut aparte, fapt ce a
făcut să fie trecută între valorile patrimo
niului cultural naţional.
Valoroasă prin vechime (primele cărţi ti
părite pe teritoriul patriei noastre datînd
din anul 1 508 la puţin timp după de'i
coperirea tiparului mobil de către Guten
berg), dar mai des prin aportul pe care
l-a adus la dezvoltarea societăţii noastre,
Cartea românească veche a constituit şi va
con_stimi elementul de referinţă pentru cu
noaşterea istoriei poporului nostru, a cultu
rii sale spirituale.
Spre bucuria băimărenilor, bibliotecile din
oraşul nostru deţin, pe lîngă un bogat fond
de' carte curentă, menită să satisfacă nevoi
le de lectură şi de informare ale cititorilor,
şi un valoros fond de carte veche şi rară
românească.
Chiar dacă numeric nu se ridică la va
loarea altor fonduri din ţară, cel existent
în bibliotecile din Baia Mare conţine o mare
parte din fondul reprezentativ al căqii vechi
româneşti. Vom aminti în primul rînd lu
crările care prezintă momente importante în
dezvoltarea limbii române şi a scrisului ro
mânesc, cum sînt : Cartea românească de în
::ăţătură, tipărită la laşi în 1 643 ; Noul
Testament de la Bălgrad, apărut la Alba
Iulia în 1 648 ; Biblia lui Şerban sau Biblia
de la Bucureşti, tipărită la Bucureşti în
1 68 8 .

Intre cărtile româneşti vechi existente în
cele două biblioteci• predomină cartea cu
caracter religios, ca de exemplu Evm1ghelia
Îm!ăţătoare, tipărită la Govora 1 642, pre
cum şi o ediţie apărută la mănăstirea Dea
lul 1 644 ; Şapte t<lÎlle, Iaşi 1 644 ; Chei.i în
ţelesului, Bucureşti 1 678 ; Viaţa sfinţilor a
lui Dosoftei, voi. 1 -2 Iaşi, 1 682- 1 686 ;
Chiriacodriomio11, lHlgrad 1 699 ; Octoih,
Bucureşti 1 720 ; Triodul s;iptămî11ii mari,
Bucureşti 1 726 ; E-va11gheli.i , Bucureşti 1 760 ;
Propovedanie sau învăţături la î11gropăciune,1

de Samnil Clain, Blaj 1 78-l;
Rîmnic 1 78 5 ; Psaltire, Sibiu

oamenilor morţi,
Penticostar

Referirile se fac numai la Biblioleca j ud0teană şi la Bibliolcca Institut ului de invd.ţămlnt
superior din Baia Mare.
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Didahii adecă învăţături pentru creş
fiilor, de Petru Maior, Buda 1 809,
impreună cu Propovedanii la îngropăciune.1
fiilor morţi ; Uşa pocăinţei, Braşov 1 8 1 2 ;
Cata�·,isier, Blaj 1824 ; Istoria Noului Tes
tameut, tradusă de Veniamin Costache, mi

rare existente În bibliotecile di11 Baia Mare
şi din judeţ, p e lîngă faptul că ar constirni

Istoria pentru începutul românilor în Dac hia
lndreptar că

Sesiunea de comuni.;ări
ştiinţifice :
EXISTENTA, CONTINUITATE ŞI UNI
TATE NAŢIONALA.
CONTRIBUŢI:\
MARAMUREŞULUI LA INFAPTUIRE,\
ACESTOR DEZIDERATE FUNDAMEN
TALE ALE POPORULUI ROMAN. Oma
giind 60 de ani de la crearea statului na

terea

tropoliml Moldovei, Iaşi 1824 ş.a.
Cărţile cu caracter laic sînt mai puţine
la număr, dar la fel de valoroase. Din a
ceastă categorie de cărţi cităm : Elementa
li11guae daco-roman.ie sh.:e valahicae, Viena
1 780, datorită lui Samuil Micu şi Gheorghe
Şincai, precum şi ediţia din 1 805, apărută
la Buda sub semnămra lui Gheorghe Şincai ;
de Petru Maior, Buda 1812 ;
tTf'
aritmetică de Gheorghe

Şincai,

Blai

Legiuirea
lui
Caragea,
Bucureşti
Gramatica românească pentru îndrep
tarea ti11erilor de Constantin Diaconovici
Loga, Buda, 1822 ; Fab,;.le de Dimitrie Ţi
chindeal, Buda 1 8 1 4, Elemente de filozofie,
logică şi etică, traducere de Eufrosin Pote

