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CERCETARI ŞI DESCOPERIRI ARHEOLOGICE DE EPOCA
BRONZULUI IN NORD-ESTUL TRANSILVANIEI

GEORGE MARINF.l-,CU

Intrucit reluarea săpăturilor nu mai este
de actualitate G socotim utilă prezentarea
materialelor de epoca bronzului, pe cît posibil ilustrînd .tot ce este semnificativ şi
folosind marcajul de şantier al lui D. Protase.
1n campania din 1961 au fost trasate 5
secţiuni (I-V). Materialele de epoca bronzului au apărut sporadic în S II şi au fost
prelevate, conform Planului general de să
pătură, astfel: S II B (ordeib, pl. I/1-4,
ceramică foarte probabil Noua ; S II V
(atrăh, pl. I/5, cultura Wietenberg ; S II,
B5, pl. I/6-9, c. Wietenberg ; S III/3, pl.
I/10-11, c. Noua; S IV, B~h pl. I/12-13,
c. Wietenberg ; S. IV, B5, pl. I/14-15, c.
Noua
? ; S IV, C(aseta) 7, pl. I/16, c. Noua ;
ARCHIUD (cam. Teaca)"
SIV, C7, pl. II/1-4, c. Noua ; S .IV, C8,
In punctul "Fundătu.ra", între anii 1961
pl. II/5-7, c. Wietenberg; S IV C 0, pl.
-1966, D. Protase şi Şt. Dănilă 4 au exe- ·--· II/8, c. Wietenberg. ; S V, B::~, pl. II/9-10,
cutat săpături arheologice de o relativă
c. Wietel1!berg ; S V, B:;, pl. II/11-14, c.
amploare şi ale ·căror rezultate au rămas,
Noua
Wi-etenberg; S V, C7, pl. III/1,
din ,păcate, pînă astăzi. în parte inedite 5.
c. Wietenberg; S V, pl. III/6, urnă? "aşe
zată pe o piatră, înconjurată de pietre, fă
ră oase". Pastă cu nisip, brun-cenuşie, tţr
Pentru
descoperirile
prezentate
anterior
vezi
1
FI, 3, p. 11 şi urm. ; AS. 3, p. 302 şi urm. ;
me 'de lustru, at'dere bună. Cultura WietenFI, 4, p. 24 şi urm. ; Marisia. 10, p. 31 şi urm.
berg. S V, pl. III/9, urnă cu oase umane
etc.
incinerate,
pastă brun-roşcată, cu nisip, ar2 Aşa cum se va vedea mai jos, majoritatea
dere potrivită. Datare : c. Wietenberg, daacestor descoperiri sînt deja semnalate în bibliografia de specialitate.
tă fiind apropierea de urna discutată mai
3 în cele mai multe dintre punctele arheosus precum şi în baza unor analogii, ce-i
logice citate credem că nu se vor mai putea
drept rare, din cultura Wietenberg 7.
face săpături arheologice de amploare, trebumd

Continuăm seria prezentării unor descoperiri arheologice făcute în ultimele decenii pe teritoriul judeţului Bistriţa-Nă
săud 1. De această dată semnalăm
doar
cîteva descoperiri ce apa:rţin epocii bronzului.
Deşi materialele provin, în genere, din
descoperiri întîmplătoare sau din cercetări de suprafaţă, dată fiind valoarea lor
documentară 2 ca şi cantitatea remarcabil
de mare şi de concludentă, am socotit că
este necesar să le punem la dispoziţia
cercetătocilor interesaţi 3 •
Ca de obicei,
prezentăm descoperirile pe localităţi, în
ordinea lor alfabetică.

+

astfel să ne mulţumim doar cu materiale!~ recuperate pînă acum.
4 La săpătur.ile din 1961 a participut şi Gh.
Lazin, pe atunci student.
6 Mulţumim şi pe această cale Dlui Profesor D. Protase pentru permisiunea de a pre:zenta sub această formă materialele de epoca
bronzului. Pentru referiri la descoperirile de
la Archiud "Fundătura" vezi : D. Popescu in
SCJV, 13. 1962, 1, p. 206 ; SCJV, 15. Hl64, 4,
p. 551; SCIV, 16, 1965, 3, p. 587; SCJV, 17.

1966, 4, p. 709; SCIV, 19, 1967, 3, p. 521; B. Mitrea, SCIV, 15, 1964, 4, p. 568 ; D. Protase, Problema continuităţii. .. , p. 106 şi urm. ; Şt. Dănilă
FI, 3. p. 458 şi urm.
6 In 1991 C. Gaiu a efectuat o cercetare de
verificare în punctul "Fundătura" pentru depistarea urmelor postromane.
7 Spre exemplu la Noşlac "Şumughi" (T. Soroceanu, Acta MN, 21, 1984, p. 434 şi urm., pl.
XIV /1).
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Campania 1963 (S VI-X)

aşezare antică de pe suprafaţa căreia am
cules, împreună cu C. Gaiu, ceramică din
mai multe epoci precum şi două cuţitf'
curbe de piatră ' 0 .
Ceramica de epoca bronzului aparţine
culturii Wietenberg (pl. VIII ; IX/1-4, 8)
şi Noua 11 (pl. IX/6-7, 9-14). Notăm şi
faptul că pe arătura proaspătă am găsit
oase umane ce proveneau, foarte probabil,
din morminte de înhumaţie Noua distruse. Nu s-au putut executa săpături de salvare.

S VII, C2, pl. III/2, c. Wietenbe:rg ; S X
pl. III/3-5, 7, c. Noua.
Campania 1964 (S XI-XIV)

S XI, pl. III/8, 10-12, c. Wiebenberg ;
S XII, pl. IV/1-3, c. Wietenberg; S XIII,
pl. IV/4-7, c. Wietenberg; pl. IV/8-Y
c. Noua ; S XIV, pl. IV/10, ca:stron, pasta
fină s, maroniu-r<>?cată, ardere bună, lustruire puternică, c. Suciu de Sus sau, eventual, Otomani.

DUMITRIŢA

Campania 1965 (S XV-XVI)

In 1965, în grădina locuitorului Roşea
Nistor, loc situat lîngă sediul fostului CAP,
a fost descoperit, cu prilejul săpării unei
gropi, un vas de provizii de mari dimensiuni. Vasul, deşi deteriorat la descoperire,
a fost recuperat de Şt. Dănilă şi restau-'
rat de I. Korodi (pl. XII).
Vasul a rămas nepublicat pînă în prezent, singura referire scrisă privitoare la
datarea sa fiind făcută de Şt. Dănilă 12,
care înclina să-1 pună în legătură cu aşe
zarea Latene timpurie de pe "Cetate".
In 1977, împreună cu C. Gaiu, am efectuat un sondaj arheologic la locul descoperirii vasului. Deşi săpătura a fost de
mică întihdere s-a recuperat suficient material care să ne permită o încadrare tipologică şi cronologică sigură. Ceramica
recuperată provine dintr-o aşezare de tip
Noua t:l ce pare a fi d-estul de întinsă şi
de bogată. Ca o curiozitate, în afara vasului de provizii pentru care noi cunoaş-'
tem şi alte apariţii în mediu Noua 1\ semnalăm faptul că ceaşca cu buton (pl. X/
16) a fost modelată dintr-o pastă fină, bine arsă, roşcat-cafenie ce mai păstrează
urme de vopsea roşie.

S. XV, pl. IV /11, castron brun -roşcat, ardere bună, lustruit pe ambele feţe, c. Suciu de Sus sau Otomani; S XVI, pl. IV/
12-14, ac de bronz şi două ceşti negre,
lustruite, c. Noua.
Campania 1966 (S XVII-XXIII)

+

S XIX, pl. V/1-6, c. Wietenberg
Noua ; S XXI, fără materiale de epoca bronzului; S XXII, pl. V/7----15, c. Wietenberg
Noua ; pl. V /11 c. Suciu de Sus ; S
XXIII, pl. VI/1, 4, 8 c. Noua.

+

BUDACU DE SUS (com. Cetate)

In anul 1976, în urma unor alunecări
de teren, în punctul "Ripa Mare" au fost
identificate urmele mai multor locuinţe
preistorice (trei) dn zona cărora am cules
multă ceramică 9 . Nu s-au putut face să
pături de salvare.
Ceramica recuperată
pr.in paJStă, forme şi decor se înscrie în reperi;OII'iul ·ceramkii Wietenberg, faza tîrzi·e (pl. VI/2-3, 5-7, 9-12 şi pl. VI.).
CORVINEŞTJ

(com. Cetate)

(com. Matei)

w G. Marinescu, Marisia, 10, p. 40, pl. III/
G-7.
11 Idem, Thraco-Dacica, 7, p. 56, nr. 14.
u Şt. Dănilă, Fl, 2, p. 78, nota 9.
12 Semnalări anterioare : G. Marinescu. Apulum, 17, p. 97, n. 24/3 şi 5; Thraco-Dacia, 7,

In 1980, cu ocazia efectuării de arături
adînci pentru plantatia intensivă din punctul "La moară" a fost deranjată o întinsă
8 Pentru ceramica ce ridică probleme de atribuire am considerat că este necesar să dăm
unele detalii (pastă. ardere, decor etc.).
9 Aşezarea antică a fost depistată de colegul
I. Chintăuan. La recuperarea materialelor a
participat şi C, Gaiu.

p. 56, nr. 111.
14 La Bistri~a "Cighir" (G. Marinescu, Fl. idem,
p. 21 şi urm., pl. III/1-2) şi Jelna. vatra satului
Imaterial inedit in Muz. Bistriţa, inv. 63236324).
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HERINA (com.

la poalele cetăţii antice de pe "Hegheriş" 18
-, au deranjat o aşezare antică de pe su~
prafaţa căreia am cules, împretiria cu.·,e:.:-·
Gaiu, ceramică aparţinînd mai multor
epoci.
Ceramica pe care o prezentăm acum
(inv. 13828-13868) aparţine Bronzului tîrziu, respectiv culturii Wietenberg (pl. XIII
-XIV) atît prin tehnica de prelucrare
cît şi prin decor. Vasele-borcan (pl. XIV/
1-2) şi toarta de ceaşcă (pl. XIV/5) pot
fi, eventual, atribuite şi culturii Noua. Vasul fragmentar (pl. XIII/11) prin pastă (fină, bine arsă, maronie, puternic lustruită) dar mai ales prin acel decor canelat
în "arcade", neobişnuit sau, în orice ·caz,
extrem de rar în repertoriul c-eramicii
Wietenberg, pare să aparţină culturii Suciu de Sus, eventual Otomani. O astfel de
atribuire implică însă, prin similitudinea
decorului de triunghiuri haşurate, rediscutarea şi eventuala atribuire aceleiaşi culturi a vasului de la Budacu de Sus (pl. VI/
9). In sfîrşit, semnalăm aici apariţia celor trei piese de -lut (pl. XIV/8-1 O) ce au
servit, credem, ca lustruitoare pentru ce-

Galaţii Bistriţei)

In anul 1979, arături adînci efectuate
pentru o plantaţie intensivă au deranjat
în punctul "Dealul Morii" o aşezare antică de pe suprafaţa căreia am cules, împreună cu C. Gaiu, materiale aparţinînd
mai multor epoci. Prezentăm aici doar
materialele de epoca bronzului, respectiv
cultura Noua 15, găsite pe arătură (pl. XI/
1-5).
LECHINTA

In primăvara anului 1981 arături adînci
efectuate pentru o plantaţie intensivă, loc
situat pe platoul din stînga drumului ce
duce la Lechinţa, a fost deranjată o întinsă aşezare antică de pe suprafaţa că
reia am cules, împreună cu C. Gaiu, ceramică aparţinînd mai multor epoci- Aici
prezentăm doar materialele
ce aparţin
Bronzului tîrziu, respectiv culturii Wietenberg (pl. XI/8-13) şi, poate, culturii Noua
(pl. XI/6-7).

ramică.

OCNITA (cam. Teaca)

ŞINTEREAG

In punctul "La Ştefălucu" arături adînci
efectuate în anul 1981 pentru o plantaţie
intensivă au deranjat o întinsă aşezare
antică de pe suprafaţa căreia am cules
materiale aparţinînd mai multor epoci 16 •
Din epoca bronzului tîrziu 17 reţin aten-'
ţia multe fragmente ceramice aparţinînd
culturii Wietenberg (pl. XII/3, 5-8), cîteva culturii Noua (pl. XII/1-2, 9), pre·
cum şi două unelte de piatră : un cuţit
curb de andezit (pl. XII/18) şi un toporaş
neperforat de marnă cenuşie (pl. XII/19).

Arăturile efectuate în 1980 pentru livada intensivă din localitate au deranjat
o întinsă aşezare antică de pe suprafaţa
căreia am cules, împreună cu C. Gaiu,
materiale aparţinînd mai multor epoci.
Prezentăm acum materialele aparţinînd
epodi bronzului w, materiale care au fost
depistate relativ grupat şi anume în preajma SMA-ului local, la ieşirea din sat spr:e
Bistriţa. Ceramica recuperată (inv. 1396!}:
-13991) aparţine culturii Wietenherg (pl.·
XV/1, 8, 10-15) şi culturii Noua (pl. XV/
4, 6-7), alte cîteva fragmente putînd fi
atri-buite oricăreia dintre cele două culturi.

ŞIEU~MAGHERUŞ

In primăvara anului 1980, arături adînci
efectuate·- pentru o livadă intensivă situată ÎI1 punctul "Sub Cetate" loc aflat

TIGAU (com. Lechinţa).

In primăvara anului 1975, în Ptitlctul
"La dîmburi" a fost descoper-it întîmplă-:
tor un depozit de bronzuri 20 • Cu ocazia re-

Vezi. şi G. ]\iarinescu; Tl.traco-Dacica, 7, p.
56. nr. 22.
. ·
·
16 Cercetare G. Marinescu şi C. Gaiu. In 1991,
C. Gaiu a făcut aici săpături ele verificare care
au--chit ta· ·iveală şi materiale ele epoca bronzului, puţine, fragmentare, şi care nu modifică
datele anterioare.
17 G. Marinescu, Thraco-Dacica, 7, p. 56, nr.
30 b,
J!j

18 Pentru istoricul cercetărilor si datare vezi ·
G. Marinescu, Marisia, 13-14, p. · 28-29 cu bibliografia mai veche.
19 G. Marinescu. Thraco-Dacica, 7. p. G7, nr. 40
2<~ Jdem, Marisia,'· ·g, p. 39 şi Llrm,
-

7
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Pl. I - Archiud "Fundătura" : 1-4 S IIjB 3 ; 5
S IIjV 3 ; 6-9 B 5 ; 10-11 S III/3 ; 12-13 S IV 1
B9 ; 14-15 SIV jB5 ; 16 SIV jC7. Mărimea : 1-11,

14-15

1/2 ; 12-13, 16 = 1 ;'4.
1/2 ; 12-13, 16 = 1/4.

8
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Pl. II - Archiud "Fundcltura" : 1-4 SIV ;C 7 ;
5-7 SIV/Cs; 8 SIVjC 9 ; 9-10 SIVjB 3 ; 11-14

SV jB 5•

Mărimea:

••

.'.

3-6, 9-14 = 1/2; 1-2, 7-8.
=
cea 1/4
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Pl. III - _,\rchiud "Fundătura": 1 SV jC 7 :
~J S\ ; 3-5, 7 SX ; 8. 10-12 S XI

Mărime;t:

G SV ;

8, 10, 12
1/2; 3-5, 7
1-2. 6, 9 - 1/4
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c.

CCH

1/3;

Pl. IV - Archiud "Fundătura" : 1-3 SXIII ;
4-7 S XIII; B-9 S XIV; 10 SXIV; 11 S XV;

12-14 S XVI. Mărimea : 1-!1, fl, 12
7-B, 10-11, 13-14 = 1(4.

11
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1(2;

:~

Pl. V -

Archiud

"Fundătura

: 1-6 S XIX ;

7-15 S XXI.

Mărimea

: 1-14

13
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1/2 ; 15

ilf4.

i~

~~
1
1

-

'.~
~1

Pl. VI. -- Archiud "Fundătura" : 1, 4, 8 S
XXIII; 2-3, 5-7, 9-12 Budacul de Sus "Ripa

Mare".

Mărimea

: 1, 4, 6-8, 10, 12
2-3, 5, 9, 11 = cea 1j3.
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Pl. VII -

,1!

1

Budacul de Sus "Ripa Mare".

Mărimea : 4. 8-~l. 11-12, 14-Hi ~c 1j2 ;
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1. 3, 5-7, 10, 13

cea 1/3.

1

1~

Pl. VIII -

Cervineşti

.,La

moară".

Mărimea:

3, 6. 8-10, 12-13, 15-16

=

1/2: 1-:2, 4-5.
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Î,

11, 14

=

cea 1/3.

) 1

.....

10, 12-13, 15-lG
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l/2; 2-lG

c.
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cea lj3.

1

:

~
~

1

Pl. XI -- iLTina .,Dca:ul rr.o:·ii··;
J.eC"hinţa .. Liuacla inzens'ni".

f)-l:~

l\Tărimea

: 3-S, 8. 11-13
l/2;
D-10
cea 1/3
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l-2, 6-Î.

.•
1 a Slef1ilucu".
Pl. XII _ o,·nt.a.,·

Mărime:t:

3, ll-EJ

?
4-8, 10
1/2; 1--,

19
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. -------·-·-~-:. u-Mc!gheruş
Pl. XIII - ._,zc

...SLL!J

Cetate" . l\h1rimea: 5, Î-10, 13

1/2; 1-4, 6 ' 11-12

20
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cea 1/3.

P.::..-----~===-.....,-~,..,...,;.,........,....,.,,------,.,.--~--~--------·-~-~---~

Pl. XIV -

Şieu-Măglwruş

"Sub Cetate".

Mărimea

: 4-10

1f2; 1-3

21
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cea 1/3.

Pl. XV -

Şintereag

"Livada

intensivă".

Mărimea

: 3, 6, 15

1/2 ; 1-2, 4--5

22
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cea lj3.

-'•,''\

-\,...

.'l-~;:.:.:,

PL XVI -

Ţigău

"La dîmburi".

Mărimea

: 7, 11, 13, 15-24

1/2 ; 1-G, 8-10, 12. 14, UJ-20

23
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lj3.

~,
~
1

.'

1

Pl. XVII -

Viile Tecii "Peste Vale".

Mărimea: 3, G-11, 13-14, Hi-20

-~ 1/2;

24
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1-2, 5, 12, 15

cea 1/3.

__,..----

~·~

'·

]
1

i 1

~~-

~~/

~~-----~--------------------~-------------------~--------~
Pl. XVIII -

Viişoara

"Livada intensive!".

Mărimea:

2-12

23
4 -

Arheologie
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, l/2.

:.r~

...

Pl. XIX -

Viişoara

"Livada

intcnsivă''.

Mărimea:

1-3, 7, 10, 12

1;2 ; 4-6,

26
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a.

9, 11

cea 1(3.

probabilităţile,

la aceste fragemente ceramioe se referă Mircea Rusu 23 şi după el
alţii24 cînd menţionează descoperiri de "tip
Suciu de Sus" la Viile Tecii. In ce mă
sură aceste f,ragmente ceramice aparţin
unui aport etnic sau unei influenţe culturale, numai cercetările viitoare vor putea stabili.

ouperării depozitului, la locul descoperirii,
am făcut un mic sondaj arheologic ce
s-a soldat cu recuperarea, în afară de uneLe piese de bronz, a unei însemnate
cantităţi de ceramică aparţinînd epocii
bronzului, respectiv culturii Noua. Intrucît depozitul a fost găsit la circa 20 cm
adîl1JCime iar ceramica recuperată provenea dintr-o locuinţă ce se adînoea la circa
70 cm, nu am putut face o legătură cronologică directă şi sigură între depozit şi
ceramică2 1 . Deoarece intenţiile noastre de
reluare a săpătu.rilor nu s-au materializat, prezentăm acum ceramica recuperată
în 1975 pentru a servi ca reper celor interesaţi în studiul epocii bronzului şi, indeosebi, al culturii Noua (pl. XVI). Două
fragmente ceramice {pl. XVI/16-17) pot
aparţine atît culturii Noua cît şi culturii

VIIŞOARA (oraş Bistriţa)

La ieşirea din localitate, în dreapta şo
selei ce duce la Beclean, în 1981 arături
adînci efectuate pentru o plantaţie intensivă au deranjat o întinsă aşezare de pe
suprafaţa căreia am cules, împreună cu
C. Gaiu, materiale arheologice aparţinînd
mai multor epoci. Nu s-au putut face să
pături de salvare.
Materialele de epoca bronzului aparţin
culturii Wiete.nberg (pl. XVIII/1-12) şi
cultur:ii Noua 2:; (pl. XIX/3-13). Ar mai
fi de semnalat faptul că vasul de la pl.
XVIIV1, prin formă şi decor, nu însă
şi prin pastă, ar putea, eventual, să fie
atribut culturii Coţofeni, cultură ce este
şi ea prezentă în aria aşezării. Fragmentele
ceramice de la pl. XVIII/12 şi pl. XIX/
1-2 provin, probabil, de Ia o vatră sau
sînt resturi de chirpic. In sfîrşit, în afara
cera:micii, din aşezare mai provine un omoplat de os cresta:t (pl. XIX/7) şi un
buton de bronz publicat anterior 2f;.

Wiet~mberg.

VIILE TECII (com. Teaca)
In punctul "Peste vale", Şt. Dănilă a
cules în 1960, la prima arătură cu tractorul, multă ceramică de epoca bronzului 22
care se .pă:strează în Muzeul Bistriţa (înv.
6225-6265). Ceramica aparţine, în linii
generale, culturii Wietenberg (pl. XVII/
1~2, 5, 7-11, 14, 19}, cîteva f1ragmente
însă, prin pastă, decor şi ardere (pl. XVII/
6, 15-18, 20) par să aparţină culturii Suciu de Sus, eve111tual Otomani. După toate
Recherches et decouvertes appartenant

a l'âge

du bronze au Nord-Est de la Transylvanie

Tout en continuant la serie des communications anter.ieures (voir la note 1) concernant
les decouvertes appartenant a l'âge du bronze
au Nord-Est de la Transylvanie. respectivement
dans le departement de Bistriţa-Năsăud, l'auteur presente, cette fois-ci, des materiels archeo.
logiques trouves sur le territoire de 12 localites
suite a des foui!les et sondages archeologiques
(Archiud, Ţigău, Dumitriţa), on etant des resultats des recherches de surface effectuees sur
quelques plantations d'arbres fruitiers, ou le
labourage a profondeur (aprox. 70 cm), a mis

au jour un riche materiei archeologique. Bien
qu'en majeure partie, Ies observations stratigraphiques, que seules de recherches methodiques et exhaustives peuvent offrir, manquent.
l'auteur considere qu'il est pourtant necessaire
de presenter aux chercheurs interesses un materiei de valeur, partiquement inconnu jusqu'au
present. Les decouvertes presentees appartiennent a l'âge tardif du bronze. respectivement
aux cultures Wietenberg et Noua, et, peut~tre, par quelques fragments de ceramique, a
la culture Otomani ou Suciu de Sus.

21 O astfel de relaţie ar impune datarea depozitului în Bronz D.
2Z Şt. Dănilă, Materiale, 9, p. 427, n. 4.

M. Rusu. ArhMold, 2-3. p. 246, n. 36.
Pentru diversele opinii vezi, între altele,
studiul nostru din Apulum, 17. p. fll ~i urm.
~'i G. Marinescu. 1'hmco-Dctci('(l, 7. p. 57, nr. 45.
2" Idem, Marisia, 13-14, p. 31-32, pl. 29/11.
23
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CONTRIBUTII LA CUNOASTEREA BRONZULUI TARZIU
DIN NORDUL TRANSiLVANIEI. CERCETARILE
DE LA SUCIU DE SUS ŞI GROŞII ŢIBLEŞULUI

CAlWL KACSO

zul recuperării unui inventar suficient de
semnificativ, de a se lămuri atât problema
caracterului obiectivului, cât şi cea a apartenenţei sale culturale, motiv pentru care
am hotărât reluarea cercetărilor de aici.
Săpăturile s-au desfăşurat între 28 august şi 10 septembrie 1989 2• Pe lângă cele
două casete, prin care am 'cercetat cele
două gropi sesizate în malul râul!ui, am
desc!his şi cinai secţiuni de câte 20/1 m, în
scopul reverificării situaţiei strat.igrafice
din staţiune şi a descoperirii, eventual, şi
a altor complexe.
Deşi noile secţiuni au acoperit o porţiune de teren destul de mare, n-au fost
obţinu.t·e date stratigrafice diferite de cele
obţinute prin săpătura anterioară, în fiecare dintre ele, imediat sub stratul vegetal, apărând stratul de pietre de râu. In
schimb, a fost recoltată o cantitate mult
mai mare de fragmente ceramice, care a
permis măcar stabilirea unor forme ceramice, uneori chiar a tipurilor şi variantelor, precum şi reconstituirea grafică parţială a câtorva dintre acestea.
Astfel, au fost identificate străch~n.i.
cele mai multe cu marginea răsfrântă în
exterior, la unele şi faţetate (pl. I, 1-15),
aeşti cu toarta supraînălţată,
cu corpul
bombat (pl. I, 16, 18-20) şi cu corpul modelat unghiular (pl. I, 17), vase mici cu pereţii aproape drepţi şi cu marginea rotunjită şi neprofil.ată (pl. I, 21-26) sau cu
marginea uşor răsfrântă în exterior (pl. I,
27-29. 31-32), vase cu gâtu1 scurt tronconic şi corpul uşor arcuit (pl. II, 1. 4),
vase cu gâtui scurt şi corpul bombat, pre-

In vara anului 1968, cu prilejul unor
lucrări de îndreptare a cursului râului Suciu (Ţibleş), la aproximativ 500 m nord

de localitatea Suciu de Sus, î:n locul numit
"La şes", au ieşit 1a iveală numeroase
fragmente ceramice. Anunţat despre descopenire, încă in toamna aceluiaşi an, am
efectuat o cercetare la faţa locului. In
malul stâng al râului am găsit o mică
groapă, parţial distrusă, din care am recuperat o greutate fragmentară de lut ars.
Totodată, am constatat prezenţa sporadică
a unor fragmente ceramice, unele ornamentate cu striuri, în porţiunea de teren
întinsă între mal şi terasa înaltă "Traian'-',
dar şi pe marginea terasei. Micul sondaj
de verificare, executat atunoi, limitat la
două secţiuni de 15/1 m, nu a dat nici el
rezultate mai deosebite, alte fragmente ceramice, majoritatea atipice, apărând doar
in stratul vegetal, gros de 0,10-0,15 m,
sub ac~sta fiin:l prezent un strat compact
de pietre de râu. Fără a se putea stabili cu
certitudine natura obiectivului din care
proveneau fragmentele ceramice, s-a precizat do::J.r că acesta datează din epoca
bronzului şi a aparţinut purtătorilor culturii Suciu de Sus sau ai grupului Lăpuş 1•
In cursul unei periegheze întreprinse
în anul 1989, am observat că deplasarea
permanentă îns,pre stânga a râului a afectat în continuare staţiunea din punctul "Pe
şes", în malul relativ înalt fiind vizibile
clar conturul a două gropi de mari dimensiuni, precum şi câteva fragmente
cer amice.
Cu toate că gropile erau deja parţial
distruse, exista acum ,pos;ibilitatea, în ca1

2 La săpături a participat şi I. Stanciu. Intregul material descoperit se află la Muzeul din
Baia Mare (nr. inv. 20164-20385).