1 785 ;
1818 ;

ca, după Heinecius, Buda 1 829 ş.a.
Pe lingă cartea românească veche, res
pecti v cea apărută pînă în anul 1 830, în
cele două biblioteci există un mare număr
de cărţi valoroase prin raritatea sau im
portanţa lor. Amintim Între altele : Hro
nica româ11ilor şi a mai multor neamuri de
G heorghe Şincai, Buda, 1 853 ;
Magnum
Etymologicum Romaniae, voi. 1-4 de B.P
Hasdeu ; Dicţionarul limbii româ11e, voi.
1 -2 de A.T. Laurian şi I.C. Massimu, Bu
cureşti, 1 87 1 , Enciclopedia română,
voi.
1 -3, de C. Diaconovici, Sibiu, 1 898, ş.a.
în ambele biblioteci se află un valoros
fond de reviste vechi, cum sînt : Foaia Du
minicii, Braşov, 1 837 ; Dacia literară, laşi,
l S40 ; Magazin istoric pentru Dacia, Bucu
reşti, 1846 ; Arhiva poporului, Iaşi, 1845 ;
Foaie peutru minte, i11imă şi literatură, Br a
şov, 1838 ; Columna lui Traia11 ; Co11tem
poranul ; Convorbiri literare ; Vatra ; Vieaţa
nouă ;

Viaţa

românească ;

Revista

Fund.1-

etc.
Lista este mult mai cuprinzătoare atit
în ce priveşte cartea veche şi rară cit �i
revistele.
Valoarea acestor coleqii ar putea fi pusă
în evidentă printr-un catalog colectiv cu
mulativ întocmit de unităţile ce le deţin.
Realizat Într-o concepţie unitară, Cataţiilor

1og11l

colectiv al cărţii româ11eşti vechi şi

un util şi indispensabil instrument d� lucru
la îndemîna cercetătorului din cele mai di
verse domenii de activitate, ar evidenţia în
acelaşi timp aceste bunuri şi sub raport can
titativ şi al locului unde se află.
Am formulat aceste cîteva idei cu gîn
dul de a invita pe cei în drept la o ac
ţiune concretă şi mai ales neîntîrziată În
folosul nostru al tuturora. (Sălu..: Horvat).

ţional român unitar, sesiunea ştiinţifică a
Muzeului judeţean Maramureş, care a avm
loc în zilele de 1 3-14 octombrie 1978,
organizată Într-o colaborare mai largă, sub
auspiciile Comitetului judeţean de partid
Maramureş, ale Comitetului de cultură �i
educaţie socialistă al judeţului, s-a înscris În
ediţia a II-a a Festivalului naţional „Cîn
tarea României" şi În cadrul manifestărilor
prilejuite de Împlinirea a 2050 de :mi de
la crearea primului stat dac centralizat �i
independent.
Avînd o deschidere festivă, al cărui cu
vînt de omagiere a marilor momente din is
toria noastră naţională, ca şi de salut la a
dresa participanţilor la această manifestare
a
fost rostit de tovarăşul dr. Gheorghe
Pop, prim-secretar al Comitetului judeţean
!vfaramureş al Partidului Comunist Român,
sesiunea s-a bucurat, de la început. de un
larg interes În rîndul propagandiştilor, al
oamenilor de cultură, cadre didactice, oa
meni ai muncii din toate domeniile din
municipiul Baia Mare şi jude;ul Maramureş.
In şedinţa plenară au fost prezentate, de
asemenea, expuneri cu caracter de sinteză
istorică, de interpretare, ca şi rezulta te ale
ultimelor cercetări în domeniul istoriei, et
nografiei, artei populare, probleme ale con
trucţ1e1
socialismului
şi independenţei
(Contribuţia

mişcam

revoluţionare,

soci.1-

de dr. Alexan
dru Porţeanu, de la Institutul de Istorie
„Nicolae Iorga", Bucureşti ;
Eleme11te 1lc·