C. Kacso, Dacia N. S., 31, 1987, p. 59 sqq.
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de motive în relief : butoni conîci alătu
(pl. VIII, 6), butoni aplatizaţi, cu suprafaţa plată (pl. VIII, 7) sau alveolată
(pl. VIII, 8). Decorul de caneluri late este
prezent pc vasele negre-roşii, iar canelurile înguste pe un fragment, ce provine,
eventual, de la o ceaşcă {pl. VII, 9). Un
singur fragment, neîncadrabil tipologie,
este ornamentat cu o linie incizată (pl.
VIII, 5).
G:noapa B/1989, plasată la 3,45 m no~d
de prima groapă, a avut o formă asemănă
toare (diam . .gurii - 1, 15 m) şi se adâncea
în pământ până la 1,30 m. Mai ales ,pe
fundul gropii s-a aflat o cantitate relativ
mare de ·ceramică fragmentară, dar şi resturi de ardere, pământ ars şi cărbune.
Formele de vas reconstituibile nu diferă
de cele din secţiunrl. şi elin groapa N1989 :
străchini, dintre care una cu marginea
canelată (pl. IX, 1-8), vase cu marginea
răsfrântă în exterior şi gâtui
tronconic
(pl. IX, 9), v:ase mici cu pereţii drepţi sau
uşor oblici (pl. IX, 11-12), vase cu gâtul
scurt şi corpul bombat (pl. IX, 15-1,6),
vase cu marginea puternic evazată, gâţui
înalt şi corpul pântecos (pl. IX, 13-14.
18-19), toate de culoare neagră în exte-.
rior, roşie în interior, vase cu gâtul înalt
şi corpul bombat (pl. IX, 17, X, 1-2),
vase sac (pl. X, 3-7, XI, 1-12). Dintre
elementele decorative ale ceramicii aces·
tei gropi este de semnalat prezenţa unei
proeminenţe hipertrofiate, ornamentată cu
caneluri concentrice, ce provine de la un
vas cu gâtul inalt şi corpul pântecos. Lipseşte însă ornamentul excizat-illlcizat.
In afară de ceramica şi greutatea dE'
lut ars prezentate, în săpătura de la Suciu
de Sus nu a mai fost găsLt decât un alt
obiect de lut ars fragmentar, de formă
aproape cilindrică (pl. VI, 19), de desti-

văzute, probabil, cu torţi (pl. II, 5-6),
vase cu gâtul înalt, pe care erau plasate,
probabil, două torţi (pl. II, 8. 13-15), vase
cu marginea accentuat evazată, gâtui scurt,
cu sau fără torţi (pl. III, 1-6), vase cu
marginea lată şi răsfrântă în exterior, gâtui înalt şi, foarte probabil, corpul pântecos, dintre care câteva au culoarea neagră în exterior şi roşie în interior (pl.
III, 7-12), vase sac, cu variate modelări
ale marginilor şi cu pereţU drepţi sau uşor
arcui ţi (pl. V-VI).
Tehnica de decorare cea mal frecvent
întâlnită este strierea, folosită la toate formele de vase menţionate, la exemplarele
confecţionate dintr-o pastă mai grosolană.
Decorul striat este însoţit, de cele mai
multe ori de motive în relief : butoni simpli (pl. I, 22, 30, III, 10-11, VI, 3), butoni alveolaţi (pl. VI, 4), nervuri crestate
(pl. II, 10), brâuri alveolate sau crestate
pe margine (pl. IV, 10. 19. 21-22). Butoni
simp1i (pl. II, 9, IV, 3, VI, 1-2), respectiv
benzi alveolate (pl. I, 23) apar şi pe eeramica de factură mai fină. Ornamentul realizat în tehnica combinată excizie-incizie
ru-a fost sesizat decât pe un singur fragment de fund de vas (pl. VI, 9), ca de altfel şi ornamentul de linii paralele executat în tehnica inciziei adânci (pl. II, 5)
şi cel format din alveole alăturate {pl. I,
16). Canelurile sunt prezente mai ales pe
ceşti (pl. I, 16-18. 20) şi pe vasele cu
gâtul înalt şi corpul pântecos {pl. III,

raţi

9-1~).

Groapa A/1989, cu pereţii uşor înclinaţi
fundul drept, a avut, probabil, gura circulară (diam. 0,94 m) şi se adâncea în
pământ până la 0,85 m. Din umplutura
sa, amestecată cu foarte multe pietre de
râu, au fost salvate numeroase fragmente
ceramice, precum şi o greutate fragmentară de lut ars. Formele de vas sigur identificate sunt : străchinile şi castroanele
(pl. VII, 1-8), vasele mici cu pereţii aproape drepţi sau .uşor oblici (pl. VII,
10-11), vasele cu gâtul scurt şi corpul
bombat (pl. VII, 12-13), vasele cu gâtul
înalt şi corpul bombat (pl. VII, 14-15)
vasele cu marginea mult răsfrîntă în exterior, gâtul înalt şi corpul pântecos {pl.
VII, 16-20), toate de culoarea neagră în
exterior, roşie în interior, vasele sac (pl.
VIII, 1-4). Şi aici cele mai multe dintre
vase poartă decorul striat, însoţit uneori
şi

naţie nepreciza:bilă.

Materia1ele din sec~iuni şi cele din
gropi aparţin, evident, unui obiectiv unitar. Chiar da~că nu au fost descoperite
nici un fel de resturi lde locuinţe 3, se
poate afirma cu destulă certitudine că
piesele găsite provin dintr-o aşezare. Locul în care era plasată aceasta, lll!Ilca înaltă
a văii Sudului, a cunoscut transformări
3

Gropile cercetate se aflau sigur in afara
Casetele săpate au fost suficient de
extinse, astfel că, în cazul in care ar fi existat
urme de locuinţe. ele erau fără îndoială sesizate.

locuinţelor.
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inorfoiogl.ce esenţiale de-a h.ingui t1m,pului, pe de o parte datorită deplasării văii,
pe de altă parte din cauza inundăirilor
parţiale,
provocate de afluenţii de pe
stânga, care re varsă pe o direcţie aproape inversă sensului de curgere a râului
principal şi care barează, la v.iituri, apele
Sudululi, a căror nivel se înalţă şi se revarsă"· Aşezarea din punctul "Pe şes"
a fost în bună parte distrusă de apele de
viitură, astfel d
este foarte puţin probabil ca prin eventuale viitoare cercetări
aici :să se ,poată obţine date mai relevante
decât cele de care dispunem în momentul de faţă.
Putem preciza însă acum mult mai
exact decât după sondajul din anul 1968
apartenenţa culturală a obiectivului. Asociaţia repetată de ceramică striată cu ceramică neagră-roşie canelată, dar şi prezenţa sporad1că a oeramicii
cu decor
excizat-incizat sunt dovezi sigure că aşe
zarea a aparţinut purtătorilor grupului

cropoiei de la Lapuş, dar şl. a altor obl.ecti ve contemporane .ce aparţin aceluiaşi
gru,p, •Cum este complexul funerar de la
Libotin, aflat tot în Depresiunea Lăpuşu
lui r..
Este .de remarcat că, la fel ca şi la
Lăpuş şi Bicaz-Oarţa de Sus, aşezarea de
la Suciu de Sus era plasată în imediata
vecinătate a unei necropole tumulare.
Tumuiii de la Suciu de Sus - "Troian" au fost cercetaţi încă în deceniul
nouă al secolului trecut de către J. Szendrei. Extrem de sumarele date cu privire
la săpăturile pe care le-a efectuat 7 nu
permit concluzii mai ample, mai ales că,
se pare, materialul ceramic pe care l-a
recoltat s-a amestecat cu cel găsit de el
în necropola plană de inaineraţie, mai
timpUJrie, de 1a Suciu de Sus - "Poduri
pe coastă". Potrivit afirmaţiilor lui Szendrei, ritul funerar constatat la Suciu de
Su:s - "Traian" era identic cu cel practicat în necropola k.mu1ară de la Lăpuş 8 .
Tot sumare sunt şi datele cu privire
la săpăturile întreprinse de D. Teleki pe
"Trman", .posibil chiar înainte de Szendrei. In prima relatare a lui M. Roska
despre .aceste săpături !l, se afirmă că Teleki ar fi cercetat pe "Traian" o aşezare.
In lucrarea din 1940 se spune însă că el
a dezvelit aici tumuJ:i, în care a găsit
"urne ~i ce~ti din epoca timpurie a nerului" ~< 1 •
Materialele din colecţia lui D. Teleki
de la Gorneşti, aflate în prezent la Muzeul din Tg. Mureş, au fost prelucrate
de către T. Bader 11 • Intrucât Teleki, la
fel ca şi Szendrei, a întrepr;ins săpături
şi în .necropola plană de la Suciu de Sus
- "Poduri de coastă", dar şi în necropol
tumulară de La Lăpuş "Podanc", iar
marcajele iniţiale au dispărut în cea mai
ma:re parte, o separare .a ceramicii din
cele trei obiective n-a putut fi decât parţial realizată, atribuirile fiind de multe
ori ipotetice.
Dintre fragmentele ceramice public::J.te
de Bader, având în vedere analogiile lor

Lăpuş.

Pe baza cercetărilor din necropola tumulară de la Lăpuş 5 , s-a putut conchide
că, în evoluţia grupului Lăpuş, au existat.

două faze. In ceramica primei faze, caracteristicile etapei anterioare, de factură
Suciu de Sus, se menţin încă cu o pregna~nţă destul de mare. In cea de a doua
fază, chiar dacă sunt în continuare în uz
forme de vase cu o îndelungată tradiţie,
de exemplu vasele vatră, vasele covată,
vasele sac etc., :iar ornamentul striat, care
este propriu ceramicii Suciu din faza iniţială a culturii, rămâne în continuare predominant, apar şi o serie de trăsături noi.
pdntre care şi prezenţa, într-o cantitate
semnifiicativă, a ceramicii negre-roşU cu
ornament canela t.
Deşi nu se poate exclude cu totul posibilitatea ca aşezarea de la Suciu de Sus
- "Pe şes" să-şi fi avut începutul încă în
cursul fazei Lăpuş I, materialele descoperite o încadrează în faza Lăpuş II, formele de vase, precum şi tehnicile de decorarre şi motivele ornamentale, în măsura
în care acestea din urmă pot fi reconstituite, găsindu-şi, în total:itate, analogiile
în ceramica celei de a doua faze a ne-

C. Kacscî, Thraco-Dacia 11, 1990, p. 79 sqq.
Af:, 7, 1887, p. 378 ; Archt'ae, 8, 1888, p. 175

G
7

sq.

Gr. Posea, Ţara Lăpuşului. Studiu de geomorfologie, Bucureşti, 1962, p. 125.
5 C. Kacs6, Necmpola tumularc1 de la J.c1puş
(teză de doctorat). Cluj, Hl81.
4

u AE, 10, 1890. o. 377.
~ M. Roska, MuzKănyoert, 8, 1914, p. 143.
10 Idem. Kăzlemenyek Debrecen, 1940. p. G.
11

T. Bader, Marisia 6, 1976, p. 37 sqq.
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în necropola de la Lăpuş, :ar putea proveni
elin tumulii de la Suciu de Sus cele prezentate pe pl. II/3, pl. III/1-2, pl. IV/8,
pl. V/2-3, 6. Chiar dacă am avea certitudinea că aceste fragmente au fost întradevăr descoperite în necropola tumulară
de la Suciu de Sus, nu am putea totuşi
raporta .mormintele de aici la cele de la
Lăpuş decât în termeni generaH, în sensul
că cele două necropole au fost aproximativ contemporane, fapt de altfel de presupus oricum, fără a putea preciza dacă şi
monumentul de la Suciu de Sus a cunoscut două faze de evoluţie, aceasta întrucât
fragmentele amintite, inclus.iv cel provenit dintr-un vas de dimensiuni mari, cu
marginea puternic evazată şi decorată cu
mohlve spiralice (la Bader pl. V /2}, au
analogii în ambele faze ale necropolei de
la Lăpuş.
In stabilirea, chiar ipotetică, a poziţiei erono1ogice a necropolei tumulare de
la Suciu de Sus, trebuie luată in considerare şi aprecierea lui M. Roska cu privire la încadrarea ceramicii de aici, în concepţia reputatului s3vant transilvănean,
ca de altfel şi a altor cercetători, epoca
timpurie a fierului avându-şi începutul în
perioada Hallstatt. Este deci posibil ca tumulii de pe "Troian", în totalitatea lor sau
măcar unii dintre ei, să f:i fost contemporani cu tumulii din faz'.i a doua a necropolei de La Lă.puş.
Deşi în prezent nu se mai pot recunoaşte nici un fel de urme ale necropole1 tumulare de la Suciu de Sus, localnicii afirmă că mov.ilele se plasau înspre
extremitatea sudică a terasej "Troi.an",
acolo unde am şi găsit câteva fragmente
atipic·e, decorate cu striuri. Această porţiune de t·era.să se află în zona cea mai
apropiată d·e aşezarea din punctul "Pc

cercat identificarea acestui punct de hotar
în raza localităţii, dar nu am găsit un
locu:itor din Suciu de Sus care să fi cunoscut locul în care se află sau să fi auzit
măcar de o astfel de denumire, după cum
nu este cunoscut nici punctul de hotar
"Tabăra", unde, după
Roska 1:1, s-ar fi
aflat tumuli cu urne. Dacă informaţia lui
Roska poate fi considerată ca greşită, cea
de pe fragmentul de vas în discuţie nu
poate fi pusă la îndoială, întrucât marcajul datează diin perioada de alcătuire a
colecţiei. Posibila explicaţie a faptului că
denumirea de punct de hotar "Mocira"
nu mai este cunoscută este că aceasta s-a
schimbat în perioada scursă de la descoperire, probabil sfârşitul secolului trecut,
şi tradiţia locală nu o mai consenmează,
după cum ·ea nu mai figurează nici în
hărţile cadastrale sau documentele mai
rec:ente H.
N·eputând determina locul în care se
plasa punctul "Mocira", putem doar ,presupune fie că în raza localităţii Suciu
de Sus, într-o porţiune neprecizată, mai
există un obiectiv din •epoca bronzului,
ce a aparţinut .purtătorilor culturii Suciu
de Sus, sau ai grupului Lăpuş 1", fie că
punctul "P.e şes", sau o parte din el, a
avut odinioară denumirea de "Mocira",
deci fr.agmentul în cauză provine elin aceeaşi aşezare ca şi materialele prezentate
mai sus.

*

*

La capătul nordic al te:rn.sei "Troian",
la aproximativ 4 km. de locul în care se
afla, foarte probabil, necropola tumulară,
deja în teritoriul localităţii Gvoşii Ţible
şului, a fost descoper.it, la o dată între
1985-·1987, un depozit de broilZ'Ur.i. Pie-

şes".

În afara m::~terialelor de la Suci'.l de
Su:> - "Troian" şi "Poduri pe coastă".
T. Bader publică, tot din colecţia Teleki,
un fmgment de vas cu marginea evazată,
gâtul scurt şi uşor troncon1ic, ·corpul bombat, ornamentat cu motive geometrice,
re:1liz~te în tehnica excizi·ei-incizlei, care
poartă marcajul
"Fels6szocs - Mocira"
("Suciu de Sus - Moc.ira ") 1 ~. Am în12

*

13 M. Roska, Erdely regeszeti repert6riuma
I. Oskor, Kolozsvăr, 1942, p. 90, nr. 78.
H J
Kădăr
Szolnok-Dobokavtirmegye monographitija, v'I, Dees, 1903, p. 500 menţionează

o denumire de hotar din Suciu de Sus aproape
cu cea amintită de Bader, şi anume
"Macina", care figurează intr-un document de
la 1743. Probabil că cele două denumiri (sau
una singură, in cazul în care unul. dintre autori a transcris greşit o literă) se referă la acelaşi punct.
..
15 Fragmentul de vas nu este suficient de
caracteristic pentru o atribuire culturală mai

identică

exactă.

Ibidem, pl. V, 1.
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sele, 10-15 celturi întregi, au fost duse
la Şcoala generală din localitate, unde însă
s-au păstrat doar trei exemplare, celelalte dispărând în vara anulllii 1987 1G.
Anunţat despre descoperire de abia în
1989, în toamna aceluiaşi an am efect4at
un sondaj de verificare în locul în care
au ieşit la iveală bronzurile. Fără a mai
găsi şi alte piese, am constatat doar că
depozitul a fost depus în afara perimetrului vreunui obiectiv arheologic.
Verificând şi zona înconjurătoare locului în care apăruse depozitul, la cea
500 m nord-vest de acest punct, :tot în
stânga râului Sudu (Ţibleş), la începutul
unei pante de deal, în punctul de hotar
numit "O grade", am găsit la supnaf.aţă
fragmente ceramice databile în epoca
bronzului.
Deoarece cea mai mare parte a terenu1ui unde apăruseră fragmentele ceramice era ocupat încă, la data când efectuam cercetarea, de culturi agricole, nu
am putut realiza decât un sondaj restrâns
la trei secţiuni de câte 1<2/1 m, care a
permis, totuşi, descoperirea unor noi matel~iale 1i şi câteva concluzii cu privire la
natura obiectivului şi lia stratigrafi.a sa.
Ele erau importante mai ales că evidenţiau
pentru prima d:~.tă urme din epoca bronzului într-una dn localităţile din Depresiunea Lăpu:şului, plasată destul de aproape de binecunoscutele staţiuni de la Suciu de Sus şi Lăpuş.
Cel puţin in porţiunea cercetată, obiectivul, fără îndo.ială o aşeza:re, are o strat.igrafie :simplă : sub stratul vegetal, gros
de 0,10-0,15 m, există un singur strat de
cultură, al cărui grosime maximă nu depăşeşte 0,10 m, sub acesta aflându-se solul viu.
Fragmentele ceramice recoltate nu au
făcut posibilă decât o singură întregire
parţială. S-au putut totuşi stabili câteva
forme ceramioe : străchini (pl. XII, 1-3),

vase sac, cu mai multe variante de modelare a margiinilor (pl. XII, 4-12), vase cu
marginea evazată şi corpul, probabil, born.bat (pl. XII, 13-16), tipsie (pl. XII, 17).
In afara decorului .striat (pl. XII, 6. 18. 20)
şi a celui in relief : mici
butoni conici
(pl. XII, 5-6), n-au fost sesizate alte tehnid de ornamentare, respectiv motive decorative. Este de subliniat,. că au fost gă
site într-un număr relativ mare fragmente ce provin de la vase de culoare neagră în exterior, roşie în interior. Prezenţa
acestora din urmă, în asociere cu eeramica striată, este un indiciu pentru atribuirea culturală probabilă a aşezării de
la Groşii Ţibleşului "Ograde", purtătorilor grupului Lăpuş.
Desigur, caracterul limitat al cercetă
rii nu faoe posibilă formularea unor concluz.ii definitive, totuşi lipsa ornamentului canelat pe ceramica neagră-roşie poate fi inter,pretată, eventual, ca o dovadă
că aşezarea, cel puţin parţial, se încadrează şi într-o per.ioadă ulterioară celei
de a doua faze a necropolei de la Lăpuş
respectiv a aşezării de la Suciu de Sus "P'e şes".

Ou ocazia

cercetărilor

tre

descope~itor.

După

recuperaJrea pieselor, am efectuat
o verificare a loculuJ de descoperire.
Acesta se află la aproximativ 6 km nordest de localitate, în zona premontană a
Ţibleşului, la est de val,ea Mingetului, la
o altitudine de peste 800 m, în locul numit "Tăuşor".
Piesele de bronz au apărut la mică
adâncime în pământ, cu ocazia saparn
unllii şanţ în vederea amenajării unu.i gard
protector pentru o pepinieră. Des-coperitorul nu a mai putut preciza numărul pies,elor găsite, a afirmat însă că a pierdut
doar douâ sau trei dintre ele si că acestei'
erau identice cu cele pe care ~i le-a predat.
Verificând locul in care au ieşit la iv€ală bronzurile, nu am mai gă:sit şi altele,
în schimb, din apropiere, am cules de la
suprafaţă mai multe fragmente ceramice.
şi

16
Informaţie Ioana Filip, profesoară de istorie la Şcoala din Grasii Tiblesului. Cele trei
celturi, datate în Hallstatt ·B 1, ~e păstrează la
Muzeul din Baia Mare (nr. inv. 19349-19351).
împreună cu alte descoperiri contemporane ele
fa~ obiectul unui studiu separat. în curs de' pu:
bhcare : Noi descoperiri de bronzuri hallstattiene din Transilvania.
17
În colecţia Muzeului din Baia Mare (nr.
inv. 20386-20406).
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întreprinse la

Groşii Ţibleşuil.ui, am fost informat că.
în primăvara anului 1988, în raza localităţii, au mai fost găsite piese de bronz,
din care câteva erau încă păstrate de că
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O parte a acestora aparţin culturii Coţo
feni, cele mai multe se încadrează însă în
Bronzul t;rziu : fragment de strachină decorată cu striuri (pl. XIII, 5), fragment de
vas de dimensiuni mari, cu marginea uşor
răsfrântă în exterior şi pereţii arcuiţi (pl.
XIII, 6), fragment dintr-un vas de mici
dimensiuni prevăzut cu o toartă semisferică (pl. XIII, 7), fragmente de vas sac decorate cu striuri şi motive în relief : butoni conici, butoni aplatizaţi cu suprafaţa
alveolată (pl. XIII, 7-14) 1ti.
Cele patru piese de bronz recuperate,
aflate în prezent tot în colecţia Muzeului
din Baia Mare, sunt: 1. Seceră cu buton
fragmentară, ruptă recent, cu lama îngustă, prevăzută cu o nervură, care se extinde până la vârf, tăişul uzat, lăţ. - 1,6 cm,
nr. inv. 20420. (pl. XIII, 1). 2. Seceră cu
buton fragmentară, ruptă recent, cu lama
îngustă, prevăzută cu o nervură ce porneşte de la buton, tăişul uzat, lăţ. 1,4
cm, nr. inv. 20421 (pl. XHI, 2). 3. Fragment dintr-o lamă îngustă de seceră, ruptă reoent, prevăzută cu o nervură, tăişul
uzat, lăţ. - 1,1 cm, nr. inv. 20412 (pl. XIII,
3). 4. Fragment dintr-o placă de bronz cu
destinaţie ne.p.recizabilă, ruptă recent, lăţ.
- 1,7 cm, nr. inv. 20423 (pl. XIII, 4).
Fragmentele ceramice din Bronzul târziu provin dintr-o aşezare ce a aparţinut,
foarte probabil, purtătorilor grupului Lă
puş. Alături de aşezarea de la Moisei "Tarniiţa Purcăreţului" 19, ea este a doua
staţiune de înălţime a grupului identificată în noroul Transilvaniei. Chiar dacă, la
nid una dintre cele două descoperiri, în
lipsa unor săpături sistematice, n-a fost
stabU.it caracterul locuirii, care putea fi
fie permanentă, fie doar sezonieră, se întrevede de acum că habitatul s-a extins
în zonă în ultimele secole ale mileniului
II a. H. şi înspre regiunile mai înalte, probabil în conexiune cu una din principalele
ocupaţii, şi anume creşterea vitelor.
Din păcate, în condiţiile de descoperire
descrise, depozitul de bronzuri de la Groşii Ţ.ibleşului "Tăuşor" (Groşii Ţibleşu
lui II) nu a fost recuperat decât parţial,
chiar piesele salvate, iniţial întregi, par-

venindu-ne rupte. Nu avem posibilitatea de
a verifica dacă informaţia furnizată de
descoperitor, în legătură cu numă.irul pieselor din depozit, corespunde sau nu adevărului. Totuşi, descrierea făcută
de el
pieselor pierdute pare să fie verosimilă,
ceea ce înseamnă că depozitul conţinea in
principal seceri. Cele care s-au păstrat
aparţin aceluiaşi tip : cu buton, lama ingustă şi puternic încovoiată, prevăzută cu
o nervură ce urmăreşte conturul secerii de
la buton până la vârf. Astfel de seceri nu
cunoaştem din alte descoperiri nordtrnnsilvănene, analogiile lor găsindu-se cu precădere în regiunea nordbalcanică ~ 0 • Intrucitva apropiate de secerile de la Groşli Ţi
bleşului, reprezentând totuşi alte variante,
sunt exemplarele din depozitele de la Ţi
gău 2 1 şi Perişor ~ 2 •
Depozitul datează

din perioada Uciu,
dar secerile din compoziţia sa nu par a fi
produse ale metalurgiei locale, secerile cu
buton confecţionate în atelierele. din nordul Transilvaniei în această secvenţă cronologică având, de regulă, o formă diferită, lamele mai late, cele mai multe fiind
lipsite de nervuri ~ 3 , prezenţa lor înb:-o
aşezare a purtătorilor grupului Lăpuş se
datorează, desigur, relaţiilor de schimb.
Fireşte, este greu de apreciat dacă .pie.se ce îşi aveau originea în zone destul de
îndepărtate au parvenit în nordul Transilvaniei printr-un schimb direct cu comunităţile acelor zone sau au fost obţinute
din regiunile învecinate estice, sud-estice,
unde, astfel de produ-se, au putut fi mai
repede asimilate., respectiv corufecţionat~
după modele elaborate de meşteri, ce aparţineau unei populaţii înrudite.
Depozitul de la Groşii Ţihleşulurl. "Tăuşor", alături de alitele, p:robează legăturile dintre mediile Suciu-Lăpuş
şi
Noua-Sabatinovka. Caracterul şi intensitatea acestor legături, rezultatele influenţărilor reciproce ulrmează încă să fie stabilite printr-o analiză detaliată a descoperirilor din ambele medii.
20

V. Dergacev, Thraco-Dacica 12, 1991, p.

52 sq.
G. Marinescu, Marisia 9, 1979, pl. 17.
T. Soroceanu, A. Retegan, Dacia N. S. 25,
1981. fig. 29, 1-8.
V M. Petrescu-Dîmboviţa, Die Sicheln
in
21
22

18 în colecţia Muzeului din Baia Mare (nr.
inv. 20407-20419).
19 Identificată de M. Dâncus. Materialul inedit Ia Muzeu] Maramureşean ~lin Sighetu Mar-

Rumănien

zeitlichen

maţiei.

mit Corpus der jung- und spătbronze
Horle Rumaniens, PBF, XVIII-I,

Munchen, 1978, p. 13 sqq.
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BEITRĂGE

ZUR KENNTNIS DER SPĂTBRONZEZEIT IM NORDEN TRANSSILVANIENS.
DIE AUSGRABUNGEN IN SUCIU DE SUS UND GROŞI! ŢIBLEŞULUI
-

Zusammenfassung -

Der Verfasser veroffentlicht die Ergebnisse
der Ausgrabungen in zwei in der Lăpuş-Senke
befindlichen spătbronzezeitlichen Siedlungen, die
im Jalu·e 1989 durchgefiihrt wurden.
In der Siedlun~ von Suciu de Sus - ."Pe
şes" er;_chienen schwarz-rotfarbige
mit Kanneluren verzierten Keramik und geriefelten
Scherben vergesellschaftet. Ei ne solche Kom bination weiilt darauf hin, daB die Siedlung zur
Trager der Lăpuş-Gruppe gehorte.

Sehr wahrscheinlich, gehorte auch die Siedlung von Graşii Ţibleşului zu derselben Bevolkerung, obwohl hier kannelierte Keramik noch
nicht gefunden wurde.
în Gro~ii "fibleşului - "Tăuşor", im Rahmen einer Hohensiedlung, kam auch ein kleines Bronzedepot zum Vorschein, das in die
Uriu-Zeit datiert werden kann. Die Sicheln sind
aber keine Produkte der einheimischen Metallurgie, sondern Importware aus dem Noua-Sabatinovka Kulturkreis.
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FIBULE DiN CASTRUL ROMAN ŞI AŞEZAREA CIVILĂ
DE LA ILIŞUA (JUD. BISTRIŢA-NĂSĂUD)

D. PROTASE, S.

COCIŞ,

dar avem certitudinea că cele mai multe
piese s-au găsit în castru.
In cele ce urmează ne-am propus să
prezentăm fibulele romane descoperite la
Iliuşa, care în momentul de faţă totalizea...J
ză un număr de 59 exemplare. Din acestea, patru au fost publicate în 1978 2, iar
alte patru în 1979 :1• Restul de 51 sunt
inedite, 8 dintre ele provenind din colecţia veche a Muzeului clujean, iar celelalte 43 s-au descoperit în cursul cercetări
lor făcute la castru între anii 1978-1992.
Fibulcle sunt de bronz (58) şi fier (1). Clasificarea lor integrală s-a făcut după criteriul tipologie utilizîndu-se totodată datele furnizate de stratigrafie şi monede
(pentru piesele descoperite în ultimii 15
ani), precum şi prin analogie cu piese din
alte părţi ale Daciei şi Imperiului roman.
Folosind cele mai noi repertorii şi studii
am putut stabili existenţa a nouă tipuri
de fibule. Din cauza stării lor fragmen~
tare, un mic număr de piese au rămas însă
neclasificate.

Materialele antice descoperi te în cursul
timpului în castrul roman şi aşezarea sa
de la Ilişua 1 au intrat îndeosebi în muze·
ele din Cluj-Napoca şi Bistriţa. Materialul
existent în Muzeul din Cluj-Napoca este
inventariat sub numele de zona Ilişua
Cri.steştii Ckeului. Acum este
imposibil
de făcut delimitarea provenienţei pieselor din castru sau aşezare, pentru Ilişua,
1 Acest castru este cunoscut în literatura
de specialitate incă din secolul trecut. Primele
săpături arheologice le-a făcut, între anii 18581862, K!. Torma, care a publicat rezultatele obţinute şi inscripţiile
cunoscute până atunci
(ErdM, 3, 1864-1865, p. 10-67). După aceea,
săpături arheologice sistematice nu s-au mai
intreprins. Abia in 1978, o echipă de cercetare,
formată din D. Protase (Univ. Cluj-Napoca) Gh.
Marinescu şi C. Gaiu (Muzeul din Bistriţa), a
inceput săpături de amploare la castru şi în
aşezarea sa civilă, săpături care continuă an
de an până astăzi
Din castru, care adăpostea ala I Tungrorum
Frontoniana, in decursul celor 15 ani de săpă
turi, s-au descoperit integral porţile, bastioanele de colţ, unele turnuri de curtină, clădirea
comandamentului (principia) pretoriul şi alte
clădiri şi barăci din interior, precizându-se totodată dimensiunile, elementele sistemului defensiv şi fazele lui de construcţie (două de pă
mânt şi una de piatră)
Materialele descoperite (inscripţii, monede,
arme, unelte, ceramică, obiecte mărunte etc.)
prezintă o mare varietate şi interes ştiinţific
deosebit.
Aşezarea civilă, care se află lîngă castru, a
fost mai puţin cercetată, aici
executându-se
doar sondaje restrânse. Totuşi, şi aici s-au fă
cut unele descoperiri importante, cum ar fi,
de pildă, grupul cuptoarelor de ars vase.
Pentru orientare, unele rezultate ale cercetărilor şi datele mai importante despre castru
şi trupă, trimitem la articolul publicat de D.
Protase in SCIV A, 36, 3, 1985, p. 249-255. Cf.

şi

Rom.
6eschichte
Altertumslcunde
Epigr., Wien, 1985, p. 495-504.

G. GAIU

A. Fibule de tip celtic (nr. 2)
Apariţia acestiu tip de fibulă într-un
castru sau aşezare romană este deosebit
de rară şi bizară. Piesele de acest tip sunt
caracteristice pentru sec. II-I a. Chr. ".
Un exemplar similar a mai fost descoperit
la Apulum 5 (în strat roman) şi la Căpuşu
2 K. Horedt, în Apulum, XVI, 1978, p. 123,
fig. 7/2-4, 8/6.
.
3 I. H. Crişan, in ActaMP, III, p. 283-290,
pl. II/3, IV /8, V /7, IX/5.
4 J. Todorovic, Keltî v Jugoistoconoy Europî,
în Dissertationes, tom VIII, Musei Grada Beagrad, Beograd, 1968, pl. LIII/10-16.
5 V. Moga, în Apulum, XIX, 1982, p. 29,
fig. 2.

und
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largă răspîndire din Britania
10 • In Dacia existenţa lor

Mare, într-un mormânt din sec. VI 6. In
dedicate fibulelor romane din
Imperiu nu am întâlnit asemenea piese,
ceea ce ne determină să credem că este
vorba de o relicvă în epoca romană. Stratul de depunere arheologică în care a fost
găsită această fibulă la Ilişua indică primele decenii ale sec. II p. Chr.

pana m Sieste semnalată în 63 de locuri 11 • Datarea acestor fibule este destul de controversată. A. Băh
me şi W. Jobst susţin că formele timpurii apar înainte de mijlocul sec. II 12 fiind
folosite mai ales de militari. E. Riha susţine că ele sunt caracteristice pentru a
doua jumătate a sec. II, dar rămân în
uz şi în tot sec. III n. Pe teritoriul fostei
Iugoslavii ele se datează în sec. II-III 11•.
Pentru piesele în discuţie descoperite la
Ilişua noi propunem o datare cuprinsă
între a doua jumătate a sec. II şi primele
decenii ale sec. III. Ca variante, distingem următoarele : cu capul lăţit în formă de evantai fără ornament (nr. 21-24);
cu capul în formă de rolă (nr. 25-26) ;
cu corpul drept (nr. 29) ; cu capul dreptunghiular (nr. 42).

lucrările

ria

B. Fibule puternic profilate (nr. 1,
3-20, 31)
Fibulele de acest tip sunt cele mai bine reprezentate la Ilişua, formând cea.
330fo din totalul pieselor ce s-au bucurat
de o largă răspândire în Imperiu, din Britania până în sudul Rusiei 7• Dintre numeroasele descoperiri din Dacia semnalăm doar pe cele de la Porolissum 8 şi
Gherla 9, localităţi mai apropiate de !li~
şua. Formele timpurii ale acestui tip datează din sec. 1, iar variantele existente
în Dacia se datează în general în prima
jumătate a sec. II. Dar, fiind utilizate ca
podoabe, nu este exclus ca folosirea lor
să depăşească în unele cazuri acest cadru crorwlogic. La Iliuşa întâlnim variantele : dintr-o singură bucată (nr. 9, 12),
cu piciorul traforat (nr. 14), cu plăcuţă
la cap (nr. 3, 5, 6, 7), cu corpul incizat
în formii de figură umană (nr. 1), cu capul
liber (nr. 4, 8, 10, 11, 13, 19), varianta cu
piciorul triunghiular (nr. 20). Un caz extrem de interesant îl reprezintă piesa nr.
31, al cărei resort a fost acoperit cu o
rolă. Din analiza Roentgen a piesei a rei-eşit că este vorba de o reparare a fibulei (recte a resortului), rola având rol de
protejare. Pentru restul pieselor (nr. 13,
16, 18) nu putem determina variantele.

D. Fibule în

(nr. 27)

Numite astfel

după populaţia

sarmati-

că la care se întâlnesc cel mai frecvent 16,
ele apar şi în Imperiu 17 . Sunt destul de

rare în Dacia, întâlnindu-se mai ales în
10 A. Bohme, in Saalburg-Jahrbuch, XXIX,
1972, p. 21.
11 S. Cociş, Tipologia fibulelor cu genunchi
din Dacia romană (manuscris).
12 A. Bohme, op. cit., p. 19 ; W. Jobst, Die
romischen Fibeln aus Lauriacum, în Forschungen in Lauriacum, 10, Linz, 1975, p. 69.
13 E. Riha, op. cit., p. 85.
14 R. Koscevic, Anticke fibule producja Siska,
Zagreb, 1980, p. 27-28. D. Bojovic, Rimske fibule Singidunum, Belgrad, 1983, p. 53.
15 E Riha, op. cit., p. 31.
lU M. Parducz. Denkmăler der Sarmatenzeit
Ungarens, 1,
Il, în .r1rch., Hungarica, XXV,
XXVIII, Budapest, 1941, 1944, p. 48.
17 W. Jobst, op. cit., pl. 26/193.

Fibulde cu genunchi, descoperite în

şi

trompetă

E. Fibule de tip ,,sarmatic" (nr. 28)

număr mare mai ales în provinciile balcana-dunărene ale Imperiului, au avut o

K. Horedt

de

Asemănătoarele cu fibulele puternic
profilate din care şi derivă, ele se deose-'
besc de acestea prin capul lăţit, având
aspectul unei trompete. N odozitatea de pe
cap se prezintă în general masivă. Piciorul este scurt şi se termină într-un buton. Patria lor de origine este Pannonia
şi Noricum 1 ~, fiind destul de rare în Dacia. Cronologic, ele se înscriu între începutul şi al treilea sfert al secolului II.

C. Fibule cu genunchi
(nr. 21-26, 29, 42)

6

formă

colab., în SCH', III, 1952, p.

311. fig. 1/7.

7 E. Riha, Die riimischen Fibeln aus Aug~t
und ICaiseraugst, Bonn, 1979, p. 73.
H N. Gudea, V. Lucăcel, în Actai\1P, III. 1979,

p. 324-326. 352-353, pl. I, II.
9 S. Cociş, R. Ardev~~n. R. Pintea, în ActaMP,
XVI, 1992, pl. I, II.
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cronologice ale acestui tip de fibulă pentru Dacia sunt diferite. Gh. Diaconu 28 şi
I. H- Crişan 29 susţin o datare mai timpurie, pe când K. Horedt ao, N. Gudea 31,
M. Bărbulescu 32 argumentează utilizarea
lor în prima jumătate a sec. III, puncte
de vedere împărtăşite şi de noi 33. La Ilişua se cunosc următoarele variante : cu
corpul dreptunghiular (nr. 32-37), cu
corpul triunghiular (nr. 40), cu butoni la
capete (38).

părţile nordice 18. De dimensiuni reduse,
ele au de cele mai multe ori câte un buton la cap, resort scurt (8 spire), coarda
înaltă, corpul îndoit, cu o incizie în zona
de unire cu piciorul care se termină într-un buton mic. Portagrafa este înaltă
şi prezintă o formă dreptunghiulară sau
trapezoidală. Exemplarul de la Ilişua poate fi datat în perioada cuprinsă între al
treilea sfert al sec. II şi primul sfert al
sec- III.

F. Fibule în formă de arbaletă (nr. 30, 39)

H. Fibule plate (nr. 41, 44, 46)

Denumite astfel după coarda joasă şi
interioară care conferă piesei o formă de
arbaletă, ele sunt cunoscute încă în perioada LatEme. Destul de rare în Imperiu t!l, ele se dovedesc a fi mai frecvente
în afara lui 20. De la Ilişua se cunoaşte
acum un exemplar de bronz (nr. 30) şi altul de fier (nr. 39). Bune analogii pentru
ele găsim la Ulpia Traiana 21 şi Chinteni 22. In Imperiu ele sunt datate în general în prima jumătate a sec. III, dar
continuă să fie în uz până în sec. IV 23 .
In Dacia cronologia lor a fost fixată ca
şi în restul Imperiului 2r..

e:.

Caracteristic pentru acest tip de fibule
este corpul plat. marea lor majoritate
având sistemul de închidere prin balamA.
Ele sunt răspândite în întregul Imperiu 3~
indusiv în Dacia 35_ Cele trei piese aparhn variantelor cu corpul traforat. cu balama şi cu resortul în cutie, toate fiind
emailate la origine. Asemenea fibule se
datează începând din al treilea sfert al
sec. II şi în prima jumătate a sec. III.
I. Fibule în

formă

rlf' T

(nr. 43, 45, 51-54, 56-59)
Fibule cu piciorul întors pe dedesupt
Acest~a .sunt cele mai tiirzii fihule cunoscute în Dacia romană. Ele derivă din
Hbulele cu piciorul întors ne dedesupt
cu cRre continuă să coexiste. d8nd n::1stere
fibu1elor .. cu capete de ceană". Fibulel~
în formă de T de la Ilişua conţin următoa
rele variante : cu corpul traforat cu bra·
tele scurte şi buton la canăt : cu două noduri aplicate, cu bratele lungi şi buton la
can. Fibulele de la Ilişua au bune analogii la Singidunum 36, Augst 37 , Poroli-

(nr. 32-38, 40)
Sunt deosebit de răspândite în Balcani25 şi rare în restul Imperiului 26 • In
Dacia există peste 40 de localităţi : 7 cu
descoperiri de acest tip. Corpul fibulei este de obicei în formă de bandă, resortul
lung, coarda interioară, iar piciorul este
repliat până la corpul piesei. Incadrările
.. IB N. Gudea, în
ActaMP,
CLXXXIV /11-15, 17, 18.
19 A. Bohme, op. cit., p. 35.
20
21

XIII,

1989, pl.

Ibidem.

D. Alicu, S.
pl. IV /38-39.

Cociş,

Ibidem.
l. H. Crişan, in ActaMP, III. 1979, p. 301.
30 ~- Horedt, op. cit., p. 234-235.
31 N. Gudea, op. cit., p. 605-606.
32 M. Bărbulescu, in Potaissa, II, 1980, p.
172-175.
:D D. Protase, Un cimitir dacic din epoca
romană la Soporu de Câmpie, Bucureşti, 1976,
p. 64 ; S. Cociş, R. Ardevan, R. Pintea, în
ArtaMP, :XVI, 1992, p. 325.
34 W. Jobst, op. cit., p. 106-107.
35 S. Cociş, A. Rusu, în Sargeţia, XX, 19861987, p. 144.
3fi D. Bojovic, op. cit., pl. XXXVI-XXXIX.
37 E. Riha, op. cit., pl. !:.5CLIX/1426-1432.
2R
2!l

în Apulum, XiXV, 1988,

22 Piesă inedită, informaţie amabilă de la
D. Alicu.
ZJ A. Bohme,
op. cit., p. 35 ; J. Peskar,
Fibeln aus der romischen Kaiserzeit in Mahren,
Praf[a, 1972, p. 126.
2~ C. Opreanu, în Ephcmcris Napocensis, III
(sub tipar).
25 R. Koscevic, op. cit., pl. XXIX ; D. Bojovi~. op. cit., pl. XXXIII.
26 W. Jobst, op. cit., p. 77-7fl.
u Gh. Diaconu, în Dacia NS XV, 1971, p.

246-248, 236-264.
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sum 38, Apulum 39, Potaissa 40. Ele încep să
fie folosite la sfârşitul sec. II, fiind în uz
până la mijlocul sec. III (eventual piesele
nr. 57-59 până în al treilea sfert).

*

*

CATALOG
1. Fibulă (pl. I/1) ; fragmentară; L=5,3 cm.
Capul lăţit are o placă. Corpul prezintă două
nodozităţi, între care este un ornament incizat. Piciorul se termină în buton. Portagrafă
joasă şi lată. A~ezarea civilă. Muz. Bistriţa,
f.n. Inedită.
2. Fibulă ; fragmentară (pl. I/2) ; L=4,4 cm.
Capul scurt se continuă cu un dreptunghi emailat şi un buton. Piciorul se repliază şi se uneş
te cu corpul. Castru, baracă. Muz. Bistriţa ; f.n.

*

Componenţa lotului de fibule de
Ilişua se aseamănă destul de bine cu
tuaţia de la Porolissum 41 şi Gherla t.2.

la
siCa
pretutindeni în Dacia domină şi aici piesele din sec. II. Surprinde faptul că nici
aici nu putem data decât trei piese în al
treilea sfert al sec. III. Dar situaţia acestora apare în numeroase castre şi aşezări
din Dacia şi se explică prin situaţia eco...J
nomică şi politică precară a Daciei în
p€rioada respectivă. Aspectul cronologic
al lotului de fibule de la Ilişua, în linii
generale corespunde cu descoperirile monetare, în ambele cazuri dominând piesele din sec. II, pe când cele din sec. III
se dovedesc a fi mai puţine. Considerăm
deosebit de importantă descoperirea piesei nr. 23 (în curs de fabricare), care atestă existenţa sigură a unui atelier de prelucrare pe lângă castrul de la Ilişua.
Din studiul tipurilor şi variantelor de
fibule, corelat cu monedele şi cu alte materiale documentare descoperite la IliuŞ3,
începând de pe la mijlocul se::::olului trecut şi până astăzi, rezultă că ne aflăm în
posesia unui mare volum de date capabile să contribuie la istoria castrului şi a
trupei, la încadrarea cronologică şi culturală a vestigiilor arheologice din acest
punct mHit::1r de pe limesul de nord al
Daciei. In acelaşi timp, fibulele, împreună cu monedele şi terra sigillata de import, vor constitui pilonii de susţinere ai
cronologiei castrului, ai fixării începutului
şi sfârşitului vieţii militare romane în
acest loc.

Inedită.

3. Fibulă, fragmentară (pl. I/3) ; L=5,2 cm.
Resortul are 8 spire, capul lăţit. Pe corp o nodozitate. Piciorul se termină in buton. Portagrafa scurtă şi lată. Aşezarea civilă. Muz. Bistriţa ; f.n. Inedită.
4. Fibulă, fragmentară (pl. I/4) ; L=5,5 cm.
Capul lăţit, pe corp o nodozitate. Piciorul se
termină in buton, portagrafa scurtă şi destul de
înaltă. Ilişua. Muz. Cluj, inv. v. 6041. Inedită.
5. Fibulă întreagă (pl. I/5) ; L=4,3 cm. Resortul din 8 spire. coarda înaltă. Capul scurt,
pe corp o nodozitate. Piciorul se termină în
buton. Portagrafa trapezoidală. Castru, baracă. Muz. Bistriţa ; f.n. Inedită.
6. Fibulă, fragmentară (pl. I/6); L=5 cm.
Hesortul este format din 8 spire, capul mic, pe
corp o nodozitate. Piciorul se termină in buton. Castru, baracă. Portagrafa dreptunghiulară. Muz. Bistriţa ; f.n. Inedită.
7. Fibulă, întreagă (pl. Il/7); L=5,2 cm. Resortul este format din 8 spire. coarda înaltă, la
cap se află o plăcuţă. Capul lăţit. Pe corp o
nodozitate. Piciorul are o nervură mediană şi
se termină într-un buton mare. Portagrafa trapezoidală. Castru. Muz. Bistriţa ; f.n. Inedită.
8. Fibulă, fragmentară (pl. Il/8) ; L=4,7 cm.
Capul faţetat. Pe corp o nodozitate cu două
creste mai mici. Piciorul cu nervură mediană
terminat într-un buton. Portagrafa dreptunghiulară. Ilişua. Muz. Cluj, inv. V /6043. Inedită.
9. Fibulă, fragmentară (pl. II/9) ; L=5 cm.
Capul lăţit. Coarda înaltă. resortul avea 10
spire. Pe corp o nodozitate. Piciorul se termină
in buton. Portagrafa trapezoidală. Castru, baracă. Muz. Bistriţa ; f.n. Inedită.
10. Fibulă, fragmentară (pl. II/10); L=4,7
cm. Capul scurt cu două incizii. Pe corp are
o nodozitate. Piciorul scurt se termină în buton. Portagrafa dreptungmiulară. Ilişua. Muz.
Cluj, inv. V, 6042. Inedită.
11. Fibulă, fragmentară (pl. II/11) ; L=2 cm.
Se păstrează resortul din 8 spire. Coarda înaltă, capul mic şi ingust" Castru, baracă. Muz.
Bistriţa ; f.n. Inedită.
12. Fi bulă, fragmentară (pl. II/12) ; L= 2,5
cm. Resortul din 12 spire. Capul ingust se lă
ţeşte spre corp. Suprafaţa castrului. Muz. Bistriţa ; f.n. Inedită.
13. Fibulă, fragmentară (pl. III/13) ; L=4,3
cm. Resortul are 8 spire. Coarda înaltă. Capul
mic cu o nodozitate. Piciorul se termină in buton. Portagrafa dreptunghiulară. Ilişua. Muz.
Cluj, inv. 3330. I. H. Crişan, in ActaMP, III, 1979,
p. 305.
14. Fi bulă, fragmentară (pl. III/14) ; L= 2,9
cm. Resortul cu 8 spire. Coardă înaltă. Capul

311 N. Gudea, op. cit., p. 616, pl. CXCIII/1214.
39 A. Rustoiu, in Apulum, XXVII, 19911993 (sub tipar).
40 M. Bărbulescu, op. cit., p. 175.
41 N. Gudea, op. cit., p. 594-622.
42 S. Cociş, R. Ardevan, R. Pintea, op. cit.,
p. 322-329.
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trompetă.
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29. Fi bulă, fragmentară (pl. IV /29); L=3,5
mic cu o plăcuţă. Pe corp o nodozitate. Piciocm. La cap două incizii, corpul este drept. Pirul se termină într-un buton. Portagrafa tr3ciorul se termină într-o proeminenţă incizată.
pezoidală găurită. Ilişua.
Muz. Cluj, inv. I.
Portagrafa înaltă. Principia. Muz. Bistriţa, f.n.
8809. Inedită.
Inedită.
15. Fibulă. fragmentară (pl. III;15) ; L=3,B
30. Fi bulă, fragmentară (pl. IV /30) ; L=4,8
cm. Se păstrează o nodozitate şi o parte din
cm. Corpul puternic indoit. Piciorul are două
picior şi portagrafa. A~ezarea civilă. Muz. Bisincizii. Portagrafa scurtă, joasă. Ilişua. Muz.
triţa ; f.n. Inedită.
Cluj. inv. V 6004. Inedită.
16. Fibulă, fragmentară (pl. III/16); L=2,7
.
31. F)blJlă, }riigmentară (pl. IV /31); L=5
cm. Se păstrează o nodozitate, piciorul cu 0
nervură mediană. portagrafa dreptunghiulo.ră.
cm. Resortul rep~at este introdus într-o rolă
Castru, baracă. 1\Iuz. Bistriţa ; f.n. Inedită.
pentru protecţie. .Capul lăţit, aproape triun17. Fibulă, fragmentară (pl. III/17); L=;:3.7
ghiular, pe _corp are o excrescenţă
realizată
cm. Capul mic. Pe c;:orp o nervură şi o ;rfădo
· .:- prin incizii. Principia. Muz. Bistriţa, f.n. Inezitate. Piciorul are o' nervură mediană, şi sE'
rlită.
termină într-un buton; Ilişua. Muz, Cluj. inv. v,
'. 32. Fibulă, întreagă (pl. V /32); L=5,4 cm.
6005. Inedită.
'
··
Resortul este format din 10 spire, coarda inte18. Fibulă, fragn:~efllară (p~. Iii/18) ; L=3,7
rioară, capul mic în formă de bandă. Corpul la
cm. Se păstrează piciorul cu un buton şi portafel, în formă de bandă, piciorul repliat forl!rafa dreptunghiul;:).i"â. Castru, bar;:~că. Muz
mează portagrafa. Ilişua. Muz. Cluj, inv. 3268.
Bistriţa : f.n. Inedită.· ·
·
I. H. Crişan, op. cit., p. 311, pl. X/1.
19. Fibulă, fragmeptară (pl. III/19) : L:=4,6
33. Fi bulă, fragmentară (pl. V /33); L=5,4
cm. Capul mic, pe. corp o : riodozitGte. Piciorul
· cm. Resortul era- format din 14 spire. capul
lung se termină î~tr..,un buton masiv, port::tmic. Corpul in formă de bandă. piciorul repligrafa este trapezoidală. Castru, · principia. Muz
at formează portagrafa. Tlişua. Muz. Cluj, inv.
Bistriţa ; f.n. Inedită,
3260. I. H. Crişan, op. cit., p. 311, pl. X/5.
20 Fibulă. fragmentară (pl. III/20); J_,=4
34. Fibulă, fra~?"mentară (pl. V/34); L=6 cm.
cm. Resortul din 8 spire, coarda înaltă. Ci<pul
Capul mic, corpul dreptunl?'hiular, piciorul remic. Pe corp o nodozitate. Piciorul de formă
pliat formează pottâgrafa. Ilişua. Muz. Cluj,
triunghiulară este ornamentat cu cercuri; inciinv. 3257. K. Horedt, în Apulum, XVI, 1976, p.
zate. Piciorul dreptunghiular. A~ewrea civilă
236, fig. 7/3.
Muz. Bistriţa ; f.n. Inedită.
..."... J~5. Fj~u~. .fragmentară (pl. V /35) ; L=5,6
21. Fibulă, fragmentară (pl. III/21): L=3.~
cm .. Capul mic, corpul dreptunghiular, are o
cm. Resortul avea 8 spire, coarda înaltă. capul
nervură .. mediană. piciorul se replia. Ilişua.
în forma unui semidisc. Corpul puternic curbat.
Muz. Cluj, inv. V 6003. Inedită.
Portagrafa este dreptunghiulară. Castru. Muz
36. Fi bulă, fragmentară (pl. V /36) ; L=5 cm.
Bistriţa : f.n. Inedită.
Capul inic, rotund. Resortul din 14 spire. Pi22. Fi bulă, fragmentară (pl. III /22) ; L = 2,8
ciorul probabil se replia (?). Aşezarea civilă.
cm. Resortul avea 8 spire, coarda înaltă, capul
Muz. Bistriţa, f.n. Inedită.
mic de forma unui semidisc. Corpul puternit'
curbat. Piciorul este scurt iar portagrafa este
?il- Fibulă, fragmentară (pl. V /37): L=5 cm.
înaltă. Castru. Muz. Bistriţa ; f.n. Inedită.
Capul miC, corpul în formă de bandă. Piciorul
se replia .:si forma portagrafa. Castru. Muz. Bis23. Fibulă, piesă în curs de prehi~rare (pL
III/23) ; L=3,5 cm. Resortul este ~11 curs df1
tHţa; iov<J5440. Inedită.
prelucrare, capul in forma unui:'s~m1jUşe-,.. _pe
·~::.j8. F~bi.llă; întreagă (pl. VI/38); L=7 cm.
corp şi picior se află încă bavura;·de"fu!Orwi':e.
CapuF'are ··un buton proeminent. Resortul din
Ilişua. Muz. Cluj, inv., v /11048. Inedită.
·
16 spire. Corpul cu o nervură mediană, piciorul_ . are un: început de faţetare, se replia for24. Fi bulă, fragmentară (pl. IV /24) ; L= {;,
mâij~ portagrafa. Castru. Muz. Bistriţa, f.n. Inecm. Capul lăţit în formă de evantai, corpul pu- ,
dită.
. .
ternic curbat, poragrafa este înaltă. Castru, ba- ;
39. Fipulă, fragmentară (pl. VI/39) ; L=6 cm.
racă 2. Muz. Bistriţa ; f.n. Inedită.
· '
Capul 'mic, corpul puternic
curbat, piciorul
25. Fi bulă, întreagă (pl. IV /25) ; L=3.3.. cm:
scurt, por.tagrafa tubulară. Castru. Muz. Bistriţa,
Capul în formă de cutie având un mic ~disc
f.n. Inedi'tă.
incizat. Corpul are nervuri mediane: Poragrafa
40. Fibulă, fragmentară (pl. VI/40); L=5,5 cm.
înial.tă. Castru,
'Principia. Muz. BiStriţa ; f.n.
Capul dreptunghiular are două braţe. Corpul
Inedită.
de formă dreptunghiulară, spre cap se îngus26. Fibulă, fragmentară (pl. IV/26); L=0,7
tează. Spre picior este ornamentat cu incizii.
cm. Se păstrează capul resortului Şi arcul. IliPiciorul ,se' replia formând portagrafa. Castru.
şua. Muz. Bistriţa ; f.n. Inedită.
.
Mtlz. 'BTstriţa, f.n. Inedită.
27. Fibulă, fragmentară (pi. IV/27).-· ·t;;"4,A
41. Fi bulă. fra~rmentară (pl. VI/41) ; L= 2,5
cm. Capul lăţit, cu o nodozitate. Piciorul . are .. o.
;crn.-eaputrn formă de disc având pe spate portnervură mediană si se termină în btitori. Por·- ·
agrafa şi sistemul de închidere inchis intr-o
tagrafa trapezoidaiă. Ilişua. Muz. Cluj, inv.
cutie. Pe corp urme de emeil. Castru. Muz. Bis3325. I. H. Crişan, op. cit., p. 307, pl. 4/8.
triţa, f.n. Inedită.
28. Fibulă, fragmentară (pl, IV/28); L=3,5
42. Fi bula, fragmentară (pl. VI/42); L=4,2 cm.
cm. La cap se păstrează un buton. Corpul puCapul de formă dreptunghiulară, corpul tot de
ternic indoit având la un capăt o nodozitate.
formă dreptunghiulară ornamentat cu mici pă
Piciorul scurt, por agrafa dreptunghiulară. Cas ·
trate în relief. Piciorul scurt se termină in butru. Muz. Bistriţa, f.n. Inedită.
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ton. Ilişua. Muz. Cluj, inv. 8157. I. H. Crişan,
op. cit., p. 307, pl. V /7.
43. Fi bulă, fragmentară (pl. VII/43) ; L= 5
cm. Capul dreptunghiular. Corpul lăţit spre cap
se îngustează spre picior. Corpul şi piciorul sunt
ornamentate cu incizii in formă de cruce. Portagrafa tubulară. Ilişua. Muz. Cluj, inv. 3326.
I. H. Crişan, op. cit., p. 310, pl. IX;5.
44. Fibulă, fragmentară (pl. VII/44) ; L~ 5
cm; D=3,7 cm. Corpul rotund al piesei este
traforat având un buton central. Urme de email. Sistemul de închidere prin balama, portagrafa este triunghiul:lră. Castru. Muz. Bistriţa.
f.n. Inedită.
45. Fibulă, întreagă (pl. VII/45); L=5.5 cm.
Capul de formă dreptunghiulară. Sistemul de
inchidere prin balama. Corpul de formă dreptunghiulară cu un orificiu dreptunghiular. Piciorul de formă dreptunghiulară este ornamentat cu incizii în formă de cruce. PortagTaf:-t este
tubulară. Castru. Muz. Bistriţa, f.n. Inedită.
46. Fibulă, fragmentară (pl. VII/46) ; L~c4
cm. Corpul rotund avea suprafaţa acoperltă cu
email. Sistemul de închidere prin balama. Portagrafa era
dreptunghiulară. Principia.
Muz.
Bistriţa, f.n. Inedită.
47. Fibulă, fragmentară (pl. Vll/48) ; L=4
cm. Se păstrează resortul şi arcul. Castru. Muz.
Bistriţa, f.n. Inedită.
46. Fibulă, fragmentară (pl. VIIIJ46); L = 1,5
cm. Se păstrează resortul din B spire. A~ezaroa
civilă. Muz. Bistriţa, f.n. Inedită.
49. Fibulă, fragmentară (pl. VIII/49); L=0,5
cm. Se păstrează resortul din 8 spire. Castru.
Muz. Bistriţa, f.n. Inedită.
50. Fibulă, fragmentară (pl. VIII/50); L=l,l
cm. Se păstrează resortul din O spire şi coarda
fragmentară. Castru. Muz. Bistriţa, f.n. Ine-