liste, În înfăptuirea Unirii,
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imitate În cultura populară românească, de
dr. Tancred Bănăţeanu, de la Muzeul Sa
tului şi de Artă Populară, Bucureşti ; lmpre1urările internaţionale În care s-a produs
dictatul fascist de la Viena, din JO august
1 940, de dr. Gheorghe Zaharia, de la In
stitutul de Studii Istorice şi Social-Politice
de pe lingă C.C. al P.C.R. Bucureşti ; Tră
sături ale regimului de ocupaţie horthyistă
asupra nord-estului Transilvaniei, 19401944, de dr. Mihai Fătu, de la acelaşi in
stitut ; Independenţă şi socialism, de prof.
univ. dr. Trofin Hăgan, de la Universitatea
„Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca.
Şedinţa plenară a sesiunii s-a desfăşurat
în faţa unui public numeros care a umplut
sala mare de festivităţi a Casei de eul tură
a sindicatelor din municipiul Baia Mare,
urmărind cu deosebit interes expunerile pre
zentate, amintite de noi mai sus.
fn după-amiaza zilei de 1 3 octombrie �i
în ziua următoare, activitatea sesiunii de
comunicări ştiinţifice a continuat pe secţi
uni, grupÎl'ld referate şi comu'nicări din do
meniul istoriei vechi şi a evului mediu, is
toriei moderne şi contemporane, a etno
grafiei şi artei populare.
Vorbind despre locuirea din cele mai în
depărtate timpuri a teritoriului Transilva
niei, Mariana Marcu de la Muzeul jude
ţean Braşov a prezentat cercetări proprii
efectuate în peşteri din Transilvania. Sosiţi
de pe şantiere, din plină campanie arheolo
gică, Carol Kacs6 şi Georgeta Iuga de la
Muzeul judeţean Maramureş au informat
despre cercetările în curs de desfăşurare în
staţiunile de la Oarţa-I3icaz (descoperiri
tracice) şi Mesteacăn (epocă prefeudală), do
vezi, de fapt, ale continuităţii pe aceste
meleaguri a unei populaţii sedentare autoh
tone.
Remarcabilă,
prelegerea dr. Alexandru
Vulpe,
Consideraţii privi11d răspÎndire.i
geto-dacilor, ne-a reamintit- sau ne-a făcut
cunoscute izvoare scrise ale literaturii ch
sice greco-romane despre civilizaţia tracică,
traco-dacică sau dacică din perioada ro
mană şi de oupă părăsirea aureli:mă, îm
binare a rezultatelor cercetării arheologice
cu cele ale studiului izvoarelor scrise. Al.
Vulpe a subliniat şi a dovedit inepuizabilele
resurse de informaţii şi lămuriri pe care le
pot oferi izvoarele scrise şi pentru aceast:l
perioadă din istoria noastră.
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Cadre didactice şi-au făcut cunoscuta, m
cadrul sesiunii, preocuparea pentru istoria
meleagurilor noastre (Maramureşul - vatră
străveche a vieţii româneşti, de dr. Ioan
Bota de la Liceul „Gheorghe Şincai" , Flo
reşti-Cluj şi Grigore Holdiş, din Sighetu
Marmaţiei : Consideraţii privind Maramu
reşul în timpul lui Burebista).
ln grupajul de comunicări referitoare la
istoria evului mediu se înscriu : Consideraţii
asupra conducerii voievodatelor din Marn
mureş, în secolul al XIV-lea, de Mircea
Gherman, de la Muzeul judeţean Braşov ;
Oraşul Baia Sprie î11 lumina conscripţiei de
Ia 1780, de dr. Liviu Ursuţiu, de la Biblio
teca Filialei
Cluj-Napoca
a Academiei
R.S.R. Cîteva comunicări au abordat inte
resantul capitol al relaţiilor între ţările ro
mâne, aducînd date noi privind locul Ma
ramureşului În contextul acestor relaţii. Aşa
de pildă, Adalbert Balogh, de la Arhivele
statului, Filiala Baia Mare, a prezentat As
pecte ale relaţiilor economice şi social-cultu
rale între Maramureş şi Moldova în primele
decenii ale sec. al XVI/I-Zea, iar Un do
cument inedit privind relaţiile Chio<1rului
cu ţările româ11e, În evul mediu, a fo�t
prezentat de Viorica Ursu de la Muzeul ju
deţean Maramureş. Acelaşi aspect al legătu
rilor Între ţările române a fost abordat de
Titus Furdui, de la Biblioteca Filialei Clui
Napoca a Academiei R.S.R., în comunicarea
sa Contribuţii la cunoaşterea circulaţiei ti
păriturilor româneşti vechi în zona de 11rmi
a Transilvaniei.
O problemă deosebită - Cercetările i11terdisciplinare privind trecutul Maramure
şului, a constituit obiectul prelegerii
dr.
Radu Popa, de Ia Institutul de Arheologie
din Bucureşti, această temă angajînd o interesantă dezbatere în secţiune. Deosebit Je
interesantă, comunicarea despre dr. /o,m
Mihalyi de Apşa, susţinînd vechimea şi con
ti11uitatea românilor maramureşeni (Sighet11
Marmaţiei, 1889), prezentată de Valeriu
Achim, de la Muzeul judeţean Maramureş,
a făcut cunoscută preocuparea pentru isto
ria naţională a acestei personalităţi.
Comunicările de istorie modernă au abor
dat, ca un moment important, anul revo
luţionar 1 848 în ţările române, făcînd cu
noscute date locale înscrise în istoria re
voluţiei : Acţiuni revoluţionare cu caracter
antifeudal pe teritoriul judeţului M<1r.imu-
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reş în primăvara anului 1848, de dr. Livi11