52. Fibulă, întreagă (pl. IX/52) ; L = 4,6 crr\.
Capul în formă dreptunghiulară are două braţe
~i un buton central. Corpul de formă dreptunghiulară se îngustează spre picior fiind ornamentat cu incizii. Piciorul are un început de
faţetare realizat prin şlefuire. Portagrafa tubulară. Castru. Muz. Bistriţa, f.n. Inedită.
53. Fibulă, întreagă (pl. IX/53). L=4.5 cm.
Capul de formă dreptunghiulară are două braţe
şi un buton central. Corpul de formă dreptunghiulară se îngustează spre picior. La mijloc
este traforat având si on1amente incizate. Piciorul dreptunghiular.' Portagrafa tubulară. Castru. Muz. Bistriţa, f.n. Inedită.
54. Fibulă, fragmentară (pl. IX,/54) ; L=4,5
cm. Capul de formă dreptunghiulară are două
braţe şi un buton la cap. Corpul triunghiular
în secţiune, la bază are două ornamente. Piciorul dreptunghiular cu vârful ascuţit. Portagrafa retezată. Castru. Muz. Bistriţa, f.n. Inedită.

55. Fibulă, fragmentară (pl. IX/55) ; L=4,3
cm. Se păstrează o parte din corp care se termină într-o proeminenţă. Piciorul scurt, portagrafa trapezoidală. Baracă. Muz. Bistriţa, f.n.
Inedită.

56. Fibulă, fragmentară (pl. IX/56) ; L=4,6
cm. Capul de formă dreptunghiulară, avea două
braţe. Corpul traforat are la bază două escrescenţe. Piciorul dreptunghiular cu vârful ascuţit, portagrafa tubulară. Cast!'u. Muz. Bistriţa,
inv. 15441. Inedită.
57. Fibulă, frar,mentară (pl. X/57); L=7,1
cm. Capul dreptunghiular cu un buton. Braţele
lungi, corpul şi pic!orul fa\etate. Portagrafa tubulară. Ilişua. Muz. Cluj, inv. I 8157. K. Horedt, op. cit., p. 237, pl. VIII/li.
58. fibulă, fragmentară (pl. X/58); L=4,3
crn. Se păstrează capul cu un buton şi corpul
cu o nervură mediană. Principia. Muz. Bistriţa,
f.n. Inedită.
59. Fibulă, fragmentară (pl. X/59); L=6,6
cm. Capul mic, dreptunghiular, cu un buton.
Corpul faţetat, piciorul dreptunghiular, de asemenea faţet<1t, portagrafa tubulară. Castru. Muz.
Bistriţa, f.n. Inedită.

dită.

51. Fibulă, întreagă (pl. IX/51) ; L=4,2 cm.
Capul de formă dreptunghiulară are două braţe şi un buton la cap. Corpul de formă dreptunghiulară se îngustează spre picior fiind ornamental cu incizii. Piciorul este ascuţit. Portagrafa este tubulară. Principia. Muz. Bistriţa,
f.n. Inedită.

FIBULES ROMAINES DU CAMP ROMAIN ET DE L'ETABLTSSEMENT CIVIL DE Il .TŞUA
(DEP. DE BISTRIŢA-NASĂUD)
(Resume)
G. Fibules <i pied replie au dessous (no. 32
-38. 40);
H. Fibules plates (no. 41, H-46) ;
I. Fibules en forme de T (no. 43, 45, 51-54,
56-59).
Certaines pieces peuvent etre datees du I-er
siecle, mais elles ont ete utilisees aussi dans la
premiere moitie du II-e siecle. Les plus nombreuses sont les fibules du TI-e siecle et il y
a en a assez ele la premiere moitie du siecle
suivant.

On publie 39 fibules provenant du camp
romain et de son etablissement civil de Ilişua.
L'ensemble des decouvertes se compose de :
A. Fibules de type celtique (no. 2) ;
B. Fibules puissamment profilees (no. 1,
3-20, 31);
C. Fibules a genou (no. 21-26, 29, 42) ;
D. Fibules en trompette (no. 27) ;
E. Fibules de type "sarmatique" (no. 28) ;
F. Fibules en forme d'arbalete (no. 30, 39) ;
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CERAl\UCA DACICA DE LA FLOREŞTI- "CETATEA FETE''
(.TUD. CLUJ)

AURE~

RUSTOIU

Dealul "Cetatea Fetei" se ridică pe
malul drept al Someşului Mic la sud de
localitatea Floreşti. Pe vîrful acestui deal
se află urmele unei cetăţi medievale care
a aparţinut episcopilor de Alba Iulia şi
care a fost datată în sec. XIII-XIV. Prima schiţă topografică a fortificaţiei medievale a fost realizată de K. Horedt 1.
Ulterior, cercetările de suprafaţă efectuate în punctul respectiv de arheologi de
la Muzeul de istorie al Transilvaniei din
Cluj-Napoca au dus la depistarea unor
fragmente ceramice din perioada de tranziţie la epoca bronzului (cultura Coţo
feni), epoca bronzului, Hallstatt, Latene şi
epoca feudală. Unele din aceste descoperiri au fost menţionate într-o serie de lucrări speciale 2 sau generale 3•
In anii 1990 şi 1991 a fost realizată
o nouă ridicare topografică a vestigiilor
de pe "Cetatea Fetei" (fig. 1) şi s-au efec~
tuat primele săpături arheologice sistematice, având însă o extindere re},ativ
redusă"· A fost secţionat platoul superior

(prin S I şi S III), precum şi unul din
valurile de pământ care înconj ră înăl
ţimea. Au putut fi astfel preciz te o serie
de probleme in legătură cu f ificaţiile
şi cronologia locuirii medievale.
In campania anului 1990, c
realizată secţiunea magistrală (
ziţie secundară (antrenate de
medievale), au fost descoperi
fragmente ceramice aparţinî d
bronzului (în general atipice),
numeroase fragmente de vase
cic~ 5•
Săpăturile arheologice din ul imele decenii, desfăşurate în aşezări şi cetăţi dacice, au furnizat un bogat şi variat inventar arheologic, ceramica d ţinînd cum era şi firesc - ponderea c ntitativă.
Acest fapt a condus la elabora a a două
sinteze consacrat€ artefactelor
te 6 . De asemenea, I. Glodariu
model metodologie de reinterpr
ramicii dacice din Latene-ul t
cestor tentative generale li se adaugă o
mare cantitate de materiale pu licate în~

1 Apud A. A. Rusu, Die Bischofsburgen auf
dem Gebiet Rumiiniens (Der Stand der Forschung), în Bischofliche Burgen und Residenzen im Mittelalter, Resumees der Vortriige, 3.
Castrum Bene - Konferenz, Pecs, 10-13 Juni,
1992, p. 113, fig. 9.
2 G. Florea, în ActaMN, XXII-XXIII, 1985
-1986, p. 760, cat. nr. 14.
J 1. H. Crişan, M. Bărbulescu, E. Chirilă,
V. Vasiliev, I. Winkler, Repertoriul arheologic
al judeţului Cluj, Biblioteca Musei Napocensis,
V, Cluj-Napoca, 1992, p. 204, nr. 11 (în continuare, Rep. Cluj).
4 O primă prezentare a descoperirilor medievale de la Floresti - "Cetatea Fetei" la A. A.
Rusu, A. Rustoiu, Die Bischofsburg in Floreşti,
în Bischofliche Burgen und Residenzen im Mittelalter, Resumees der Vortrage, 3. Castrum
Bene- Konferenz, Pecs, 10-13 Juni, 1992, p.

134-144. Săpăturile din 1990 au f st condus&
de A. A. Rusu, iar cele din 1991 u fost executate de A. A. Rusu şi A. Rustoi . La săpă
turile din campania anului 1990 a participat
şi pe atunci studenţii - H. Po (astăzi la
Muzeul din Zalău) şi C. Cosma (C uj Napoca).
Mulţumesc şi pe această cale lui
. A. Rusu
care mi-a cedat dreptul exclusiv d prelucrare
şi publicare a materialelor ceramic
dacice.
5 Ceramica dacică a fost descop ită în S I,
în special în porţiunea metrilor 4 9 şi 13-14,
la adâncimea de 0,60-0,70 m.
6 I. H. Crişan, Ceramica daco-ge ică cu spe.cială privire la Transilvania, Buc reşti, 1969 ;
E. Moscalu, Ceramica traco-getică Bucureşti,
1983.
7 I. Glodariu, în Stuliii dacice,
1981, p. 146-165.
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tr-o sede de studii 8 ori monografii ar·
heologice 0 , care permit - pentru noile
descoperiri - o raportare tipologică şi
cronologi::·J adc--::v~, tă.
Aşa după cum rc:raarca recent S. S:lnie w, în interpretarea cer~1micii pot fi
luate in discuţie nit~rii tehnologice (mod
de re.:1liz:lre, calitatea pastei, etc.), ori
funcţionale (ceramică de uz casnic, decorativă, de cult). Cel mai des uzitat3. este
împărţirea în "vase lucrate cu mâna" şi
"vas-e lucrate la roata olarului". Pentru
ceramica descoperită la Floreşti se va opera cu aceeaşi clasificare.
Ceramica lucrată cu mâna este reali·
zată, în marea majoritate a cazurilor, din
pastă grosieră cu degresant nisip, p:-etriş
mărunt, micaşist şi cioburi pisate.
Cele mai multe fragmente descoperite
aparţin unor vase-borcan cu buza răsfr§.n
tă uşor spre exterior, cu buza dreaptă sa:1
uşor îngroşată. Pereţii ac::stor rccipie;lte sunt mai mult sau mni puţin arcuiţi.
Decorul ve.selor-borcan constă din brâuri
alveolate, butoni semisferici, cilindrici sau
aplatizaţi (prezcntând o alveolă). Se remarcă, de asemenea, prezenţa decorului
incizat dispus în fascicule de striuri sau
"în val". Arderea vas·elor de acest tip a
imprimat culori variind de la bl'Un-cără
miziu, la brun maroniu sau brun-negricios.
Ceştile sunt reprezentate printr-un .<;ingur fragment de toartă, circulară în secţiune şi având o pastă de culoare bruncărămizie (fig. 5/3).

Fructierele sunt prezente prin două
fragmente (pastă fină) dintre care una
era _lustruită la -exterior (fig. 5/2).
ln sfârşit, în cadrul ceramicii lucrate
ct: mâna mai trebuie menţionate două.
fragmente de căni. Unul este realizat din
pastă grosieră de culoar-e brun-cărămizie,
conţinând mult pietri;; şi cioburi pisate
(fig. 3/1). Celălalt este realizat din pastă
fină (cu nisip în compoziţie) de culoare
negricio1să şi este
lustruit la exterior
(fig .. 4/5),
Ceramica lucrată la roată este mai redusă din punct de vedere cantitativ, dar
variată în privinţa formelor. Vasele lu~
crate la roată sunt realizate în toate cazurile din pastă fină, arsă atât oxidant,
cât şi inoxidant.
Ci'mil2 sunt reprezentate de exemplal'e de dimensiuni mici (fig. 6/1), dar şi
mai mari (fig. 6/5), cu fund inelar şi corp
bitronconic. Culoarea acestor vase este cenuşiu

deschisă,

cenuşiu

negricioasă

şi

chiar neagră (fig. 7/3). Intr-un caz pasta
vasului este de culoare cărămizie (fig. 6/7).
Chiupurile sânt prezente prin trei
fragmente
provenind de la tot atâte:1
exemplare diferite. Sunt realizate din pastă fină, având în compoziţie nisip şi micaşist măcinat ; culoar-ea lor este cărămi
zie. Ornamentele constau din linii orizontale imprimate sau nervuri în relief şi
linii incizate "1n val".
In cadrul ceramicii lucrate la roată.
mai amintesc un picior de fructieră (?) şi
fragmentele unor străchini. Una din aceste străchini prezintă sub buză o perforaţie circulară având diametru! de 3,5 mm.
Perforaţii asemănătoare se întâlnesc pe
numeroase fragmente descoperite în aşe-·
zări dacice ori aparţinând altor spaţii şi
epooi. Ele sunt interpretate, în general,
ca reflectând intenţii de reparare a recipientelor respective. In unele cazuri au
fost descoperite chiar şi scoabele de fier.
bronz sau plumb utilizate la astfel de recondiţionări 11 • Numărul mare de fragmente ceramice care prezintă perforaţii
nu exclude însă şi alte explicaţii în interpretarea lor.

s A. Buzilă, in McmAntiq, II, 1970, p. 237230 ; idern, în MemAntiq, IV-V, 1972___.:1973, p.
93-114 ; V. Căpitanu, in Carpica, XVIII-XIX,
1986-1987, p. 103-213; N. Conovici. în SCIVA,
29, 2, 1978, p. 165-184 ; G. Florea. în ActaMN,
XXIV-XXV, 1987-1988, p. 1095-1117; M. Gumă, S. A. J ,uca, C. Săcărin, în Banatica, 9.
1984, p. 199-238 ; !).<1.
8 I. H. Crişan, Ziridava, Arad. 1978, p. 109140 ; C. Preda, Geto-dacii din bazinul Oltului

inferior. Dava de la SpTânccnata,
Bucureşti,
1986, p. 51-61 ; M. Macrea. I. Glod::~riu, Aşe
zarea dacică de la ATpaşu de Sus, Bucure~ti,
1976, p. 30-74 ; I. Glodariu, Aşeziiri dacice şi
daco-romane la Slimnic, Bucureşti, 1981 ; N.
Lupu, Tilişca. Aşezările arheologice de pe Că
ţănciş, Bucureşti, 1989, p, 61-70;
V. Moga, în
1. Glodariu, V. Moga, Cetatea dacică de la Cclpâlria, Bu·cureşti, 1989, p. 61-04 ; ş.a.
JU S. Sanie, în ArhMold, XII. 1988, p. 66.

11 Despre reparaţiile de vase cerarnice în
Latene, A. Rustoiu, Observaţii privind ceramica
grafitatc"i din România, ms. (predat spre publicare revistei Thraco-Dacica).
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logică

poate fi asigurată numai de anaceramice. Vasele lucrate cu
âna
sunt specifice secolelor 1 î.e.n. - 1 .n. 1".
Cănile cenuşii cu fund inelar lucr te la
roată se întâlnesc
începănd
cu ee. 1
î.e.n. 15, în timp ce chiupurile ars oxidant îşi fac apariţia în sec. I e.n., fiind
frecvente mai alas în a doua }urnă ate a
veacului respectiv 16 • In ansamblu, eeramica dacică descoperită la Floreşti e încadrează în limitele sec. I î.e.n. I e.n.
Datarea menţionată implică o
ie de
precizări legate de caracterul
st ţiunii
dacice de pe dealul "Cetatea Fet i". In
condiţiile în care săpăturile arhe logice
nu s-.au soldat cu descoperirea uno complexe din Latene-ul târziu, acesta p ate fi
doar pr·esupus.
In monografia consacrată arhit cturii
dacilor, I. Glodariu preciza acce ţiunea
termenilor de aşezare fortificată ş ceta..J
te 17_
Aşezarea fortificată era definită ca fiind acel tip de fortificaţie în int riorul
căreia locuieşte permanent fie î treaga
populaţie, fie o parte a ei, habita ul extinzându-se şi în exteriorul peri trului

Din punct de vedere al funcţionalită
majoritatea vaselor descoperite aparţin ceramicii de uz casnic. Ele sunt reprezentate de vasele-borcan utilizate în
activităţi de bucătărie şi de chiupuri folosite la depozitarea proviziilor. Cu excepţia fragmentului de ceaşcă 12, restul ce-·
ramicii aparţine categoriei vaselor utilizate la consumarea hranei (străchini,
fructiere 13) sau pentru băut (cănile).
In absenţa unor obiecte care să permită o datare mai strânsă a dascoperirilor
de pe "Cetatea Fetei'\ încadrarea crono-

ţii,

~ogii1e

12 În ciuda unei interpretări recente (vezi
K. Horedt, in Archăologisches Korrespondenzblatt, Mainz, 13, 1983, 2, p. 233-234), potrivit
căreia ceştile dacice erau folosite la coptul pîlnii. cred totuşi că aceste recipiente constituiau
obiecte de iluminat. Un mare număr de exemplare prezintă urme de ardere secundară, spri-jinind această ipoteză. Nu trebuie excluse insă
şi alte utilizări, pentru că acelaşi artefact putea cunoaşte funcţionalităţi diferite.
13 Problema funcţionalităţii tipurilor de vase
dacice a fost mai puţin abordată în literatura
de specialitate. Astfel că rostul anumitor tipuri
ceramice nu este încă pe deplin lămurit. In
legătură cu aşa-numitele "fructiere" dacice, precizările cele mai pertinente au fost aduse de
I. Glodariu (vezi M. Macrea, I. Glodariu, op. cit.,
p. 87 ; 1. Glodariu, Aşezări dacice şi daca-romane la Slimnic, p. ::A, 75-76). Profesorul clu•
jean remarca, in le~:;ătură cu aşezarea de la
Arpaşu de Sus, numărul mic de străchini ŞI
abundenta fructierelor, considerând că acestea
din urmă au înlocuit - functional - celelalte>
vase pentru mâncat. De asemenea, forma vasului (cu picior mai mult sau mai puţin înalt)
este cea mai comodă în liosa mesei din locuinţe. Odată cu venirea romanilor, o serie de
tipuri de străchini au înlocuit fructierele, fapt
explicabil, cel puţin parţial, prin schimbări
sau transformări ale "mobilierului" obişnuit al

întărit.

Cetatea aste reprezentată de ac
forcare a fost construită in a ropie·
rea unei (sau unor) aşezări deschis , fiind
locuită "numai de conducătorul p litic şi
militar, împreună cu o garnizoan variabilă ca mărime". In cazul unui at c cetatea constituia locul unde s-e orga iza rezistenţa luptătorilor din zona res ectivă,
neputând adăposti întreaga pop laţie a
unei aşezări.
Săpăturile de la Floreşti nu a
dus la
surprinderea unor fortificaţii daci e. Valurile de pământ vizibile pe tere , ca şi
elementele de apărare din lemn ş· piatră,
aparţin evului mediu. Lucrările
e amenajare, de mare amploare, din această
ultimă epocă au distrus în întregi e atât
nivelele de cultură antice, cât şi ventualele fortificaţii anterioare (dacă acestea
au existat). Amplasarea dealului , Cetatea
tificaţie

y

locuinţelor.

La argumentele lui 1. Glodariu se adaugă o
descoperire relativ recentă din zona Porţilor de
Fier, de pe malul drept al Dunării. In două
morminte de incineraţie (atribuite scordiscilor)
au fost descoperite şi ofrandele constituind vesela funerară. In ambele cazuri vasele pentru
mâncat erau reprezentate de câte o fructieră
de mari dimensiuni, în timp ce restul recipientelor serviseră la băut ori la depozitarea
hranei : B. Stalio, în Cahiers des Portes de Fer,
III, Belgrade, 1986, p. 32-35, fig. 28-31.
Mai trebuie precizat faptul că prezenţa unor
fructiere într-o serie de morminte tumulare
dacice sau complexe rituale nu poate fi interpretată în sensul că aceste wtse au un caracter ritual sau de cult (cf. S. Scmie, loc. cit.). In
condiţiile în care fructierele reprezintă vase
obişnuite pentru consumarea hranei, utilizarea
lor la banchetele rituale ori funerare apare

14 I. Glodariu, în Studii dacice, Clu -Napoca,
1981, p. 149-156.

Ibidem.
Ibidem.
17 Idem, Arhitectura dacilor. Civil
şi militară (sec. II î.e.n. I e.n.), Cluj-Nap ca, 1983,
p. 50 (în continuare Arhitectura).
15
16

firească.
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cercetări de teren ori semnalate întâmplător permite schiţarea unor
concluzii.

Fetei", dominând cursul Someşului Mic
pe o distanţă de cea. 10-15 km., supra·
faţa mică a platoului superior al înălţi
mii 18 , lipsa posibilităţilor de alimentare
cu apă, reprezintă argumente în favoarea
ipotezei că în locul respectiv a existat o
cetate dacică. In acest sens poate fi invocată şi observaţia că majoritatea cetăţi
lor dacice din Transilvania au fost suprapuse de obiective similare din evul mediu
timpuriu l!l. Atât în Latene-ul târziu, cât
şi în feudalismul timpuriu au fost preferate aceleaşi puncte strategice, aceleaşi
locuri obligatorii de trecere.
Din această perspectivă trebuie apreciat şi rolul staţiunii dacice de la· Floreşti în contextul descoperirilor Latene
târziu de pe cursul superior al Someşu
lui Mic. Zona menţionată nu s-a bucurat
de o atenţie specială din partea cercetă.J
tarilor, investigaţiile desfăşurate de-a lungul anilor având, în special, un caracter
de salvare. Cu toate acestea repertorierea descoperirilor realizate în urma unor

Astfel, pe sectorul Dej-Apahida se poate constata că numărul punctelor cu descoperiri este relativ redus. Deşi nu lipsesc locurile care se evidenţiază prin varietatea şi bogăţia materialelor arheologice recoltate (cum este cazul Gherlei 20
sau Iclodului 21 ), se observă faptul că majoritatea descoperirilor par a fi ampla...
sate în văile limitrofe luncii Someşului 22.
Pe sectorul Apahida-Someşul Rece
vestigiile Latene târzii se concentrează pe
cursul râului 2;;, dar şi pe valea Nadăşu
lui 2'•. Ceva mai spre vest trebuie menţio·
nate fortificaţia de la Aghireşu 25, recent
publicată, precum şi materialele dacice
de la Izvoru Crişului 26 . Având în vedere
această dispunere a descoperirilor, se poate presupune existenţa unui drum care
pornea din vestul Munţilor Apuseni, jalonat de aşezările dacice de pe cursul
Crişului Repede 27 şi care pătrundea în
Transilvania pe valea Someşului Mic. Alte căi de acces dinspre nord-vestul Munţilor Apuseni spre
Depresiunea Huedin
şi de acolo spre valea Someşului au fost
controlate de cetăţile de la Şuşturogi, Să
călăsău Nou, Marca, Şimleu Silvaniei,
etc. 2K. Printre rosturile acestor drumuri
trebuie să se fi numărat comerţul cu sare, aflat în cantităţi considerabile în zona
Dej-Cojocna~Turda.
Nu este lipsit de

Idem, op. cit., p. 117, remarca faptul că
aşezări (Arpaşu de Sus, Bernadea) şi ucetăţi (Sărăţel) au în interiorul fortificaţiilor, spaţii asemănătoare ca extindere şi de
aceea, mărimea suprafeţei apărate nu poate
constitui un criteriu sigur al înscrierii unei
staţiuni în rîndul aşezărilor sau cetăţilor. In
cazul descoperirilor de la Floreşti am luat totuşi în consideraţie acest lucru pentru că dispunerea topografică a dealului face puţin probabilă existenta in vârful său a unei asezări,
câtă vreme lu.nca şi terasele Someşului asigurau condi~ii mult mai prielnice.
19 Dintre numeroasele exemple de cetăţi dacice suprapuse de locuiri medievale menţionez:
Băni~a (0. Floca, în M. Macrea, O. Floca, N.
Lupu, I. Berciu, Cetăţi dacice din sudul Transilvaniei, Bucureşti, 1966, p. 24-33 ; R. Popa,
în Sargetia, XIII, 1977, p. 277-284) ; Breaza
(T. Năgler, în StComSibiu, 14, 1969, p. 89122) ; Căpâlna (l. Glodariu, V. Moga, op. cit.,
passim) ; Craiva (1. Berciu, Al. Popa, H. Daicoviciu, în Celticum, XII, 1975, p. 115-146) ;
Deva (0. Floca, B. Bassa, Cetatea Deva, Bucureşti, 1965, passim) ; Ghindari (Z. Szekely, în
Materiale, IX, 1970, p. 302;
A. Rustoiu, în
ActaMN,
XXII-XXIII, 1985-1986, p. 769) ;
Miercurea Ciuc - Jigodin II (!. Glodariu, Arhitectura, p. 100) ; Piatra Roşie (C. Daicoviciu,
IB

unele
nele

Cetatea

dacică

de la Piatra

Raşie,

20 Rep. Cluj, p. 210-212, nr. 2. 8 ; G. Florea,
în ActaMN, XXII-XXIII, 1985-1986, p. 760761, nr. 15.
~ 1 Rep. Cluj, p. 242, nr. 9.
22 Ibidem, fig. 1 C.
~J Descoperiri fortuite (într-un caz săpături
de salvare) la Apahida (Rep. Cluj, p. 34, nr.
45/g; G. Florea, op. cit., p. 760, nr. 2) ; ClujSomeşeni (Rep. Cluj, p. 360-362, nr. 4 ; G.
Florea, op. cit., p. 760, nr. 7/d) ; Cluj-Napoca
(Rep. Cluj, p. 118-154; G. Florea, loc. cit.);
Gilău (Hep. Cluj, p. 222, nr. 14-15; G. Florea,
op. cit., p. 761, nr. 16); Someşu Cald (Rep. Cluj,
p. 363, nr. 2 ; G. Florea, op. cit., p. 761, nr. 21);
Someşu Rece (Rep. Cluj, p. 365, nr. 2; G. Florea, op. cit., p. 761, nr. 22).
24 Baciu (Rep. Cluj, p. 42, nr. 8); Nădăşelu
(Rep. Cluj, p. 289, nr. 9 ; G. Florea, op. cit.,
p. 763, nr. 61); Suceagu (Rep. Cluj, p. 375-377,
nr. 5 ; G. Florea, op. cit, p. 761, nr. 23).
25 Şt. Ferenczi, in
ActaMP, X, 1986. p.
83-94.
:1G G. Florea, op. cit., p. 761, nr. 17.
27 S. Dumitraşcu, în Thraco-Dacica, I, 1976,
p. 259-264.
:m I. Glodariu, în ActaMN, XIX, 1982, p. 33.

Bucureşti,

1954, passim ; R. Popa, loc. cit.); Odorheiul Secuiesc (G. Ferenczi, I. Ferenczi, în Crisia, II,
1972, p. 59-63) ; Racu (Z. Szekely, op. cit., p.
304 ; A. Rustoiu, op. cit., p. 771) ; Şimleu Silvanei (S. Dumitraşcu, în Thraco-Dacica, I, 1976,
p. 2G2-263) ; Şoimi (I. Glodariu, Arhitectura,
p. 109) ; ş.a.
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Fig. 2 -

Ceramică lucrată

1

cu mâna.

2

3cm
Fig. 2 -

Hand-roade pottery.
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3

Fig. 3 -

Ceramică lucrată

Fig. 3 -

cu mâna.

HaFld-made pottery.
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Ceramică lucrată

Fig. 5 -
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Hand made pottery.
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Ceramică lucrată
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Fig. 6 -

Wheel-made pottery.
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roată.

Wheel-made pottery.
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Staţiunea dacică de la Floreşti,
aşezarea fortificată de la Aghireşu,

ca şi
au avut - foarte probabil - rolul de a controla din punct de vedere strategic acest
drum, fiind integrate astfel sistemului defensiv al Daciei preromane 30.

semnificaţie

nici faptul că drumul care
urca pe Someşul Mic, coborând apoi pe
Crişul Repede spre Pannonia, a fost utilizat la transportul sării chiar şi în evul
mediu timpuriu 29.

CATALOSUL DESCOPERIRILOR

- Fragment de vas din pastă grosieră de
culoare brun-cărămizie.
Buza tăiată drept,
corpul arcuit (fig. 4/9).
- Fragment din fundul unui vas din pastă
grosieră (cu pietricele), de culoare brun-cără
mizie (fig. 5/4).
- Fragment de vas din pastă grosieră de
culoare brun-cărămizie. ornamentat cu un buton semisferic (fig. 4/1)."
- Fragment de vas din pastă grosieră de
culoare brună, decorat cu brâu alveolat si striuri incizate (fig. 4/2).
·
- Fragment de vas din pastă grosieră (având în compoziţie pietricele) de culoare brunroşiatică, ornamentat cu fascicule de linii incizale şi dispuse "în val" (fig. 4/3).
- Fragment de vas din pastă grosieră ornamentat cu un buton cilindric (fig. 4/4).
- Fragment de vas din pastă grosieră ornamentat cu un buton aplatizat, prezentând la
rândul său o alveolă (fig. 4/5).

CERAMICA LUCRATA CU MANA:
Vase-borcan

- Fragment de vas din pastă grosieră de
culoare brun-negricioasă ; buza răsfrântă spre
exterior. Decor : brâu alveolat dispus sub buză (fig. 2/1).
- Fragment de vas din pastă grosieră de
culoare brun-negricioasă cu buza uşor îngroşată şi răsfrântă spre exterior. Sub buză se>
află un decor de linii incizate (fig. 2/2).
- Fragment de vas cu pereţii drepţi, din
pastă grosieră (în compoziţie pietricele şi cioburi pisate) de culoare brun-cărămizie (fig. 2/3).
- Fragment de vas din pastă grosieră (cu
pietricele şi nisip în
compoziţie) de culoare
brun-roşiatică. Buza
răsfrântă
spre exterior
(fig. 2/4).
- Fragment de vas din pastă grosieră (în
compoziţie cu pietricele şi micaşist) de culoare brun-negricioasă. Buza lăţită uşor atât în
exterior cât si in interior. Ornamente : un mic
buton aplicat pe peretele vasului şi striuri incizate oblice (fig. 3/2).
- Fragment de vas din pastă grosieră (având in compoziţie pietricele şi cioburi pisate)
de culoare brun-negricioasă. Ca ornament prezintă un buton de dimensiuni mici lipit pe
peretele vasului (fig. 3/3).
- Fragment de vas din pastă grosieră (în
compoziţie cu pietricele şi micaşist) de culoare
brun-negricioasă ; sub buză o incizie orizontală (fig. 3/4).
- Fragment de vas din pastă grosieră de
culoare brun-cărămizie. Buza este răsfrântă
spre exterior iar corpul este arcuit. Decorul
este reprezentat de butoni semisferici şi un
brâu alveolat dispus în zona mediană a vasului (fig. 5/5).
- Fragment de vas din pastă grosieră brună. Buza îngroşată şi răsfrântă spre exterior (fig. 4/7).
- Fragnment de vas din pastă grosieră
(conţinând pietricele şi cioburi pisate) de culoare neagră-maronie (fig. 4/8).

Căni

- Fragment de vas din pastă grosieră (având in compoziţie pietricele şi cioburi pisate)
de culoare brun-cărămizie (fig. 3/1).
- Fragment de vas din pastă fină (având
in compoziţie nisip) de culoare negricioasă, lustruit la exterior (fig. 4/6).
Ceşti

- Fragment de toartă din pastă
(având în compoziţie
pietricele) de
brun-cărămizie. In secţiune de formă
(fig. 5/3).

grosieră

culoare
circulară

Fructiere

pastă

Fragment din buza unei fructiere din
semifină
de culoare brun-cărămizie

(fig. 5/1).
- Fragment din buza unei fructiere din
pastă semifină de culoare neagră-roşiatică, lustruită la exterior (fig. 5/2).

29 T. Roşu, în Studii şi articole de istorie,
III, 1961, p. 75-80 ; Repertoriul monumentelor
din judeţul Bihor, Oradea, 1974, p. 175, nr. 433.

:JU

I. Glodariu, op. cit., p. 23-38.
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CERAMICA

LUCRAT A

LA

ROATA

- Fragment de cană de mici dimensiuni, cu
fund inelar, din pastă fină, de culoare cenuşie (fig. 6/1).
- Fragment din buza unei căni de mici dimensiuni, din pastă fină de culoare cenuşie
(fig. 6/2).
- Fragment de strachină din pastă fină de
culoare cenuşie (fig. 6/3).
- Fragment de picior de fructieră (?) din
pastă fină de culoare cenuşie (fig. 6/4).
- Fragment de cană cu fund inelar din
pastă fină de culoare cenuşie (fig. 6/5).
- Fragment din buza unei străchini din
pastă fină de culoare cenuşie. Prezintă o perforaţie provenind probabil de la o reparaţie
(fig. 6/6).
- Fragment de vas (cană ?) cu buza îngroşată, din pastă fină
de
culoare cărămizie
(fig. 6/7).

THE DACI AN POTTERY FROM

- Fragment din toarta unui vas (cană?)
din pastă fină de culoare cenuşie, lus ruită la
exterior (fig. 7/1).
- Fragment de cană bitronconică in pastă
fină de culoare cenuşie-negr·icioasă (fi . 7/2).
- Fragment de vas (cană ?) din p stă fină
de culoare neagră (fig. 7/3).
- Fragment de chiup din pastă fin (având
în compoziţie nisip şi micaşist măc" at), de
culoare cărămizie. Este decorat cu ner uri orizontale imprimate (fig. 7/4).
- Fragment de vas (cană ?) din p stă fină
de culoare neagră-cenuşie. Ornamentu constă
in două nervuri orizontale în relief ( ig. 7/5).
- Fragment de chiup din pastă ină (cu
nisip şi micaşist măcinat) de culoare cărămi
zie. Decorat cu o incizie în val inca rată de
nervuri imprimate dispuse orizontal (fi . 7/6).
- Fragment de chiup din pastă ină (cu
nisip şi micaşist măcinat) de culoare cărămi
zie. Ornament cu două nervuri orizo tale în
relief (fig. 7;7).

,.FLOREŞTI

-

CETATEA FETEI" (CLUJ COUNT ')

-AbstractThe "Cetatea Fetei" hill is located on the
right side of the "Someşul Rece" river, at the
South of Floreşti village.
The archaeological diggings carried out at
the medieval fortress (XIII-XIV centuries
A. D.) in 1990, also revealed fragments of Dacian pottery. These are the abject of the paper.
Both hand-and wheel made, the found pottery

can be traced back to the period bet
1st century A. D.
Because of the shape of the"Cetat
hill, we can assume that there had be
cian fortress, destroyed during the con
of the medieval one. The only traces
the assurnption, are the found frag
Dacian pottery.
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MARTURII ARHEOLOGICE ALE CONTINUITATII
DACO-ROMANE DIN JUDETUL MURES .

.

.

VALERIU LAZAR

nuitatea daca-romană în epoca rom nă. Dar
multe dintre vestigiile descoperit au ca
moştenire, în structura lor, elem nte de
civilizaţie pre-romană, dacică, p· streaz;'l
aceste elemente în epoca roman şi le
transmit perioadei post-romane,
măr
turii de continuitate istorică. E istă în
structura acestor mărturii arheolog ce descoperite elemente de legătură e idente,
sesizabile ; de aceea nu li se po te face
acestora o delimitare strictă cron logică·
eli~ contestă o cezură istorică' si le itimea~
z,-, o continui1tate de viaţCt în 'spaful mu-

Până în ultimele cinci decenii ale secolului nostru se cunoşteau puţine măr
turii arheologice ale disputatei continuităţi daco-romane în aria judeţului Mureş.
Cu excepţia vestigiilor de la Sighişoara
- "Kulterberg", săpate în 1861, de K. FQbritius; mărturiile de continuitate dacoromană au fost descoperite, de fapt, în
contextul câtorva sondaje şi săpături efec-tuate pentru investigarea unor urme din
al,te epoci istorice (Band - ,,Cetatea surpăturii", Cristeşti asezarea ruraL·t romană, Lechinţa de M~reş - "SCdişte",
Sântana de Mureş - cimitirul prefeudal,
T{trgu Mureş - "Parcul sportiv") şi, in
majoritatea lor, nu au fost considt.~r:r(c•
atunci documente ale continui1tăţii poporului român (excepţie, în măsură restrâns;t,
unele vestigii de la Cristeşti).
In ultimele decenii însă numărul descoperirilor arheologice ce atestă continuitatea daca-romană în judeţul Mureş (în
epoca romană, 106-271 cl.Chr.) a sporit
subSitanţial. La punerea lor în lumină şi-:1
adus contribuţia cercetarea arheologică,
care a deveni:t, în această etapă, metodic;;
şi sistematică; ea a investigat, cu toat-1
acri·bia ştiinţifică, puncte noi, a sondat sau
a săpat numeroase aşezări sau necropole.
a reconsiderat (revalorificat) descoperiri
mai vechi, legate de argumentarea continuităţii daco-romane (Band, Sântana de
Mureş, Târgu Mureş).
Astfel, datorită cercetării ~tiintifice cu-noaştem astăzi în spaţiul judeţuiui Mures
26 localiăţi cu 34 puncte topografice cliP
care provin mărturii arheologice de continuitate daco-romană.
In aceste localităţi şi punote topografic"
vestigiile atestă, prin ponderea lor, conti-

reşean.

In prezentarea de faţă, vom st rui, cu
asupra mărturiilor de
ntinu~
itate daco-roman<i din epoca roma ă.
Se constată că majoritatea acest r m;;irturii provin din aşez(1ri, cu locu nţe de
suprafaţă sau bordeie. Cunoastem asemenea vestigii descoperite într-o' loc inţii de
suprah(:ă de mică întindere şi d
durată, la Batoş "Grajduri" 1. 1c1, 111
apropierea grajdurilor fostei C.A. ., s-au
descoperit, în 1967, fragmente! unui
chiup cenuşiu, datat în sec. III IV. în
octombrie 1968 în acest loc au fo t efectua.te câteva sondaje (A. Zrinyi,
uzeul
judeţean Mureş), care au decopert 1. locuinţa şi au scos în lumină numeroa e fragmente ceramicc, decorate cu benzi e linii
ondulate. Reconstituite, fragmente! aparţin unor vase de provizii, oale, s:t ăchini.
capace etc.
Vestigii de continuitate daco- omani\
(ceramică etc.) au fost descoperit
ŞI lD
a~ezarea multimilenară de la Bern clea -

precădere,

1
A. Zrinyi, Marisia, VI, 1976, p. 28, pct.
S h-129 ; K. Horedt, Marisia, IX, 197 , p. 73
A. 3.
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"Dâmbău(( 2, explorată prin săpături (Muzeul de istorie al Transilvaniei, Institutul
de Arheologie din Cluj-Napoca: N. Vlassa, I. Glodariu; Muzeul de istorie din Tîrnăveni : V. Pepelea).
La Bezid - "Laţ" 3 sondajele din 1958
(Muzeul Sf. Gheorghe, Szekely Z.), confirmate de cele din 1959, au dezvelit resturile unei locuinţe de formă rectangulară
(2,60 m X 2,00 m) la - 0,40 m adîncime.
Locuinţa avea o vatră
de foc rotundă,
r.onstiuită din pietre, lutuite.
Inventarul locuintei consta din ceramică, prâsnele din l"Lit ars, o greutate de
plasă ( ?) piramidală, un pieptene din plăci
de os, prinse cu nituri de bronz ş.a. Ceramica, numeroasă şi fragmentară, era lucrată la roată sau modelată cu mâna. în
categoria ceramicii, cenuşii, lucrate la roată, se înscriu : străchini de forme şi mă
rimi variate, oale-borcan, un fel de amforete, un fragment din buza unui vas, d:;1
pastă fină, cu picior de tipul "fructiere:
dacice", cu decor în val lustruit, un
Krausengefăss" fr·agmentar, ca şi frag"
- -m
mente
de vase din pastă zgrunţuroasa,
mare parte, cu urme de ardere secundară.
ln locuinţă au fost descoperite şi stră
chini de culoare roşie, cu motive ornamentale lustruite, precum şi un fragment
de oană, de factură roman.:i provincială
l

Materialele

încă

Ceramioa modelată cu mâna cuprinde
fragmente de vase făcute din pastă relativ bună, de culoare cafenie, cu buza
dreaptă sau uşor îndoită în afară, decorate cu brâu alveolat pe gât, cu incizii sau
alveole pe bună, cu butoni. În săpăturile
din 1959 au fost scoase la iveală, printre
altele, şi o ceaşcă dacică, fragmentară,
precum şi un atelier de redus şi prelucrot
minereuri din fier.
Prin inventar, locuinţa a 1ost atribuiti\
"populaţiei purtătoare a cul1urii Sântana
de Mureş, cultură care a păstrat multe
elemente locale Latene" (Szekely Z.).
Analiza meticuloosă a cerarnicii (forme,
decor), făcută de unii arheologi (D. Protase ş.a.) pledează însă pentru datarea vestigiilor descoperite la Bezid - "Loţ" la
început sau cu precădere în a doua jumă
tate a secolului al III-lea. Cernmica cenuşie din aşezare continuă tradiţia Lateneului dacic şi în epoca romană. Fragmentele de amforă, de ceaşcă şi de fructieră
sînt dacice. Strachina cu marginea uşor
îngroşată sau răsfrântă în afară sau înă
untru, cu umărul unghiular sau arcuit şi
cu fundul plat sau profilat este, de asemenea, de origine looală. Factura romană
provincială a unor vase sprijină aceeaşi
datare. Toate aoeste elemente (de formă,
decor) atestă infiltraţia unei populaţii dacice libere din răsărit, asuprn căreiJa influenţa romană provincială este evidentă.
Pătrunderea acestei populaţii (daci liberi,
carpi ?) a putut avea loc în a doua jumă
tate a secolului III, probabil în timpul lui
Gallienus, cînd trebuie pus şi începutul

inedite. Seb. Morintz, Da-

ria, N.S., XVII, 1973, p. 362-363. 5.
J Szekely Z., Materiale, VI, 1959, p. 196-199 ;
idem, Materiale, VII, 1961, p. 184.5-185 ;
ide.n Matc riale, VIII. 1962, p. 336-337.5 ; idem,
.-.crv, XIII, 1962, 1, p. 48 ; idem, Aluta, I, 1969.
p. 64.1, 75, 78, 79, 85; idem, Symposia Thracologica, 5, Miercurea Ciuc, 1987, p. 137 ; D. Protase, Dacia, N.S., VI, 1962, p. 196 ; idem, Da·
da, N.S., VIII, 1964, p. 183, 189 fig. 1 ; idem,
Problema continuităţii, 1966, p. 108.3, 138, 139,
196, 225; idem, Banatica, I, 1971, p. 120; idem,
Riturile, 1971, p. 138 ; idem, SCIV, 23, 1972, 2,
p. 600, 602, 603, 605 ; idem, Autohtonii, 1980,
p. 225, 226, 227 nota 25 ; Gh. Bichir, Dacia, N.S.
XI, 1967, p. 178.63; idem, SCIV, 22, 1971, 2,
p. 188 ; Bak6 G., SCIV, 19, 1968, 1, p. 74, Ioan
Pop. Cumidava, I, 1967, p. 97, 98, 99, 101 ; M.
Comşa, Dacia, N.S. XII, 1968, p. 363 ; M. Macrea, Apulum, VII/1, 1968, p. 198 ; idem, Viata
'in Dacia romană (=Viaţa), 1969, p. 474; Eugenia Zaharia, Aluta, I, 1969, p. 179 ; Ioan Al.
Aldea. Apulum, XI, 1971, p. 698 ; K. Horedt.
Marisia, IX, 1979, pp. 73, 74 ; J. Winkler, M.
Takacs, Gh. Păiuş, Apulum, XVII, 1979, p. 187
nota 65; Şt. Olteanu, N. Neagu, D. Şeclămar.
SCIV, 32, 1981, 2, p. 229 fig. 3/31 ; E. Chirilă.
N. Gudea, ActaMP, VI, 1982, p. 136.2.

aşezării.

La Brâncoveneşti \ în cursul săpături
lor efectuate în anii 1975-1980 (Institutul de Arheologie -Cluj-Napoca, D. Protase; Muwul judeţean Mureş, A Zrinyi, M.
Grozav), în castru şi în zona canabae-lor
(1974, 1975), au ieşit la iveală vestigii de
continuitate daca-romană.
Au fost descoperite fragmente de vase
dacice negricioase-cenuşii, modelarte cu
mâna şi împodobite cu ibrâu crestat. Ele
4 Protase, A.
Zrinyi, Marisia, V, 1975, p
57-69 ; A. Zrinyi, Marisia, VI, 1976, p. 130.10 ;
Valeriu Lazăr, Marisia, VIII, 1978, p. 766, 767 :
idem, Marisia, X, 1980, p. 758, 759 ; idem, Mari·
sia, XI-XII, 1981-1982, p. 709 ; K. Horedt,
Marisia. IX, 1979, p. 73 ; D. Protase, Autohtonii,
p. 139, 258; E. Chirilă, N. Gudea, ActaMP, VI,
1982, p. 136.4.
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întîmplător

împreună cu ceram1ca romană
provincială, în acelaşi strat de depuneri,

sau explorate cu prileju unor
arheologice sistematice, î anii
1952, 1953-1955, 1960 ; (N. Vlass , Muzeul de Istorie al Tmnsilvaniei).
Datate la sfîrşitul secolului III ş începutul secolului IV, aceste mărturii 1 vom
prezenta, în detaliu, într-un alt rticol.
care va însuma vestigiilc de conti uitate
post- rom~ne.
In cătunul "Sf. Gheorghe "8 un
complex stra1ligrafic a descoperit (1954,
M. Rusu) o aşezare a populaţiei băş inaşe,
r.u ceramică dacică asociată ou ce amică
romană, atestând continuitatea da ică în
perioada provincială romană. Vasel (ceşti
dacice, de tipul celor lipsite de oa:rită,
etc.), modelate cu mâna şi orn
ntate
cu obişnuitele proeminenţe, brâuri alveolate şi linii ondulate, de cea mai au nticii
factură şi . tradiţie dacică, constirt:u e dovada continuităţii daco-romane, s sizate
arheologic aici.
Nu departe, în punctul "Pe şes" 9, si:toot
pe malul drept al Mureşului, la m ginoo

s-au aflat

săpături

roman.
O mică .asezare rurală daca-romană a
fost descoperi·tă la Chinari 5, pe prima terasă din stânga Mureşului, întl'C Chinari
şi Sângeorgiu de Mureş. Ea are locuinţe
construite la suprafaţa solului. De aici,
M. Rusu a cules, cu prilejul unor periegheze făcute în anii 1953 şi 1954, fragmente ceramice romane provinciale şi
fmgmente ceramice dacice (în M.I.T.).
Câteva asezări de conti:rruitate daca-romană sînt ~noscu:te în aria localităţii Cipăa

·

_

La "Cipăul Mic'' 6, punct situat în dreapta şoselei Cipău - Ogra, înainte de intr:area în sat, este o aşezare rurală, de
pe suprafaţa căreia M. Rusu, a cules, cu
prilejul aceleaşi periegheze din anii 195.3,
1954, fragmente cel"'amice provinciale romane, precum şi fragmente ceramice dacice modelate ou mâna (azi în Muzeul ju·
deţean Mureş).