Botezan, de la Institutul de Istorie Cluj-Na
poca şi Aspecte ale revoluţiei de la 18481849 în actualul judeţ Maramureş, în lu
mina documentelor vremii, de Ioan Sabău,
de la Arhivele statului, Filiala Baia Marc.
Aspecte importante ale luptei pentru e
manC:iparea poporului român din Transilv:i
nia, pentru unitate naţională a românilor,
au fost prezentate de Ioan Prahoveanu, de
la Muzeul Bran, în comunicarea Cărturari
ai Braşovului de origine
maramureşeană,
luptători pentru unitatea naţională şi de
Ioan Rusu-Sărăţeanu de la Arhivele statu
lui, Filiala Bistriţa-Năsăud, În comunicare:t
Din lupta pentru unitate naţională a rom.'i11ilor în ţinuturile năsăudene şi bistriţene
între anii 1859-1918.
O seamă de comunicări au adus date şi
consideraţii noi privind activitatea dr. Va
sile Lucaciu, fruntaş al luptei pentru uni
tate naţională . a românilor : dr. Ion Iacoş,
de la Institutul de Studii Istorice şi Social
Politice de pe lingă C.C. al P.C.R., Bucu
reşti, în comunicarea Vasile Lucaciu şi 1mi
tatea naţională a românilor 1917-1918 ;
dr. George Protopopescu, de la Muzeul de
Istorie a Transilvaniei,
Cluj-Napoca, în
comunicarea Aspecte din activitatea lui Va
sile Lucaciu pentru formarea statului na
ţional unitar român, sau Dr. Vasile Lucaciu
în documente din arhiva Mureşenilor de
Luana Popa, de la Muzeul judeţean Braşov ;
de asemenea, Perso11alitatea dr. Vasile Lu
caciu evocată de scriitorul Alexandru Ciur.i.
comunicare prezentată de Romulus Fele:t,
de la Societatea de Ştiinţe Istorice, Filiala
Abrud.
In expunerea Gen. m. (r) Victor Po
pescu din Satu Mare, veteran al evenimen
telor din 1 9 1 8 , martor şi participant, au
fost evocate Momente istorice şi personali
tăţi legate de înfăptuirea statului naţional
unitar român.
Despre contribuţia maramureşenilor
la
înfăptuirea Unirii, au prezentat, în comu
nicările lor, date noi, Vasile Căpîlne:tn, de
la Arhivele statului, Filiala Baia :\fare :
Maramureşenii participanţi activi la înfăp
tuirea actului unirii de la 1 decembrie 191!/
şi profesorul Aurel Vaida de la Societatea
de Ştiinţe Istorice, Filiala Baia Mare, în co
municarea : Un episod dramatic din lupta
lăpuşenilor pcntrn unire (5 decembrie 1918).
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Unirea Transilvaniei cu România, în lu
mina dreptului internaţional a făcut obiec
tul comunicării lui Gheorghe Gal din Baia
Mare, despre poetul Petre Dulfu, cîntăreţ
al Unirii din 1 9 18, a vorbit, în comunica
rea sa, dr. Petre Puşcaşu de la Institutul d�
învăţămînt superior din Oradea, iar ldu11
1mităţii naţionale oglindită în artele plastice
a fost expusă de Gavril Abrihan, de la
Muzeul Brukenthal Sibiu. Despre monumen
tele închinate eroilor Unirii,
Monumenu
tde recunoştinţei, aflate în judeţul Maramu
reş, a vorbit, În comunicarea sa, Traian
Ursu, de la Muzeul judeţean Maramureş.
Despre Activitate<1 m1tifascistă şi <1ntire
'l:izionistă a maramureşenilor oglindit,? î 1J
ziarul „Graitel Maramureşului" (1932-1936),
a prezentat date Gheorghe Todincă, de la
!'1uzeul maramureşean Sighetu Marmaţiei,
iar despre lupta pentru eliberare de sub
dominaţia fascistă �i independenţă, despre
contribuţia maramureşenilor a vorbit dr.
Gheorghe Bodea, de la Institutul de Studii
Istorice şi Soci:i.1-Politice de pe lîngă C.C.
al P.C.R., Filiala Cluj-Napoca, în comu
nicarea sa Maramureşul în lztpta pentru eli
i•erarea şi independenţa ţării, 1940-1944.
Comunicările prezentate în secţiunea de
etnografie şi artă populară au adus date
importante În acest domeniu al investigaţiei
ştiinţifice, privind vechimea şi continuitate:1
poporului român în spaţiul său naţional. A
mintim : Arhitectura populară maramure
şeană, expresie a vechimii şi continuităţii,
prezentată de dr. Boris Zderciuc, de la In
stitutul de Cercetări Etnologice şi Di:i.lecco
logice Bucureşti ; Dovezi de vechime şi con
tinuitate
la poporul român, oglindite în
creaţia spirituală orală, de Pamfil Bilţ, de
la Biblioteca judeţeană Maramureş ; Muzica
oşenească, dovaqă a vechimii poporului ro
mân pe aceste meleaguri, de Ioan Chioreanu
din Baia Mare ;Cromatica ceramicii maut
mureşene, unitate şi specificitate, comu
nicare prezentată de Silvia Zderciuc, de l:i
Muzeul Satului şi de Artă Populară din
Bucureşti ; Fenomene de tradiţie şi inovaţie
în rnltura populară chioreană, prezentată de
Ioan Chiş-Şter, de la Institutul de învăţă
mînt superior, Baia Mare.
ln cadrul secţiunii, au mai fost prezen
tate comunicări referitoare la : Chestion.1rele folclorice ale lui Ioan Pop Reteganul şi
Petre Dulfu, pentru rnlegerea folclorului
maramureşean, de dr. Tănase Filip, de l a
Institutul de învăţamînt Superior Baia Mare
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şi l:l Cultura popular,[ maramureş e,111,'i
�i
chestio11arele clujene de Ioan Toşa şi Delia