La Cipău - "Gârle'' 7 mărturiile contiau fost conservate de o aşezare cu
bordeie şi de o necropolă cu cinci morminte de incineraţie în urne, descoperite

p. 31-32 ; idem, Geto-dacii din Munte ia în
epoca romană ( == Geto-dacii), Buc., E . Academiei, 1984, p. 221, 222 ; M. Comşa, S IV, 18,
1967, 3, p. 432 ; idem, Pontica, X, 197 ; Gh.
Lazin, Aluta, I, 1970, p. 110, 113, 114 ; Emil
:Moscalu, SCIV, 21, 1970, 4, p. 661 ; C. S orpan,
SCIV, 21, 1970, 1, p. 84; idem, Ponti a, III,
1970, p. 145 nota 28; Ioana Rica, In me oriam
Constantini Daicoviciu, Cluj, 1974, p. 169 ; idem,
ActaMN, XVI, 1979, p. 162 ; C. Preda, CIV A,
26, 1975, 4, p. 463 ; G. Ferenczi, I. F renczi,
ActaMN, XII, 1976, p. 244 nota 67 ; Al Popa,
Marisia, VI, 1976, p. 15, 16, 17, 24 ; AL Vulpe,
Dicţionar, p. 164; 1. H. Crişan, Origini,
. 207;
J. Winkler, M. Takacs, Gh. Păiuş,
pulum,
XVII, 1979, p. 187 nota 65 ; Matei Ale andru,
ActaMP, IV, 1980, p. 233 ; 1. 1. Russu, tnogeneza românilor (= Etnogeneza), Ed. Şti' ţifică,
Buc., 1981, p. 205 ; E. Chirilă, N. Gudea,
taMP,
VI, 1982, p. 136.1, 136.6.
H K. Horedt şi col., SCIV, 7, 1956,
33p; M. Macrea, Dacia, N.S., 1, 1957,
D. Popescu, SCIV, XII, 1961, 1, p. 1 3-134,
141.74 ; idem, Dacia, N.S., V, 1961, p. 576. 9; M.
Macrea, 1. H. Crişan, ActaMN, 1, 1964, p. 313
- 314 ; M. Macrea, Viaţa, 260, 261 ; D. ratase,
Problema continuităţii, p. 33 ; idem, Act
N, 5,
p. 503, 509 ; idem, Autohtonii, p. 68, 9, IlO ;
I. H. Crişan, Continuitate, p. 207.
~ K. Horedt, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 661 şi
pl. V ; idem SAA, II, p. 60 nr. 11 ; D. ratase,
Problema continuităţii, p. 49 notele 28, 52, p.
68, 71, 213, 216 ; M. Rusu, ActaMN, II , 1966,
p. 403, 404 ; D. Tudor, Oraşe, p. 275 ; 1. H.
Crişan, Ceramica, p. 227, 273, 264 ; idem, Continuitatea, p. 207 ; I. Mitrofan, ActaM , IX,
1972, p. 153, 155.

nuităţii

" D. Protase, Autohtonii, p. 71.
D. l'rotase, Ibidem, p. 47.
7 K. Horedt şi col., SCIV, 3, 1952, p. 324;
idem, SCIV, 4, 1953, 1-2, p. 297-298 ; id.em ;
SCIV, 5, 1954, 1-2, p. 220-222 ; idem, SCIV,
5, 1954, 3-4, p. 489; idem; SCIV, 6, 1955, 3
3-4, p. 658-661 ; idem, Materiale, IV, 1957, p.
185 ; M. Rusu, SCŞ, seria III, Şt. soc., VI, 1955,
3-4, Cluj, p. 89 nota 13, p. 94 nota 38 ; E.
Dărner, OCD, 1960 ; M. Macrea, în Ist Rom, I,
1960, p. 634 ; B. Mitrea, în Ist. Rom., 1, 1960,
p. 646; D. Protase, OCD, 1960, p. 461, 462;
idem, Materiale, VII, 1961, p. 428 ; idem, Dacia,
N.S., VI, 1962, p. 191.47 ; idem, Dacia, N.S.,
VIII, 1964, p. 183, 187 ; idem, Problema continuităţii, p. 112.7, 113-114, 140, 141, 221 ; idem,
Riturile, p. 133.14, 136, 138, 139, 166 fig. 5/11 ;
idt::m, SCIV, VI, 1955, 3--4, p. 658 ; idem; SCW,
22, 1971, 3, p. 498 ; idem, Banatica, 1, 1971. p.
102, 103 ; idem, SCIV, 23, 1972, 4, p. 595, 603.2,
605 ; idem, Autohtonii, p. 220 ; Gh. Diaconu,
SCIV, XII, HJ61, 2, p. 281 nota 3; idem, Dacia,
N.S., V, 1961, p. 52 ; idem, SCIV A, 30, 1979, 4,
p. 548; N. Vlassa, SCIV, XVI, 1965, 3, p. 501
- 518 ; idem, ActaMN, IV, 1965, p. 29-30.13 b ;
K. Horedt, SCIV, 17, 1966, 1, p. 211-213; idem,
SCIV, 18, 1967, 4, 583 ; idem, SCIV, 19, 1968, 1,
p. 74 ; idem, Unitate, 1968, p. 80-81 ; idem,
Marisia, IX, 1979, p. 73.A., 74 A 4 ; Gh. Bichir,
Dacia, N.S., XI, 1967, p. 178.72; idem, Dicţionar.
p. 542 ; idem, Cultura carpică, p. 168 ; idem,
Symposia Thracologica, 5, Miercurea Ciuc, 1967,
c
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de sud-est a cătunului, săpăturile din
1954 (M. Rusu) au decopertat, parţial, o
aşezare străveche
(dacică din Latene-ul
mijlociu cu bordeie; sec. III-II î. Chr. ;
prefeudală, feudală). Peste aşezarea dacică,
săpături1e au descoperit un nivel de locuire din epoca romană. în stratul roman
au fost găsite numeroase fragmente ceramice dacice lucrate cu mâna, care au caracteristicile olăriei dacice din Latene-ul
t;trziu. Ele erau asociate cu fragmente ceramice romane.
Săpăturile au dezvelit şi două bordeie,
unul oval, conţinând ceramică din Latene
mijlociu ; altul patrula>ter, cu ceramică
romană provincială. Bordeiul oval era întretăiat parţial de cel patrulater, care s-a
construit, parţial, pe acelaşi loc.
Săpăturile din 1960 au confirmat descoperirile din 1954 şi au dovedit că în epoca romană era acolo un sat cu locuinţe
de suprafaţă, bordeie şi gropi de provizii.
In stratul roman a fost găsită, în mare
cantitate, ceramică dacică lucrată cu mâna,
inclusiv fragmente de ceaşcă, în asociaţie
cu ceramică romană provincială, ceea ce
dovedeşte caracterul autohton al aşezării
din perioada romană.
Vestigii daco-romane sunt menţionate c~1
descoperite în aria localHăţii Corneşti 10 •
O importantă aşezare rurală romană a
fost la Cristeşti 1 1. Situată pe malul stâng

al Mureşului, aşezarea, cunoscută prin
cuptoarele sale de olari şi prin bogăţia
materialelor descopertte în cuprinsul ei, a
păstrat bogate dovezi de continuitate daco-romană. Tradiţia geto-dacică se reflec-ta, de altfel, şi în construcţia cuptoarelor
de ars oale, cum au observat şi în trecLL
cercetătorii aşezării (Al. Ferenczi, A. Filimon, D. Popescu). Olăria confecţionat::i
aici şi descoperită prin săpături arheologice efectuate este de factură dacică, în
ceea ce priveşte forma unor vase (str:tchini, oale, vase-urnă, ceşti), compoziţia
şi culoarea lor (cenuşie). De aici, provin,
din săpături mai vechi (în Muzeul judeţean Mureş), două ceşti întregi, modelat(•
cu mâna, şi o fructieră cenuşie-neagră,
evoluată ca formă, modelată la roată (inv.
nr. 352, 353, 955). În săpăturile din 1950
(D. Popescu şi col.) a apărut o altă ceaşcă
dacică, ii.lr în timpul sondajelor din vara
anului 1962 au ieşit, de asemenea, fragmente de vase lucrate cu mâna.
Probabil, tot în aşezarea· de aici au fost
confecţionate şi urnele funemre, găsite şi
.Jacia, N :::-:. VIII, 1964, p. 181, J90.20, idcm,
Problema continuităţii, 1966, p. 26, 32, 13'1, 68,
69, 70, 211.12, 216; idem, ActaMN, V, 1965, p.
506 ; idem, Uiturile, p. 89, 91, 127, 138 ; idem,
SCIV, 23, 1972, 4, p. 601, 603.6 ; idem, Autohtonii, p. 30, 49-50, 158-159, 161, 162, 235 ;
idem, Marisia, X, 1980, p. 57 ; Seb. Morintz,
Dacia, N.S., V, 1961, p. 401 ; N. Vlassa, SCIV,
XII, 1062, 1, p. 156 ; I. Berciu, Apulum, V, 1965,
p. 599, 601 ; H. Daicoviciu, Dacii, p. 245 (1965),
274 (1968), 374 (1972) ; Gh. Bichir, SCIV, 17,
1966, 3, p. 507-508 ; idem, Cultura carpică, 1973,
p. 61, p. 78 nota 211 ; idem, Geto-dacii, 1984.
I. Glodariu, M. Cîmpeanu, SCIV, 17,
p. 27;

JU A. Zrinyi, Marisia, VI, 1976, p. 134, K.
Horedt, Marisia, IX, 1979, p. 73 A.6.
Il Al. Ferenczi; ACMIT, 1926-1928, Cluj, p.
216-217; C. Daicoviciu, ACMIT, 1929, p. 307
- 317 ; idem, AISC, 1926-1932, I/2, p. 62 ; idem,
AISC, III, 1936-1940, p. 230; idem, în Din ist.
Trans., 1963, p. 43, 47, 76 ; E. B6nis. Das Kaiserzeitliche von Pannonien, I, 1942, p. 39 ; I. I.
Rusu, AISC,
IV, 1944,
p. 209-215; idem,
ActaMN, IV, 1967, p. 91 ; idem, Etnogeneza, p.
184, 185, 205 ; D. Popescu şi col., SCIV, 2, 1951,
1, p. 279-283 ; D. Berciu, SCIV, 2, 1951, 2, p.
87, 90 ; I. Barnea, SCIV, 4, 1953, 3-4, p. 653 :
K. Horeclt şi col., SC IV, 4, 1953, 1-2, p. 298 ;
idem, SCIV, 6, 1955, 3-4, p. 671.4, 676.1 ; M.
Macrea, D. Berciu şi col., SCIV, 6, 1955, 3-4.
p. 607 ; Szekely Z., SCIV, 6, 1955, 1-2, p. ::l46 :
idem, SCN, II, 1958, p. 69 pct. 473 ; D. Popesc::u,
Materiale, II, 1956, p. 153-195 ; M. Macrea, Dacia, N.S., I, 1957, p. 206, 211, 212 ; idem, în
lst. Rom., I, p. 391, 410, 450 ; idem, Viaţa, p.
260, 262, 296 ; K. Horedt, SCIV, 5, 1954, 3-4,
p. 489 : idem, Contribuţii, 1958, p. 14, 36.10 ; idem, SCIV, 18, 1967, 4, p. 582 ; idem, în Unitate, p. 80 ; idem, Marisia, X, 1979, p.
:
I. H. Crişan, SCIV, 11, 1960, 2, p. 293.5, 297 ;
D. Protase, Probl. Muz., 1960, p. 193 ; idem,

1966, 1, p. 23, 25, 30 ; D. Protase, Z. Milea,
ActaMN,
VI, 1969, p. 529 ; M. Babeş, SCIV,
22, 1971, 1, p. 42 nota 103 ; Ion Al. Maxim,
ActaMN, VIII, 1971, p. 462 ; G. Popilian, Gh.
Poenaru-Bordea, SCIV, 24, 1973, 2, p. 261 ; Ioana
Hica, In memoriam Constantini Daicoviciu, Cluj,
1974, p. 169 ; C. Preda, SCIV A, 26, 1975, 4, p.
465 ; M. Comşa, MN, III, 1976, p. 220 ; idem,
Pontica, XIII, 1980, p. 1139, 170; Al. Popa, Marisia, VI, 1976, p. 13, 15, 16, 17, 24 ; A. Zrinyi,
Marisia, VI, 197(), p. 135.16, p. 151 ; idem Marisia, VII, 1977, p. 99, Valeriu Lazăr, Marisia,
VIII, 1978, p. 767 ; M. Petrică, Marisia, VIII,
1978, p. 758 ; Mioara Turcu, Geto-dacii, 1979, p.
94 ; M. Bărbulescu, Potaissa, II, 1980, p. 179 :
M. Rusu, ActaMN, XVII, 1980, p. 142 nota 12;
V. Moga, Apulum, XIX, 1981, p. 81 ; E. Chirilă,
N. Gudea, ActaMP, VI, 1982 ; p. 130, 137.23, 143;
M. Zahariade, Ist. mil., I, 1984, p. 184, 185, 190,
210 ; G. Trohanim, Cercetări, Raport de cercetarc, vara 1988, dacto-manuscris, p. 4 (Cercetări).
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rural "îndeosebi în agriou1tură, dacii i-au
menţinut, o bucată de vreme, sub ro ani
vechile lor unelte de producţie" (D. Protase). Depozitul aparţine unei pop laţii
"dacice, dislocată, mutată spre castre pentru a fi supravegheată", "populaţie dusă
aici în zona castrelor, înainte nepop lată,
dar zonă mănoasă" (D. Protase). în azul
descris este vorba de castrul de la râncoveneşti, din apropierea localităţii Dedrad.
In repertoriul aşezărilor daco-roma e se
înscrie toponimie şi localitatea Găleş i, în
cadrul căreia a fost contopită local' atea
Sânvăsii. Originea latină a localităţii Sânvăsii) exprimă (după M. Macrea, ce
tă
.tor competent a pwblemei) caracter 1 latin al creştinismului primitiv daco-r an,
deci dovadă de continuitate daco-ro anii
prin toponimie 13.
La cea. 1 km nord-est de Glode i, pe
terenul I.A.S., mergînd în continuare spre
Voivodeni, pînă la cea 1,5-2 km s d de
acesta, p€ marginea terasei înalte a Mureşului, este o prosperă aşezare dac -romană, cu vestigii (ceramică) din se . 111
d. Chr. it..
La Gogan 15, în vatra satului,
identificată o aşezare daca-romană,
e I.
Mitrofan (Muzeul de Istorie al Tran ilvaniei), cu prilejul unei recunoaşteri a heologice în zonă. Prin grădinile oam nilor
s-au găsit fragmente ceramice daci
romane provinciale. Şi în aria satulu
reni 1G se menţionează descoperiri
romane, probabil aparţinând unei aş
O cunoscută asezare este cea de 1
chinţa de Mureş :.__ "Sălişte" 17. In a eastă

în alte descoperiri ,de fapt oale roşii, globulare, de caHtaie superioară, aflate în
cimitire autohtone din această vreme (Lechinţa de Mun:~ş etc.).
Analiza c~ramicii din aşezare a făcut pe
unii cercetători să observe de la început
influenţele incontestabile ale ccramicii dacice preromane, cal'e au supravieţuit şi
sunt prezente în aşezarea de la Cristeşti,
indiferent de culoare (cenuşie sau roşie).
S-a subliniat (D. Popescu) legătll,J.rilc ce ar
exista între chiupurile de provizii dacice,
preromane şi vasele mari roşii, cu forme
similare, găsite în cuprinsul aşezării. Sub
aspectul decoraţiei, ornamentul constituit
din linii vălurite, întâlnit pe multe vase
roşii de la Cristeşti, preoum şi forma de
toartă orizontală, răsucită, se consideră a
proveni din ceramica dacică din Latene,
unde era frecvent folosită.
Unele unelte descoperite în aşezare· atestă continuitatea daco-romană (brăzdar
de plug daco-roman, săpăliga cu tăişul în
formă de trapez alungit, cu coada pusă într-un toc (tub), de factură, de asemenea,
dacică).
Săpăturile au dovedit că atelierele de
confecţionat vase lucrau pe lângă vase
roşii provinciale romane şi o ceramică
cenuşie, corespunzătoare gustului autoh-

ton.
La Dedrad 12 a fost, probabil, de asemenea o aşezare rurală romană, cu elemente de continuitate daco-romanc. Aici,
în punctul topografic ,.în vii", în aprilie
1964, a fost descoperit cu prilejul lucrărilor agricole, un depozit de unelte agricole din fier (materialele în col. "M.
Câmpeanu", Muzeul judeţean Mureş), datat în secolele II-III. în asociaţia uneltelor ~a şi ceramică dacică şi romană pro-

M. Macrea, Viaţa, p. 478.
G. Trohani, Cercetări, p. 4.
1
" D. Protase, Autohtonii, p. 51.
!li A. Zrinyi, Marisia, VI, 1976,
; K.
Horedt, Marisia, IX, 1979, p. 79 C.9.
l i D. Popescu, Dacia, Il, 1925, p. 304
344 ;
idem, Materiale, II, 1956, p. 190 : idem, Dacia,
N.S., V, 1961, p. 576.80 ; idem, SCIV, XII 1961,
1, p. 141.75 ; Pârvan, Getica, p. 379 ; E. Benninger, Mannus, XXX, Leipzig, 1938, p. 22 141, p. 124 fig. 2 : C. Daicoviciu, AIS , 1936
- 1940, p. 256, 268, 269 ; Şt. Pascu, Tra si/vania, Blaj, 1944, p. 35-36 ; Marina Lup ş-Vla
siu, Aspecte din istoria Transilvaniei,
Sibiu,
1945, p. 38 : K. Ho_redt şi col.. SCIV, 3, 952, p.
324.6-327 ; idem, SCIV, 4, 1953, 1-2, . 297 :
idem, SCIV, 6, 1955, 3-4, p. 671.4, 674. , 676 ;
K. Horedt, SCIV, 5, 1954, 3-4, p. 489 ; idem,
Untersuchungen, 1958, p. 20-22 ; idem, A taMN,
JJ

14

vincială, fragmentară.

Depozitul de unelte, descoperit întîmplător, păstra, în tehnica confecţionării unor unelte, tradiţia meşteşugărească daci-

că,

de aceea el a fost atribuit populaţiei
daco-romane de aici, ates1tând că în mediu
1
2 1. Glodriariu, M. Cîmpeanu, SCIV, n. Hl6fi,
1, p. 119-132: D. Popescu, Dacia, N.S., X, 1966,
p. 392.66 : D. Protase, ActaMN, V, 1968, p. 510;
idem, Autohtonii, p. l!i6. 167: M. Pelică, Marisia, VII, 1977, p. 452.III, 454 : M. Turcu, Geto-dacii din Cîmpia Munteniei, 1979, p. 95 : Şt.
Olteanu. N. Neagu, D. Şeclăman, SCIV, 32, 1981,

2, p. 225.
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întinsă aşezare au fost descoperite bogate
resturi de cultură materială autohtonă din
epoca romană, reprezentată prin multă ceramică de cea mai bună factură dacică,
amestecată în acelasi strat de cultură cu
ceramica romană provincială.
In cursul săpăturilor din 1955 s-a găsit
şi o ceaşcă dacică, aruncată într-o groapă
de formă cilindrică, ce conţinea multă cenuşă şi fragmente de vase romane.
Săpăturile efectuate în vara anului
1960 au dus la concluzia că pe "Sălişte"
a existat un nivel de locuire din Latene-411
mijlociu (sec. 111-11 î. Chr.) peste care
s-a depus stratul gros de cultură, foarte

bogat în resturi arheologice ale epocii romane.
Cercetările ulterioare (1983-1986) au
dovedit că aşezarea autohtonă, daca-romană a luat fiinţă şi s-a dezvoltat abia
după înfiinţarea Provinciei prin o comunitate de populaţie dacică dislocată din
altă pame a Daciei în timpul sau dupa
războaiele lui Traian cu Decebal. în legă
tură cu această populaţie stă, probabil, şi
depozit de unelte agricole descoperit,
în apropiere, pe "Podei"', ca şi cimitirul
din marginea de nord-est a satului, în gră
dina fostei C.A.P.
Săpăturile din ultimii ani au scos la
suprafaţă, în acelaşi context Srtratigrafic,
in stratul roman, amestecate ou ceramic<i
romană, fragmente de vase dacice, cioburi grosolane, lucrate cu mîna din pastă
po;roasă, mai prost arsă, ornamentate cu
clasicul brâu alveolat şi cu obişnuite1e

III, 1966, p. 407.4-410 ; idem, SCIV, 18, 1967,
4, p. 576, 582, 585, 586, nota 5, 590.7; idem, în
Unitate, p. 73 nota 1, p. 74, 76, 77 nota 12. p
80 ; idem, Marisia, IX, 1979, p. 69 ; I. Tigăra,
Din activitatea muzeelor noastre I Cluj' 1955
p. 115 ; M. Macrea, Dacia, N.S., 'I, '1957,
206:
211, 218 ; idem, în lst. Rom., I, 1960, p. 391, ·6J4,
688 ; idem, Viaţa, p. 260, 475 ; I. T. Dragomir,
Materiale, VI, 1959, p. 468 ; D. Protase, Materi_ale, VI, 1959, p. 448 ; idem, Olăria, in PM, Cluj.
1960, p. 193 ; idem, Dacia, N.S., VI, 1962, p. 186.
!)7-187 tab. 2, 191.50 tab. 3; idem, Problema con.
tinuităţii, p. 36.15 a, b, p. 36, 48, 68, 81, 117.11,
135, 136 ; idem, ActaMN, V, 1968, p. 508, 509 ;
idem, Riturile, p. 12, 125.5, 126, 128, 136, 137, 138
- 139, 166; idem, SCIV, 23, 1972, 4, p. 603.10 ;
idem, A.utohtonii, p. 40, 52, 53, 69, 80, 104, 105,
126, 128, 132, 162, 166, 241 ; I. H. Crişan, SC!V,
11, 1960, 2, p. 285, 286 ; Egon Dorner, OCD, 1960,
p. 158 nota 1 ; I. Nestor, in lst. Rom., I, 1960, p.
688 ; M. Comşa şi col., SC!V, 12, 1961, 2, p. 199 ;
M. Macrea, I. H. Crişan, ActaMN, I, 1964, p.
313-314, 331, 356.60 a, 363 ; I. Berciu, Apulum,
V, 1965, p. 598, 599, 610, 611 ; O. Floca - M. Valea, ActaMN, II, 1965, p. 163 ; N. Vlassa, ActaMN,
II, 1965, p. 34.16 a, 37 fig. 14; A. Zrinyi, ŞtMat,
II. Tg. Mureş, 1967, p. 69 ; idem, Marisia, VI,
1976, p. 135, 140.30 ; idem, Marisia, VII, 1977,
p. 97; Bako G., SCIV, 19, 1968, 1, p. 73 notele
49, 53 ; H. Daicoviciu, Dacii, p. 274 (1965), 374
(1972); D. Tudor, Oraşe, p. 274, 275 ; V. Vasiliev, ActaMN, V, 1968, p. 515; M. Babeş, SClV,
22, 1971, 1, p. 32, 34, 35, 37 ; I. Mitrofan, Acta
MN, IX, 1972, p. 146, 155, 157 ; G. Popilian, Gh.
Poenaru-Bordea, SCIV, 24, 1973, 2, p. 246 ; Al.
Popa, Marisia, V, 1975, p. 10, 11, 14, 15, 17, 24 :
Radu Popa, Dicţionar, 1976, p. 368 ; J. Winkler,
M. Takacs, Gh. Păiuş, Apulum, XVII, 1979, p.
149 nota 25, p. 186 nota 61 ; M. Comşa, Pontica,
X, 1977, p. 225; Magda Tzony, SCIY A, 30, 1979,
3, p. 431 ; J. Winkler, M. Blăjan, ActaMP, III,
1979, p. 4 70 nota 36 ; I. I. Russu, Etnogeneza.
p. 184, 205 ; E. Chirilă, N. Gudea, ActaMP, VI,
1982, p. 139.6 ; M. Zahariade, Ist. mil., 1, p.
184, 185 ; idem, Geto-dacii, 1987, p. 178 ; D. Protase, V. Lazăr, M. Grozav, Apulum, XXV, 1989,
p. 181-205.

p.

proeminenţe.

Dintre forme nu lipseşte ceaşca, acest
vas atât de tipic populaţiei autohtone, oal~1
cenuşie, fructiera, fragmentară, vasul strecurătoare sau ca imitaţie- oala roşie, globulară, de calitate superioară.
O analiză preliminară a materialelor
descoperite în campania ultimilor ani de
săpături arată că ceramica dacică reprezintă cea 10o;~ din ceramica descoperită
la Lechinţa - "Sălişte", dovadă peremptorie de convieţuire daco-romană aici. Cât
priveşte durata aşezării, cercetările
nu
sunt încă în măsură să dea un răspuns
cert.
În spaţiul :aşezării, în malul Mureşului,
s-a descoperit, în condiţii puţin elucidate,
în 1916, un mormânt de incineraţie, care
conţinea un vas roşu, de factură autentic
romană, două vase cenuşii şi un castron
cu trei torţi, pe care era aşezat câte un
şarpe. Mormâtul mai :avea ca inventar o
fibulă de argint cu semidisc.
Atribuit de unii cercetători goţilor
(după ei fibula de argint pontică fiind
adusă de ostrogoţi), mormâtul prezintă, la
o analiză atentă a inventarului său, cum
bine a remarcat D. Protase, caracteristici
specifice populaţiei daca-romane subliniate de urna (dezvol,tată din tipuri de vase
similare din epoca romană), ritul şi ritualul funerar. După Protase, fibula de argint din mormânt, prin forma sa (capul
format dintr-o placă semicirculară şi pi-
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Mărturii de continuitate daco-r mană
au fost sesizate şi în binecunoscut aşe
:oare de pe "Dealul Turcului" ( ieten. berg) de la Stghişoara 111 • Săpăturile arheologice efectuate între anii 1967 1969
(Gh. Moldovan) au pus în lumină
aşe
zare dacică din perioada preromană
cimi•tir, care îşi continuă existenţa
epoca romană.
Printre mărturiile descoperite
amintite: o fibulă de tip roman, d
pe la mijlocul secolului al III-lea, onede
de bronz, în context cu material da ic, de
la Filip Arabul şi Antoninus Pius materialele în Muz. ist. Sighişoara).
Nu este exclus ca de aici să p ovină
şi o lucernă de impoi'It, cu ştampila ORTI
JSj (în acelaşi muzeu).
Descoperiri de continuitate
mană au fost scoase la iveală
aşezare de la Voivodeni 21 • Aici, m
tul "La şcoală", săpăturile arheologi (qin
curtea şcolii) au dezvelit în platfor a locuinţei (secţiunea D) fragmente ce amice
dacice şi romane. Materiale asemăn toare
au fost scoase şi în sect. E, în ca urile
nr. 1-2, la adâncimea de 0,60 m.
Elemente de continuitate daco-r mană
sunt sesizate şi în necropolele sau mormintele izolate descoperite. La Ba d -"Cetatea surpăturii" 22, în cunoscu a necropolă, săpată de Kovacs (1906, 19 7), în
morminte au fost găsite şapte fib e din
bronz, aparţinând unor tipuri din . ee. IJ
- IV d. Chr., stilusuri, servind c ac

·dorul întors pe dedesubt), poate fi mai
sigur o piesă de import, împrumut sau
achiziţie făcută de localnici, decât o prezenţă efectivă germanică aici.
Descoperirea unor vestigii de continuitate daco-romană, probabil dintr-o aşe
zare (ceramică dacică şi romană) sunt menţionate ca găsite în aria oraşului Luduş 18.
(Materialele în colecţia Şcolii generale
nr. 1).
Din spaţiul localităţii se cunoaşte şi un
solidus de aur de la Valentinian III, iar
din diverse puncte topografice ("Bara",
"Ferma legumioolă", "Topitoria de in") materiale romane, din aşezări romane (cemmică, elemente de hypocaustum etc.),
explorate parţial.
La "Topitoria de in", cu prilejul unor
săpături pentru amplasarea unor fundaţii,
în decembrie 1974, au fost scoase la iveală
urmele unor semibordeie cu vetre-pietrar.
Dintr-un asemenea semibordei, a fost scos
un chiup fragmentar, de culoare cenusienegricioasă, de tradiţie romană, din ~ee.
III (Piesa în aceeaşi colecţie).
Olărie primitivă dacică, lucrată cu
mâna, alături de ceramică romană provindală a fost descoperită şi în zona castrului roman de la Sărăţeni 19.
Cele două morminte de incineraţie descoperite, în 1958 (Szekely Z.), în interiorul
castrului, deşi sunt mai târzii, păstrează
- cum subliniază D. Protaşe - prin rit
şi ritual vechea rtradiţie romană, sporind
importanţa descoperirilor din mediul castrului de aici.
·

~u D. Protase, Problema continuităţii,
1966,
p. 67, 68, 76, 79, 81 ; idem, ActaMN,
, 1968,
p. 509 ; idem, Riturile, 1971, p. 175.9 ; ideni,
Marisia, X, 1980, p. 57 ; M. Babeş, Daci , N.S.,
XV, 1971, p. 387.159 a ; M. Macrea, Vi ţa, p.
265, 472.
~ 1 A. Zrinyi, Marisia, VI, 1976, p. 151. 5 ; M.
Petică, Marisia, VIII, 1978, p. 83-862; idem,
Marisia, IX, 1979, p. 127, 130, 132; K.
oredt,
Marisia, IX, 1979, p. 73 B. 22, 74 C. 9 ; . La·
zăr, Marisia, X, 1980, p. 758, 759.
:tJ Şt. Kovacs, Dolg Cluj, IV, 1912,
. 342 ;
Pârvan, Getica, p. 569-572 ; C. Daicoviciu
III, 1936-1940, p. 266, 267, 268, 269 ; K.
oredt
şi col., SCIV, 1, 1950, 1, p. 123; idem, S IV, 3.
1952, p. 317; K. Horedt, SCH', 5, 1954,
4, p.
48tl ; idem, SCIV, 7, 1956, 3-4, p. 39 , 400 ;
idem, in Ist. Rom., I, 1960, p. 713, 714 ; . Berciu, Materiale, IV, 1957, p .. 347 ; I. Nestor, SCIV,
10, 1959, 1, p. 54 ; C. Daicoviciu, E. Pet oviciu,
Gh. Ştefan, in Ist. Rom., I, 1960, p. 7 5 ; A.
Zrinyi, Marisia, VI, 1976, p. 126.3, 127 ; . Dorne•'- Dicţionar, 1976.
·

M. Macrea, ASIC, III, 1936-1940, p. 300;
K Horedt, Contribuţii, 1958, p. 17 fig. 1/24, p.
20 fig. 2/24, p. 73.24 ; idem, Marisia, IX, 1979,
p. 74 C. 11 ; Szekely Z., Materiale, VII, 1961, p.
19; D. Protase, Dacia N.S., VIII, 1964, p. 190.33;
idem, Autohtonii, 1980, p. 166, 167 ; C. Preda,
SCIV A, 26, 1975, 4, ps 471.
19 D. Popescu, Dacia, N.S., IV, 1960, p. 580.40;
D. Protase, Dacia, N.S., VIII, 1964, p. 180, 189
fig. 1 ; idem, Problema continuităţii, 1966, p.
47.26, 68, 127.22, 135, 222, 223 ; idem, Riturile,
1971, p. 130.9, 136, 137, 166 fig. 55/7 ; I. Pop,
Cumidava, I, 1967, p. 94, 99 ; Bak6 G., SCIV,
19, 1968, 1, p. 73 nota 53 ; M. Macrea, Viaţa.
1969, p. 260 ; Szekely Z., Aluta, I, 1969, p. 65,
IV - 67, 71, 74, 75, 83 ; A. Zrinyi, Marisia,
VI, 1976, p. 145.40 ; I. Hica - Cimpeanu, Acta
MN, XVI, 1979, p. 158, D. Protase, Autohtonii,
1980, p. 147; I. I. Russu, Etnogeneza, 1981, p.
184; E. Chirilă, N. Gudea, ActaMP, VI, 1982,
p; 132, 137.5 ; M. Zahariade, Ist. mil., I, 1984.
p. 185, 190.
JH
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mărgele d~ sticlă, de calcedoniu, în mare
parte poliedriC€, cercei de argint şi de
bronz, inele cu ornamente.
. Chiar ~acă n~cropola a fost datată, prin
mventar, m pnma jumătate a secolului
VII şi aparţine etnic unei populaţii germanice (orientale, gepide), şi avare, unii
cercetători au sesizat că, prin anumite
n;ărt_urii des~operite (cataramele pentru
cmgatoare, ftbulele romane, stilus-urile
etc.) se poate susţine că cele două grupuri
alogene au convieţuit cu populaţia autoh-

Intr-un alt punct din hotarul comunei
21 (sau "Hotarul
Orosiei") au fost descoperite, în primă
vara anului 1977 (prof. L. Stoica), fragmente de vase în asociaţie cu oase calcinate. O cercetare sumară a terenului (A.
Zrinyi, Muzeul judeţean Mureş) a dus la
concluzia existenţei aici a unui mormânt
de incineraţie cu urnă din epoca romani"1
târzie.
In toamna anului 1977 s-a efectuat o
săpătură de verificare (două secţiuni de
10 m X 1 m, orientate NV-SE), care au
dus la descoperirea a două morminte. Autorii investigaţiei (D. Protase, A. Zrinyi)
arată că mormântul nr. 1 de incineraţie
în urnă a fost descoperit incidental, într-un şanţ de eroziune, în sol galben-nisipos, aproape de suprafaţa solului. El era
constituit dintr-o oală-urnă, cu inventar
(fragmente de oase umane puternic calcinate). Oala de culoare cenuşie-negricioasă,
lucrată la roată, zvel1ă, fără ,toarte şi decor, cu fundul plat, cu buza evazată, cu
mud1i:l. uşor tarsă spre interior, a fost
aşezată probabil
într-o groapă simplă.
Probabil, oala a fost folosită drept capa('
de urnă. Alte <trei fragmenrte din partea
inferioară a unui vas cenuşiu, probabil
de ofrandă, au fost găsite în acest mormânt.
Mormântul nr. 2 (în secţ. 1) a fost, de
asemenea, de incineraţie. Oasele calcinate,
aduse de la ustrinum, au fost depuse într-o cistă făcută din lespezi de gresie locală. Cu numai trei laturi, fără lespede
pe fund, acoperită cu o placă de gresie,
cista avea pe les~edea ce o acoperea fragmentele unui vas de ofrandă, cu urme de
ardere secundară. Reconstituit, vasul aparţinea unei oale zvelte, fără toarte, lucrat•)
la roată, cu fundul plat, buza evaza•tă,
muchia trasă spre interior. Decorul consta
dintr-o bandă de linii incizate, realizate
cu pieptenele, plasată pe umărul vasului.
Oala prezenta urme de deformare, care
s-au produs probabil la uscare, înainte de
ardere, iar culoarea brun-cenuşie devenise, datorită rugului funerar, roşie-pală.
Cuci, pe "Dealul Orosiei((

tonă, romanizată.

La Cuci, în grădina fostei C.A.P. 23,
punct situat în apropierea podului Mureş,
au fost descoperite în 13 aprilie 1968, de
Nicolae Bârcea din Bogata, cu prilejul
unor lucrări de nivelări, două morminte
de incineraţie. Primul mormânt conţinea
un chiup mare amplasat cu fundul în sus.
Constituit dintr-o pastă cenuşie, modelată
la roa,tă, bine arsă, chiupul avea corpul
puternic bombat, buza răsfrântă orizontal
în afară, iar în zona fundului o îngustare
bruscă. Al doilea mormânt conţinea un vas
cenuşiu cu oase umane incinerate, vasul
fiind acoperit de un chiup de culoare roşie, fără slip la suprafaţă, din pastă fiml,
bine arsă. Materialele, care au putut fi
salvate, au intrat în posesia Muzeului judeţean Mureş.

O periegheză (aprilie 1969 ; A. Zrinyi)
a dus la descoperirea al,tor fragmente ceramice romane şi cenuşii de tip Sântana
de Mureş, iar din 1975, pe acelaşi loc,
prof. Lucreţia Stoica din localitate, a reouperat trei vase : o oală mică cenmi ·
roşcată, lucrată la roată, dintr-o pastă· cu
asperităţi, slab arsă ; o oală fără toart::i
lucrată _I~ roată, dintr-o pastă cu ingrediente (mstp cuarţos), cenuşie-roşcată, cu
buza evazată în interior si o altă oală dL'
tradiţie romană, lucrată ·la roată dintr-o
pastă bine arsă, fără ingrediente, de culoare cenuşie, cu urme de ardere secundară.

Cercetarea materialelor a dus la concluzia că întregul complex de aici poate
fi datat spre sfârşitul secolului III, eventual începutul secolului IV, şi trebuie artri-buit populaţiei daco-romane.
:!J

2•_ ~bidC'm,

p. 136-137 ; D. Protase, A. Zrinyi,

Mansza, VIII, 1978, p. îG-79: I. Hica - Cimpeanu, ActaMN, XVI, Hl7!J, p. 158 ; K. Horedt.

A. Zrinyi, Marisia, VI, 1976, p. 136.18-13~.

Marisia, IX, Hl79, p. 74 C. G.
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Maxentius (306-312), Licinius I ( 07 -·
312) şi Licinius II (317-326).
Cimitirul, distrus în 1961, cu m rmintelc de incineraţie din epoca rom nă a
fost folosit şi în perioada post-aur lian;i,
dovadă monedele descoperiie. în a opie-·
rea acestui cimitir la "Cînepişti'; era o
villa rustica, distrusă şi ea de acele şi lucrări de excavaţie (1961).
Descoperiri de continuitate d ca-romană din secolele de mai târziu (IV VII)
se cunosc şi în alte puncte topo rafice
ale oraşului.
Mărturii de continuitate daco-r mană
pot fi sesizate şi în cimitirul rom n de
inr-inera~ie de la Lechinţa de Mure,, descor:-crit în fosta grădină a G.A.C (apoi
C.kP.) 2G, situată în estul satuluL imitirul, de formă plană, a conţinut 8 mo

Arderea defuncţilor de la Cuci s-a fă
eut la ustrinum. Prin ritul funerar, prin
inventarul lor (mormântul nr. 2 avea şi
un recipient de sticlă, fragmentar) mormintele au fost atribuite populaţiei dacice
romanizate, fiind daJtate în a doua jumă
tate a secolului al III-lea d. Chr.
Numeroase mărturii de continuitate
daca-romană au fost descoperite şi în aria
oraşului Iernut 25, în punctele topografice
"Fundul- Bedeelor" şi "Cânepişti". Pe promontoriu! "Fundul Bedeelor" a existat un
cimitir de incineraţie, distrus în timpul
unor lucrări de utilitate publică. Singura
urnă cinerară ce a p1..11tut fi salvată. de culo3re roşie-gălbuie, cu evidente analogii
în ceramica romană de tip Cristeşti, conţinc;J_, alături de păm~mtul şi oasel·e calcinate din ea. resturile funerare probabil
ale vnei femei, şi patru mărgele de stidH
colorată, precum şi o monedă de bronz
a Sevcrinei (soţia lui Aurelianus), emisă la
Tarraco (Hispania), în anul 275.
In jurul cimitirului, N. Vlassa, autorul
descoperirii, a adunat 11 monede romane
emis·e de Severus Alexander (222-235).
Gordianus III (238-244), Gallienus (253
- 268), Maximianus Herculius (286-305).

..:; K Horedt şi coL, SCIV, 3, 1952, _ 321,
324.5; idem, SCIV, 4, 1953, 1-2, p_ 29 -2fHl:
idem, SCIV, 5, 1954, 1-2 P- 210, 215, 2 2, 226:
idem, SCIV, 6, 1955, 3-4, p_ 674,9, 676 ; _ Horedt, SCIV, 5, 1954, 3-4, p, 4R9; idem, Untersuchungen, 195R, p, 17-20 ; M_ Macrea, Dacia,
NB-, I, 1957, p. 26R,
219, 220, idem, n Jst_
Uom,, I, 1960, p, 392 ; idem, Dacia, NB,
XI.
1967, P- 122 fig_ 1 ; idem, Viaţa, p_ 264. 65 ; D_
Popescu, Dacia, N.S., II, 1958, p. 484, O ; M_
Macrea şi coL, Materiale, V, 1959, p, 4 5 ; D,
Protase, Materiale, VI, 1959, p_ 404, 445, -44R:
idem,
în Activitatea muzeelor, Cluj, 1 55, p.
114 ; idem, OCD, 1960, p. 461, 462; ide , Materiale, VII, 1961, p_ 428 ; idem, Dacia. N S., VI.
1962, P- 186,36-187 tab. 2, p, 188 ; ide , Dada, NB., VIII, 1964, p. 181, 1R2 : ide , Problema continuităţii, 1966, p, 18, 24, 37.1 c. 3R,
48, RO, 82, 83, 217, 218, 222, 223, 224 : idem,
Riturile, 1971, p. 91, 94,8-95, 108, 111, 1 6, 117,
120 ; irlem, Autohtonii, 1980, p, 105-106
126,
127, 128, 129, 161-162, 241 ; D_ Protase, L Tigăra, Materiale, V_ 1959, p. 432; şt_ Ferenc ·, OCD,
1960, P- 198-199 ; Gh. Bichir, SCIV, XI , 1961,
2, P- 255 ; idem, Dacia, N.S,, XI, 1971, _ 200.
202 ; idem, Cultura carpică, 1973, p_ 30, 32, 33;
idem, Geto-dacii din Muntenia în epoca roma.nă, 1984, p, 15 ; S. Morintz, Dacia,
S,, V,
1961, P- 393 fig_ 1, p. 409 ; C Daicovi iu, in
Din ist. Trans,, I. 1963, p. 54 ; M_ Ma rea, I.
R Crişan, ActaMN, I, 1964, p. 320, 35 ,60 c,
363 ; L R Crişan, ActaMN, II, 1965, p_ 9; N.
Vlassa, ActaMN, II, 1965, p. 34,16 b, 37 ig_ 14:
M. Babeş, Dacia, N$, XIV, 1970, p_ 2 O, 201,
1969,
205 : D_ Protase, z_ Milea, ActaMN, V
P- 529 : H. Daicoviciu, Dacii, p. 374 (197 ) : AL
Popa, Marisia, V, 1975, p, 14, 15, 16, 24 Radu
Popa, Dictionar, 1976, p, 368 ; A, Zrinyi, Marisia, VI, 1976, p_ 140.30; D. Protase, A.
rinyi,
Marisia, VIII, 197R, p. 77, 7R ; I. L Rus. u, Etnogeneza. p_ 184 ; E. Chirilă, N, Gudea, A taMP,
VI, 19R2, P- 136,3.

l> D_ Popescu, SCIV, 13, 1962, 1, P- 203,9 :
idem, Dacia, N.S., 516,9 ; D, Protase, Dacia, N.S.,
VI, 1962, P- 19L49 tab_ 3, 193, 195 ; idem, Dacia, N,S,, VIII, 1964, P- 180, 181, 187, 189, fig.
1, 190.31 ; Problema continuităţii, 1966, p. 116,10
a, 117.10 b, 134, 135, 136, 165.31, 166, 1116, 195.
200, 222, 223, 231 ; idem, ActaMN, V, 1968, p.
506 nota 26 ; idem, Banatica, I, Reşiţa, p. 101 ;
idem, Riturile, 1971, p, 125.4, 127, 136, 137, 138.
166 fig_ 55/4 ; M. Rusu, Materiale, VIII, 1962,
P- 351 ; N- Vlassa, SCIV, XIII, 1962, 1, p. 153
- 156: idem, ActaMN, III, 1966, P- 400 ; idem,
Materiale, IX, 1970, p, 167; R Mitrea, Dacia,
N.S., VI, 1962, p. 537,31 ; D_ Berciu, Dacia,
N.S,, VIII, 1964, P- 187, 189 fig_ 1, 190,31 ; M_
Macrea, I. R Crişan, ActaMN, I, 1964, p. 331,
332, 355, 55 b ; K Horedt, SCIV, 18, 1967, 4,
p, 582 ; idem, in Unitate, p, RO ; idem, Marisia,
IX, 1979, P- 73 A 7 ; Bako G., SCJV, 19. 1968,
1, p_ 74 ; D_ Tudor, Oraşe, P- 207, 208 ; M_ Macrea, Viaţa, 1969, P- 472, 475; M_ Babeş, Dacia, N_S,, XIV, 1970, P- 205 fig_ 14, 206; idem.
SCIV, 22, 1971, 1, p, 37,2 ; Carmen Maria Petolescu, Apulum, XI, 19Î3, P- 773 nota 6 ; C,
Preda, SCIV A, 26, 1975, 4, P- 469 ; Alex_ Popa,
Marisia, VI. 1976, p. 14, 15-16, 17, 24 ; A_
Zrinyi, Marisia, VI, 1976, p, 138,27-139 ; I. Hica-Cimpeanu, ActaMN, XVI,
1979, p, 15R ;
J_ I. Russu, Etnogeneza, p, 204, 205 ; E, Chirilă,
N_ Gurlea_ Act a M P, VT, HJ82_ P- 13(i.2, 13(U2.
138,7, 138.37.
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In săpăturile din anii 1952-1953 au fost
dezvelirte aici 15 morminte de incineraţie.
Ele au aparţinut unui cimitir plan, care a
fost deranjat sau distrus de bordeiele aşe
zării prefeudale, care s-a suprapus. Dintre
cele 15 morminte descoperite, 11 au fost
în gropi în formă de albie, în care sau
deasupra cărora a fost ars corpul celor
decedaţi. Restul de morminte
prezintă
unele particularităţi. Un mormânt cu
groapă în formă de albie este îngrădit şi
acoperit cu lespezi din piatră. Altul era
prevăzut cu urnă. Celelalte două erau de
tipul cu groapă simplă, rotundă (fără urnă).
Cremaţiunea la acestea s-a făcut probabil
la un ustrinum.
Inventarul mormintelor era constituit
din vase provinciale romane întregi ori
sparte ritual, mărgele, cuţite de fi.er, pli'\
cuţe de bronz ornamentale, ace, bucăţi de
sticlă, fibule din bronz cu piciorul intors
pe dedesubt, monede. Toate obiectele au
patina focului prin care au trecut la indnerarea morţilor.
Monedele descoperite in morminte, din
bronz, sunt puţine: un as de la Hadrian,
un dupondius de la Antoninus Pius, a
treia - neindentificabilă din cauza uzu.
rii pronunţate. Intre morminte au fost gă
si~c alte trei monede: un as de la LU··

(două descoperite în săpăturile din 1951.
trei - prin cele din 1957, trei - descoperite întîmplător înaintea primului răz
boi mondial).
D. Protase, cercetător temeinic al problemei continuităţii, stabileşte în cazul
acestui cimitir, trei variante privind ritul
de incineraţie : a) morminte de incineraţie
in urnă (M. 1, 3, 6) ; b) morminte fără
urnă (incinerarea în groapă, ovală ; M. 7);
c) morminte cu casete (cistă din lespezi ;
M. 8), fără urnă, cu oasele incinerate. In
cazul tuturor variantelor, incinerarea defuncţilor s-a făcut în alt loc, la un ustrinum aflat în interiorul sau în afara cimitirului.
Cimitirul a fost datat în a doua jumă
tate a secolului al II-lea d. Chr. Pentru
această datare pledează fibula cu picior
intors pe dedesubt (urna nr. 4). Ca anartenenţă etnică, cimitirul a fost atribuit
populaţiel dacice, deşi în morminte ~i pc
suprafaţa cimitirului nu s-a aflat ceramică dacică. Variantele şi amănuntele ritu8lului funerar constatate aici (identice cu
cele de la Soporul de Câmpie) a determinalt atribuirea cimitirului populaţiei dacice, populaţie băştinaşă şi în aşezarea
apropiată de pe ,,Sălişte",
unde a fost
atestată simbioza daca-romană.
Cum sublinia D. Protase. morminte în
groapă, fără urnă, arderea defunctului în
altă parte, e un obicei specific dacilor, cunoscut din perioada Latene care se menţine până la sfârşitul secolului III d. Chr
in regiunile din afara !!I'anitelor Daciei romane. Obiceiul este prezent şi în cimitirul de la Lechinţa de Mureş, dovad<'i <1
continuităţii populaţiei dacice în epoca

Nestor, SCIV, XI. 1960, 1, p. 18, 19: Seb. Morintz, Dacia, N.S., V, 1961, p. 404 ; D. Protase,
Dacia, N.S., VI. 1962, p. 186-187.38 tab. 2, 188,
189 : idem, Problema continuităţii, p. 17, 24, 30,
38. 39, 40, 48, 79, 80, 81, 82, 136, 212.18. 218,
223 : idem. Riturile, 1971, p. 95.9, 96 : C. Daico·
viciu, in Din ist. Trans., 1963, p. 80, 81 : Em
Condurachi. Dacia, N.S., VIII, 1964, p. 30 : M.
Macrea, I. H. Crişan, ActaMN, I, 1964, p. 313
- 314, 319. 357.70 a ; I. Berciu, Apulum, V,
1965, p. 598, 599, 601, 604. 605, 607, 608. 610,
611. 612 ; H. Daicoviciu, Dacii, p. 245 (1965),
274 (1968), 374 (1972) ; D. Berciu, Zorile istoriei.
1966, p. 294; C. Daicoviciu, in Unitate, 1968, P.
87, 88-89, 90 : D. Protase, Riturile, 1971. p. 90,
95.9-96, 98, 108-109, 114, 115, 117, 118. 120
fig. 33, 131: D. Tudor. Oraşe, 1968, p. 274 : D.
Protase, Dacia, N.S., XIII. 1969, p. 305 nota 25:
B. Zaharia, Aluta, I, 1969, p. 195 : M. Babeş.
Dacia, N.S., XIV, 1970, p. 180 nota 31, 194.
Hl7, 199, 201, 204, 205 ; idem, SCIV, 22, 197!.
1. p. 35. 36, 37 : Gh. Bichir, Cultura carpil'n,
1973, p. 33 nota 94 : Const. C. Petolescu. Oct.
Onea. Materiale, X. 1973, p. 132 ; Al. Popa.
Marisia, VI. 1976. p. 14. 15. 16. 17. 24 :. A
Zrinvi, Marisia, VI, P. 141.32-142 : J. Wmk·
ler, ivr. Takacs, Gh. Pă.iuş, Apulum, XVII. 1979.
p. 186 nota 75 ; I. I. Russu, Etnogeneza, 1981.
p. 184.

romană.

Un alt cimitir de continuitate daca-romană este cel de la Moreşti

-

"Podei((

27.

:!7 K. Horedt lii col., SCIV, 3, 1952, p. 332 ;
idem, SCIV, 4, 1953, 1-2, p. 280-282, 297.6,
278, 304.1-10 ; idem, SCIV, 5, 1954, 1-2, p.
200, II a, 206, 208, 209, 214.6, 215 ; idem, SCIV,
6, 1955, 3-4, p. 648, 654, 674.10 ; idem, Materi·
ale, V, 1959, p. 83 ; K:. Horedt, SCIV, 6, 1954,
3-4, p. 489; idem, Marisia, IX, 1979, p. 74 C.
13 : D. Popescu, Materiale, II, 1956. p. 195 : M.
Macrea, Dacia, N.S., I, 1957, p. 215. 219, 220 :
idem, Apulum, VII/1, 1968. p. 174 nota 19:
idem, Viaţa, 1969, p. 264; M. Macrea, E. Dobroiu, N. Lupu, Materiale, V, 1959, p. 415 ; M.
Macrea, D. Protase, Materiale, V, p. 439, 450:
M. Macrea, in Ist. Rom., I, 1960, p. 636, 785 ; I.
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tuat la cea 2 km SV de Sighişoara (în
dreapta drumului ce duce spre Şae .), la
poalele dealului Breite, în terenul a ricol
de sub liziera pădurii.
Săpăturile efectuate de N. Lupu 1960}
au scos la iveală 12 morminte de i cineraţie cu inventar, inclusiv monede ro ane,
iar cele din 1969-1970 (I. Mitrofa , Gh.
Moldovan) au adus la lumină aUe mor·
minte, cu inventar de epocă. în 19 9 au
fost scoase la iveală, prin săpătur , un
număr de 48 monede imperiale din ronz,
care se eşalonează cronologic de 1< împăraţii Augustus până la Septimius
everus. în 1970 au fost recuperate, al ~turi,
de inscripţii, alte 77 monede ro
emise de la Augustus pana
IV d. Chr. (Materialele, încă
. in
Muz. ist. Sighişoara).
După lectura preliminară a un
scripţii, se pare că cimitirul de
ici a
aparţinut unor colonişti celţi din P nnonia (I. I. Russu) stabiliţi în epoca ro ană
la ,.Pârâul Hotarului". În cimitir a fost
găsite şi materiale dacice (ceramic ), în
context roman.
Existenţa populaţiei autohtone cs c sesizată şi în cimitirul prefeudal de la Sântana de Mureş 30_ In inventarul mo mintelor săpate de Şt. Kovăcs (HJ03), s constată în mulţimea vaselor descoperit (cea

cilla Veri, un denar de la Geta şi un altul
de la Elagabal. Invetarul funerar. (monedele, fibulele) daJtează mormintele din a
doua jumătate a secolului al II-lea până
la miilocul secolului al III-lea.
M~joritatea

cercetătorilor

consideră

mormintele, prin excelenţă, romane provinciale. După D. Protase, nu este exclus
cu totul ca unele dintre aceste morminte
să aparţină şi populaţiei băştinaşe ; este
vorba de mormintele plane cu resturile
funerare depuse direct în groapă (fără
urne), o groapă simplă, scobită în pămînt.
în cazul cimitirului de aici există două
asemenea morminte.
Săpăturile arheologice au constatat că
pământul de pe marginea gropilor sepulcrale nu aveau urme de ardere. Morţii au
fost deci incineraţi la ustrinum, apoi aduşi
în cimitir, cu inventarul lor sărăcăcios (căr
buni, cenuşă, oase calcinate etc.).
La Sighişoara - "Kulterberg" 28 a
existat un complex funerar. Săpat de K.
Fabritius, in 1861, complexul reprezintă
mormintele unor familii de daci, care au
trăit în epocă romană. Incinerarea defuncţilor s-a făcut pe loc, apoi rămăşiţele
funerare au fost adunate şi depuse în
urne ; o parte dintre ele au fost lăsate
libere pe vatra de incinerare sau împrăş
tiate în apropierea vaselor. Inventarul
mormintelor este dacic. eeramică dacică.
lucrată grosolan cu mâna, este evidentă
in cimitir. După I. H. Crişan, bun cunoscător al acestei ceramici. olăria din complex aparţine fazei a IV-a a culturii da-cice.
Un alt cimitir de epocă romană a fost
dezvelit la "Pârâul Hotarului" 29, punct si-

D. Tudor,

Oraşe,

1968, p. 175 :

L H.

rişan,

Ceramica, 1969, p. 274.266 e: M. Macrea. Viata.
p. 265, 472: M. Babeş, Dacia, N.S .. XIV 1970,
p. 200, 205 : idem Dacia, N.S., XV, 1 71, p.
387.519 b ; idem, SCIV, 22, 1971, 1, p. 37 2 ; A.
Zrinyi, Marisia, VI, 1976, p. 145.41, d-14 ; AI.

Vulpe, I. G!odariu, Dicţionar, p. 538 : G . Bal"
tag, Marisia, IX, 1979, p. 77 : E. Chiri ă, N.
Gudea, ActaMP, VI, 1982, p. 137.4. 138. 9.
:su Şt. Kovacs, DolgCluj, III. 2, 1912,
. 250
- 367 ; C. Daicoviciu, AISC, III, 1936
1940,
p. 197 ; D. Berciu, SCIV, II, 1951, 1, p. 9 nota
IlO : C. Preda, SCIV, 10, 2, 1959. p. 365 : . Daicoviciu, Em. Petroviciu, Gh. Ştefan, în Ist. Rom ..
I, 1960, p. 635, 786 : P. Aurelian, Materiale VIII,
1962, p. 572 nota 5 : Szekely Z., SCIV, 13 1962,
1, p. 53-54: idem, Aluta, I. 1969, p. 8, 73,
74, 75, 79, 80, 81, 82, 84 ; N. Zaharia. E . Zaharia, V. Palade, Materiale, VIII. 1962. . 596,
597 ; C. Daicoviciu, în Din ist. Tr ns., I.
1963, p. 81 : idem, în Unitate. 1968, o. 8 : I.
Berciu, Apulum, V, 1965, p_ 598 : Bak6 G., SCIV,
19, 1968, 1, p. 72-73: D. Protase, Problcm continuităţii, 1966, p. 136, 224 : idem. Dacia N.S ,
XIII. 1969, p. 315 nota 55 ; I. H. Crisa , Ce·
ramica, 1969, p. 274.275 b: A. Zrinyi. '
rzsta.
VI. 1976, p. 147.46 a-148 : I. Hica - Cim eanu.
ActaMN, XVI, 1979, p. 75.