Bratu, de la Muzeul Etnografic al Transil
vaniei, din Cluj-Napoca. Mihai Dăncuş. de
la Muzeul maramureşean Sighetu Marmaţiei,
a făcut cunoscute, în cadrul sesiunii, Rituri
de iniţiere din zo11a et11ografică Maramure,<.

După încheierea lucrărilor şi reţinerea ele
către organizatori şi participanţi a unor v::.
ioroase propuneri privind activitatea de va
lorificare a cercetărilor istorice şi etnografice
din judeţt1l Maramureş, de valorificare a
patrimoniului cultural al acestui ţinut în bu
na parte aflat în muzee, ori vizînd sfera
cie activitate a acestora, s-au efectuat vizite
documentare la Complexul muzeal „Dr. Va-
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;ile Lucaciu" din Şişeşti şi la Muzeul etno
grafic al zonei Codru din casa „Geor�e
Pop de năseşti". Cele două obiective adă
postesc importante documente istorice şi et
nografice privind unitatea de cultură mate
rială şi spirituală a poporului român, apor
tul populaţiei acestor meleaguri la lupta
pentru unitate naţională, pentru libertate şi
independenţă a românilor.
Cea mai mare parte a l ucrărilor pre7.entate în cadrul sesiunii de comunicări
la care ne-am referit vor fi valorificate,
prin publicare, În anuarul „MARMATIA" ,
editat el e Muzeul j udeţean Maramureş.
(Viorica Ursu).
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Autorii sînt rugaţi să trimită manuscrisele dactilografiate la
două rînduri în două exemplare. Aparatul critic va respecta
uzanţele ştiinţifice şi va fi plasat la sfîrşitul lucrării, trimiterile
numerotîndu-se În continuare. Totodată ni se vor trimite şi re
zumatele lucrărilor, într-o li mbă de circulaţie europeană, fără să
depăşească 1/2 coală.
Responsabilitatea asupra conţinutului materialelor revine
autorilor.

MUZEUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ
4800 BAIA MARE
Str. Bicazului nr. 1-3
Judeţul Maramureş
REPUBLICA SOCIALISTA ROMÂNIA
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