211 D. Protase, Problema continuităţii, J9ofi
p. 50.30, 68, 76, 79, 84, 214.30 a ; idem, Dacia,
N.S.. 1962, p. 186-187.42 tab. 2, 189 : idem, Ri·
turile, 1971, p. 179 ; idem, Autohtonii, p. 116 117, 118, 119, 126. 127, 129, 186, 187, 234 : M.
Macrea, Dacia, N.S., I, 1957, p. 219, 220: M.
Macrea, E. Dobroiu, N. Lupu, Materiale, V,
1959, p. 415 ; D. Tudor, Oraşe, 1968, p. 175:
I. H. Crişan, Ceramica, 1969, p. 274.266 d : M.
BabPs. Dacia. N.S., XIV, 1970. p. 194 : A.
Zrinyi, Marisia, VI, 1976. p_ 145.41 c : I. HicaCîmpeanu, ActaMN,
XVI, 1979, p. 158 ; Şte
fan Enache, Oltenia, II, 1980, p. 274 : I. I.
Russu, Etnogeneza, 1981, p. 184.
29 D. Protase, Problema continuităţii, 1966,
P- 51.30 b. 52, 214.30 b: idem. Riturilc, 1971, p. 99.13
b-100, 117, 120 fig. 33/13, 179.14: N. Lupu, Alexe
Mureşan, Şt.Com., 13, Sibiu, 1967, p. 175-183;
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100) că ele iau forme evoluate din eeramica romană provincială, dar şi anumite
elemente din Latene-ul dacic sau pontic.
Permanenţa populaţiei dacice, atestată
în materialele rezultate din săpătui-ile lui
Kovacs a fost subliniată atât de autorul
săpăturilor cât şi de alţi cercetători (C.
Daicoviciu, I. Berciu, D. Popescu ş.a.) ;
toţi remarcă influenţa populaţiei dacice reflectată în forme ale ceramicii, descoperită
in această necropolă.
Mărturiile de continuitate daco-romană
sunt reflectate şi în circulaţia monetară,
in depozitele de unelte. Descoperirea unor
monede izolate sau tezaure monetare în
aşezările, necropolele sau mormintele izolate ori în apropierea acestora constituie
asemenea dovezi de continmtate. In aproape toate punctele topografice prezentate
(Bezid, Dedrad, Cristeşti, Iernut, Moreşti.
Sighişoara ş.a.) am menţionat şi descoperirile monetare. Acestora li se adaugă şi
tezaurele monetare de la Dâmbău şi Reghin, depozitele de unelte agricole de la
Lechinţa - "Podei" şi Mărculeni "Ungra Mare".
Tezaurul monetar roman de la Dâmbău 31 a fost descoperit în 1921, în punctul ,,Fâneţele Mari". S-a păstrat din tezaur (parte din el a fost înstrăinat) 135
denari imperiali şi doi bulgări din argint.
Piesele provin de la împăraţii Nero (3),
Galba (1), Vitellius (3), Vespasian (29), Titus (5), Domiţian (10), Nerva (6). Traian
(44). Hadrian (33) şi Antoninus Pius (2).
în cazul tezaurului de la Dâmbău, tezaurizarea a cunoscut o intensificare în
vremea împăraţilor Traian şi Hadrian ; în
tim!)ul lui Antonius Pius ea a scăzut sim:n

Do~ar

MNA/157 din 1921:

ţitor.

Probabil în timpul acestui împărat
procesul de tezaurizare a fost întrerupt,
îngroparea tezaurului făcându-se în timpul domniei acestui împărat, probabil, în
legătură cu tulburările produse de daci
în anul 143 sau a incursiunii dacilor liberi în Dacia după acest timp.
Literatura de specialitate menţionează
şi în aria oraşului Reghin 32 şi în împrejurimi tezaure constituite de autohtoni şi
ascunse în timpul stăpânirii romane datorită tulburărilor interne sau pătrunderii în
provincie a dacilor liberi, ori a triburilor
migratoare.
Dintre depozitele de unelte agricole.
îngropate în epoca romană, alc1turi de cel
de la Dedrad, putem aminti pe cele de la
Lechinţa de Mureş "Podei" şi Mărcu
leni - "Ungra Mare".
Pe "Podei" a fost descoperit un prim
depozit de unelte agricole, în 1951, cu prilf>jul investigaţiilor arheologice (I. H. Cri
~;an, G. Fercnczi). Depozitul a fost găsit
într-o groapă şi a constat din două pietre
de râşniţă, cinci brăzdare de plug, plus
alte bucăţi de fier informe 3:l.
Un sondaj efectuat în 1985 (M. Grozav) a adus la lumină un al doilea depozit
de unelte agricole, constituit tot din fiare
de plug, râşniţe etc.
Amândouă depozitele, îngropate în epClca romană, sunt, în mare parte, de factură
dacică, dovadă a menţinerii uneLtelor de
muncă dacice, de daci, în epoca romană.
Dacă râşniţele descoperite în depozite au
aspectul celor romane, fiarele de plug
continuă tipul celor de caracter dacic-elenistic, cum bine sublinia I. H. Crişan.

B. Mitrea.

:JJ K. Horedt şi col., SCIV, 3, 1952, p. 321
324 : I. H. Crişan, SCIV, 11, 1960, 2, o. 285
30~ : idem, ActaMN, II, 1965, p. 41. 52-55 ;
M. Macrea, în Ist. Rom .. I, 1960, p. 398: idem,
Viaţa, 1969, p. 296 : I. Berciu, Al. Pooa. SCIV.
14. 1963, 1, P. 157 : M. Macrea. I. H. Crişan,
ActaMN, I. 1964, p. 319, 329, 330, 356.60 b: T.
Glodariu. M Cî1"11eann SCTV. 17. 1966. 1. n. 22,
25, 30 : ~. Horedt, ActaMN., 1966, p. 408.4: D.
Tudor, Orase, 1968, p. 274 : D. Protase, Problema
continuitătii. 1966, n. 71 : idem, Autohtonii. 1980,
p. 53. 166_.:._167 : T. Glorlarh.l. A. Zrinyi, P. Gpulai,
Dacia, N.S., XIV, 1970, p. 223 : Ion Al. Maxim,
ActaMN, VIII. 1971, p. 462 : I. Mitrofan, ActaMN,
IX, 1972, p. 147; Al. Popa, Marisia, V, 1975, p.
23, 27 : D. Protase, V. Lazăr, M. Grozav, Apu.l1Lm, XXV, 1989, p. 181-205.

SCW. V. 1954. 3-4. p. 478: C. Preda. SCN.

I. 1957, p. 113-132 : idem,

scrv.

16. 1965, 1.
p. 207-208 : D. Protase, SCIV, 16, 1965, 1, p.
203-205 : idem, Problema continuităţii, p. 86.4,
91, fig. 4, p. 92, 93, 100, 219 : idem, Autohtonii. 1980, p. 173, 185, 190 : D. Protase, A.
Zrinyi, ActaMN. IV, 1967, p. 466 : M. Macrea.
Viaţa, 1969. p. 54-55 : Virgil Mihăilescu-Birli
ba. Mem. Antiq., I, 1969, p. 123, 124, 125, 126.
130, 131, 141, 142, 143: M. Chiţescu, SCIV.
22. 1971, 3. p. 403.1, 406.
".l D. Protase, Problema continuităţii, 19GG.
p. 85 nota 18, 87.8, 91, 92, 100, 167.45, 188, 189.
197, 232: idem, Autohtonii, 1980, p. 176, 185, 19n
(cu bibliografia principală).
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~:ât convenţional. de perioada pos
nă. Le-am prezentat, totuşi, rupt

In depozitui de la Mărculeni - "Ungra Mare", avînd unelte agricole şi meş
teşugăreştiM, depozit des:::operit întâmplă
în 1965, unele piese sunt de autentică
tradiţie dq.cică, ceea ce dovedeşte că dacii.
prezenţi în zonă în epoca romană, şi-au
menţinut încă vechile lor unelte de pro-

-romdcronolo1_:ic, pentru a !;ui>lir.ia valoarea lor dccumentară în epoca romană, în c mbaterea tezei absurde a discontinuităţ i dacaromane, a exterminării populaţiei autohtone.
Sperăm, într-un articol viitor, de sinteză, să prezentăm şi mărturiile c ntinuităţii daca-romane din judeţul M reş, în
perioada prefeudală (sec. IV-X), ai numeroase.
Cercetată încă sumar, sub aspe
ologic, în spaţiul judeţului Mureş, ontinuitatea daca-romană se dovedeşte, p in măr
turiile arheologice ce le deţine, o ealitate

ducţie.

In prezentarea mărturiilor de continuitate daca-romană ne-am oprit îndeosebi
(excepţie, Band "Cetarea surpăturii".
Sântana de Mureş) la cele din epoca romană. Cum se constată, multe dintre aceste mărturii snpravieţuiesc, se prelunEesc în timp, dP.păşesc epoca romană. Ca
atare. ele nu pot fi separate riguros, de-

istorică evidentă, neîndoielnică.

3! J. Winkler, V. Vasiliev, L. Chiţu, A. Barda, Sargeţia, V, 1968, p. 82 nota 20 ; M. Mar:rea, Viaţa, 1969, p. 296 ; I. Glodariu, A. Zrinyi,
P. Gyulai, Dacia, N.S., XIV, 1970, p. 207-231:
idem, Terra nostra, II, 1971, p. 75-88 ; I. Glo-

dariu, Apulum, XIII, 1975, p. 242 ; G.
cu, Al. Retegan, SCIV A, 30, 1979, 2, p.
259 ; M. Comşa, Pontica, XIII, 1980, p.
.J. Winkler, M. Blăjan, ActaMP, 1982,
100 ; D. Protase, Autohtonii, 1980, p.

arines·
257, 258,
69, 170 ;
p. 99 166-167

ARCHAEOLOGICAL EVIDENCES OF THE DACIAN-ROMAN CONTINUITY IN
MUREŞ DISTRICT
Dr. Valeriu

Lazăr

(SUMMARY)
The autf.lor presents in synthesis the archaeological discoverie~ attestin<r the DacianRoman continuity in the I-III centuries, in
the space of the Mureş district.
Examining the discussed problem, the author shows that till the last five decades of aur
century, few archaeological evidences of the
disputed Dacia-Roman continuity in the Mures
district were krown. Except the Sighişoara .. Kulterberg" vestiges, digged in 1861 by K. Fa·
britius, the evidences of the Dacian-Roman continuity have been discovered, in fact, in the
context of some soundings and diggings made
in order to investigate some traces from other
historical epochs (Band - ,.Cetatea surpăturiiu,
Cristeşti the rural Roman settlement. LPchinţa de Mureş "Sălişte") and, in most of
the cases, they were not considered at the moment as documents of the continuity of the Romanian people (except, to a little extent, somt'
ve~tiges from Cristeşti).
But in the last decades the number of the
archaeological discoveries attesting the DacianRoman continuity in the Mureş district (in the
Roman epoch, 106-271 a Chr.) has grown sub·
stantially. In order to render tfiem evident, thE'
archaeological research has contributed considerably, becoming at this stage, methodica! and

systematical. It has investi."ated with all the
scientific s1rietness new points, has sounderl
or digged many settlements or necorpo ises, ha~
reconsidered (or reestimated) older d · coveries
(Band, Sântana de Mureş, Târgu Mur ş).
So, owing to the archaeological res arch, to·
day we know in the space of tne M reş district 26 settlements with 34 topographi al points
from wohich archaeological evidences of the
Dacian-Roman continuity are proceedi g. These
evidences carne from settlements (o surfacf>
or huts), necropolises or isolated to
s, from
monetary treasures, tool storehauses te.
The wohole variety of discoveries s analysed by the author woho brings into li ht their
probative documentary-historical valu .
The after Roman period even riche in such
evidences in the Mureş district area, will b€'
presented by the author in anather aper.
The ancient vestiges of continuity, reconsidered, as those discovered in the las decades
prove the continuity of the autochto ous Dadan-Roman population in the spac of the
Mureş district, invalidating the fanci ul theories of some foreign lnistorians on the sa-calle
discontinuity of extermination
of
e autochtonous population dur ing the Roma
epoch.
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AŞEZAREA

DIN SECOLUL AL VI-LEA

DE LA DIPŞA~ .TUD. BISTRIŢA-NASAUD

CORNELIU GA.IU

strat negru care atinge spre extre itatea
sudică a lui S 1 90--,110 cm, apa ţinînd
unei aşezări Wietenberg. Spre est stratul
de cultură, destul de inconsistent, aparţinînd locuirii prefeudale, este aşe at direct pe stînca nativă. In capătul v stic al
secţiunilor Sli şi S 11 grosimea strat lui de
cultură conţinînd materiale din epo a prefeudală atinge 60-80 cm. Semnal"m de
asemenea prezenţa cîtorva fragme te ceramice de factură romană a căr r prezenţă se leagă probabil de aşezarea aflată
la cea 1 km depărtare 2• Din aşeza ea din
mileniul I d.H. au fost surprinse şi în
parte dezvelite un număr de 13 1 cuinţe
şi cîteva gropi menajere precum şi un
cuptor de ars vase.
Locuinţa nr. 1, surprin.să în S 2 i dezvelită apoi printr-o casetă, avea
imensiunile de 3,8 X 3,2 m, groapa lo inţei,
rectangulară cu colţurile rotunjite, coborînd la - 110 cm de la suprafaţa ctuală
a solului. Umplutura bordeiului f rmată
dintr-un pămînt cenuşos cu urme
sură şi cărbune provenind de la
şirea părţii aeriene a construcţiei are se
sprijinea, probabil, pe tălpi din le n ale
căror urme marcau podina locuin ei. In
zona centrală pămîntul înroşit se
alează
locul unei vetre de foc (fig. 11).
Inventarul locuinţei constă în pr ncipal
din fragmente ceramice provenind de la
vase din pastă nisipoasă sau cu pie ricele
în compoziţie, lucrate la roată, cen şii şi
brun-negricios (fig. 4 : 1-3, 6-9).
Apare şi categoria de ceramică c nuşie
fină căreia îi aparţine şi un vas şta pilat
cu motive unghiulare (fig. 4/4). Intr-o

Situată în zona de contact dintre dea~
lurHe Şieului cu Cîmpia Transilvaniei,
localitatea Dipşa se află într-un areal favorabil habitatului uman, în hotarul satului fiind semnalate descoperiri arheologice diverse începînd din neolitic pînă
la epoca romană 1. Situl în care s-au efectuat săpături sistematice în anii 1990 1991 a fost depistat cu cîţiva ani în urmă
cînd lucrările de amenajare a unui drum
forestier peste fînatul care acoperea partea de hotar numită "Fundoaie", au scos
la suprafaţă un bogat material ceramic şi
au distrus mai multe locuinţe de suprafaţă, delimitînd astfel întinderea aşezării,
fapt care a înlesnit plasarea secţiunilor în
zona de concentrare a materialului arheologic. Locul pe care era situată aşezarea,
la S-E de sat, prins între dealuri împă
durite cu un relief destul de accidentat a
restrîns aşezarea la o fîşie de 30-40 m
de-a lungul pîrîului ce străbate amintita
parte de hotar. Majoritatea secţiunilor
~fig. 1) au fost tr-asate la piciorul pantei
unui bot de deal cu expunere sudică de
pe care se recoltase majoritatea materialului prilejuit de amenajarea drumului
forestier. Depunerea arheologică nu este
uniformă : sub stratul vegetal urmează o
bandă de 15-20 cm conţinînd relativ rare
fragmente cer:amice cenuşii aparţinînd locuirii prefeudale, după care urmează un
1 M. Roska, Erdely regeszeti Repertoriuma,
I, Cluj, 1942, p. 68, nr. 45 ; D. Popescu, FI 3,
1974, pp. 56-64; VI. Zirra FI 3, pp. 139-157;
Şt. Dănilă, G. Marinescu, FI 3, p. 17, pl. VII/
1 ; A. D. Alexandrescu, Dacia, NS 10, 1966, p.
134; V. Vasiliev, Sciţii agatîrşi pe teritoriul României, Ed. Dacia. Cluj, 1980, p. 145 ; G. Marinescu, Marisia, XIII-XIV, 1984, p. 25 ; G
Marinescu, FI 6, 1989, pp. 13-14.

2

Ibidem,
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proporţie

extrem de redusă au apărut şi
fragmente din pastă cu cioburi pisate,
brun-negricioase aparţinînd unor vase
borcan lucrate cu mîna.
Locuinţa nr. 2, aflată în apropierea
celei anterioare, a cărei groapă se adincea la 95 cm, a rămas nesăpată. Materialul ceramic apărut în secţiune este alcă
tuit din vase cenuşii şi brun-negricioase
din pastă cu pietricele lucrată la roată şi
fragmente din pereţii unui chiup cenuşiu
negricios din pastă cu pietricele şi supra-

aflîndu-se la - 0,4 m. Pe latura dinspre
era amenajată o vatră din bolovani
de rîu şi gresii. Umplutura locuinţei destul de săracă în material arheologic cuprinde fragmente din pereţii unor vase
cenuşii şi brun-negricioase lucrate la
pa!'ltă

roată.

Locuinţa nr. 8, de formă rectangulară,
avînd dimensiunile de 3,6 X 4 m, a cărei
groapă se adîncea la 90 cm, avea pe
latura de nord amenajată o vatră din gresii şi bolovani de rîu între care o gresiemojar cu o scobitură avînd un diametru
de 12 cm refolosită, probabil din aşezarea
de epoca bronzului.
Inventarul locuinţei cuprinde în exclusivitate ceramică. Categoria predominantă este cea a vaselor lucrate la roată
din pastă nisipoasă, omogenă, cărămizie
şi brun-negricoasă cu pereţii relativ groşi
şi suprafata decorată cu caneluri largi sau
cu benzi de linii drepte şi în val incizate
(fig. 5/4, 6). Sînt prezente de asemenea
fragmente din pastă cu pietricele cenuşii
şi cenuşii-negricioase între care şi o buză
de chiup din pastă ciment precum şi cîteva fragmente din pastă cu cioburi în
compoziţie lucrată cu mîna.
Locuinţa nr. 9 avea o formă rectangulară cu laturile de 3,8 X 4,2 m şi o adîn_j
cime de - 0,65 m. In partea centrală a
locuinţei se adîncea o groapă de formă
circulară cu diametru} de 1,10 m. Nu au
fost remarcate urme de vatră de foc sau
alte amenajări.
Inventarul ceramic destul de bogat al
locuinţei cuprinde fragmente de vase din
pastă
cu pietricele, cenuşii-negricioase
(fig. 5/5, 7, 8) sau din pastă cenuşie fină
(fig. 5/11) uneori cu decor lustruit. Intr-o
proporţie mai mică apar şi fragmente de
vase brun-negricioase din pastă nisipoasă
(fig. 5/10) ca şi olărie lucrată cu mîna, că
rămizie din pastă cu cioburi în compoziţie.
Locuinţa nr. 10, de suprafaţă, adîncimea faţă de nivelul actual al solului 0,40 m, avea o formă rectangulară cu laturile de 3,8 X 4 m. Pe capătul dinspre
pantă au putut fi sesizate două gropi df'
pari care susţineau structura locuinţei. Pe
latura nordică era amenajat un cuptor,
din gresii, cu latura de 0,9 m (fig. 11 c).
Inventarul alcătuit în exclusivitate din
fragmente ceramice cuprinde oale şi căni
din pastă cu pietricele, cu suprafaţa ne-

faţă neregulată.

Locuinţa nr. 5 avea dimensiunile de
4,2 X 3,3 m, groapa acesteia de formă rectangulară cu colţurile rotunjite cobora la
1,10 m. In zona centrală a locuinţei era
amenajată o vatră mărginită de gresii situată cu 20 cm mai sus de podină, fără
amenajări speciale a locuinţei.
Inventarul locuinţei. exclusiv ceramic,
cuprinde vase lucrate la roată din pastă
cenuşie şi cenuşiu-negricioasă, cu suprafaţa neuniformă şi altele din pastă omo_,
genă cărămizie. Remarcăm prezenţa unor
fragmente de chiup din pastă ciment (fig.
5/3) şi a cîtorva fragmente aparţinînd
unor vase lucrate cu mîna din pastă, cu
cioburi în compoziţie, negricios-vineţie.
Locuinţa nr. 6, situată la cea. 450 m
de primul sector în care s-au concentrat
cercetările. Au fost remarcate în profilul
malului pîrîului urmele unei locuinţe,
pentru a cărei dezvelire s-a practicat o
casetă. Locuinţă de formă rectangulară cu
colturile rotunjite avea dimensiunile de
4 X 3,6 m, groapa bordeiului coborînd la
- 1,2 m de la nivelul actual al solului.
Intr-unul din colţurile bordeiului era amenajată o vatră-pietrar situată mai sus decât podeaua locuintei (fig. 11).
Inventarul locuinţei cuprinde fragmente ceramice lucrate cu mîna şi la roată
şi un cuţitaş din fier (fig. 10/6). Vasele
din pastă nisipoasă, cărămizii şi brun-negricioase, în majoritate borcane cu buza
trasă înafară prezintă pe umeri şi pîntec
benzi de linii drepte şi în val (fig. 10/
1-3) incizate. De pe vatră s-au recoltat
fragmente de tăviţe din pastă grosieră lucrate cu mîna (fig. 10/4) cu gardină mai
scundă sau mai înaltă.
Locuinţa nr. 7, de formă rectangulară,
avînd dimensiunile de 3 X 3,8 m, era o
locuinţă de suprafaţă,
podina locuinţei
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uniformă, cenuşii (fig. 6/1, 3, 5) lipsite de
decor sau cu decor incizat din b€nzi drepte dar şi vase din pastă cenuşie fină cu
decor lustruit (fig. 6/4) şi ştampilat (fig.
6/2). Apar de asemenea fragmente de
Kransengefasse din pastă cenuşie-zgrum
ţuroasă cu decor de b€nzi de linii drepte
şi în val incizate pe umeri (fig. 6/6, 9) şi
borcane din pastă friabilă modelată cu
mîna (fig. 6/7).
Locuinţa nr. 11, de formă rectangulară cu colţurile rotunjite avea dimensiunile de 3,6 X 4 m, groapa locuinţei coborînd la - 0,70 m. Pietrele aglomerate în
zona centrală atestă existenţa unei instalaţii de foc în această locuinţă.
In groapa locuinţei au apărut fragmente ceramice brun-cărămizii din pastă omogenă cu nisip în compoziţie (fig. 6/10, 12),
cîteva fragmente, din pastă cu pietricele
cenuşii-negricioase, de oale şi vase de provizii şi o fusoiolă din pastă cenuşie (fig.
6/13).
IJocuinţa nr. 13 a cărei groapă, sesizată în 8 12, se adîncea la 0,40 m avea o
lărgime de 3,3 m. In malul nordic al secţiunii aglomerarea de bolovani de
rîu
marchează prezenţa unei vetre de foc. Locuinţa nu a fost dezvelită integral.
Materialul arheologic fragmentar cuprinde olărie din pastă cu pietricele cenuşie şi cenuşiu-negricioasă asigurînd contemporaneitatea acestei locuinţ-e cu cele
descrise anterior.
Locuinţa nr. 14, de formă rectangulară, cu colţurile rotunjite, avea laturile
de 2,8 X 3,6 m, podina locuinţei, fără amenajări speciale se adîncea la 0,6 m. Umplutura gropii locuinţei, dintr-un pămînt
cenuşos, cu arsură şi cărbune cuprindea
numeroase fragmente ceramice lucrate la
roată şi cu mîna. Vasele lucrate la roată :
chiupuri, căni, oale fără toartă sînt lucrate din pastă cenuşie şi brun-cărămizie
omogenă, nisipoasă sau cu pietricele şi
decor de b€nzi de linii drepte şi în val
incizate (fig. 8/1-4, 6, 9, 11-12). eeramica lucrată cu mîna din pastă omogenă,
cărămizie, cu cioburi în compoziţie cuprinde borcane cu buza scurtă şi subţia
tă (fig. 8/5, 7, 10).
Locuinţa nr. 15 a fost doar secţionată
de 813 rămînînd nedezvelită. Groapa locuinţei săpată în stînca nativă se adîncea la
- 55 cm. Inventarul recuperat : ceramică

cenuşie şi cenuşiu-negricioasă

luc ată la
(fig. 8/11, 12) aparţine acelu aşi ni-'
vel de locuire prefeudal.
Locuinţa nr. 17 nu a fost d
integral. Latura est-vest era de 4
adîncimea gropii locuinţei era de
Pe latura nordică era situat un
din lespezi de gresie.
Inventarul locuinţei cuprinde c amică
cenuşie (fig. 7/1, 2, 6, 7, 9, 10) ş· brunroşcată (fig. 7/3-5, 7-8) lucrată l roată
dar şi citeva fragmente lucrate c mîna
din pastă nisipoasă.
In apropierea locuinţei nr. 6 u fost
cercetate resturile unui cuptor 3 p ntru a
cărei degajare s-a deschis o caset fiind
pusă în evidenţă partea inferioară
tuia .avînd o formă ovală cu dimensi
1,5 X 1,8 m, pereţii uşor albiaţi, lu
pătrunşi de foc pe o grosime de
Gura cuptorului largă de 0,7 m
chidea spre groapa de alimentare 'strusă
de malul prăbuşit. Vatra cuptoru ui era
placată cu lespezi din gresie de
care
au fost recoltate cîteva fragment ceramice lucrate la roatft din pastă cu pietricele arse secundar pînă la vitrifi re. Pe
axul cuptorului s-a construit un perete
median, din gresii prinse cu mor r, lat
de 0,3 m păstrat spre capătul sud' pînă
la o înălţime de 0,4 m. Cu toate că nu au
fost găsite urme ale grătarului şi a camerei de ardere, putem formula ipot za că
ne aflăm în faţa unui cuptor de ar ceramică cu perete median
cunoscut n me·
diul roman şi postroman.
De acelaşi nivel al habitatului
dal se leagă cele trei gropi menaje apă
rute în spaţiul investigat. Sînt gr pi de
formă circulară cu pereţii uşor al iaţi a
căror adîncimi variază între 1 m şi 1,2 m.
In umplutura gropilor alături de zolate
fragmente ceramice se remarcă o mare
cantitate de cenuşă şi -cărbune.
roată

3 Asupra prezenţei acestuia atenţi
ne-a
fost atrasă de un localnic care în urmă c aproximativ 15 ani a observat, în malul îrîului,
o aglomerare de bolovani de rîu pe are a
dezvelit-o. Din relatările acestuia reie · a că
bolovanii respectivi erau clădiţi sub for · a unui
"coş" circular înalt şi că piatra rezu tată a
transportat-o pentru nevoi gospodăreşti
Mai
mulţi bolovani de rîu s-au găsit căzuţi pe vatra cuptorului confirmînd într-un fel r atarea
descoperi torul ui.
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Aşezarea prefeudală de la Dipşa cuprinde, aşa cum rezultă din materialul
arheologic, două nivele de locuire : un nivel, marcat printr-un strat cenuşos de
grosimi variabile, în care apar fragmente
ceramice cenuşii şi negricioase lucrate la
roată cu locuinţe adîncite şi de suprafaţă, databil în sec. VI începutul sec.
VII şi un altul, nesesizabil printr-o depunere arheologică continuă căreia îi corespunde locuinţa nr. 6.
Locuirea din secolul al VI-lea cuprinde
atît locuinţe de suprafaţă cît şi locuinţe adincite. Urmele de cărbune şi cenuşă marcînd conturul şi suprafaţa unora
dintre locuinţe indică faptul că aşezarea
a fost distrusă de un incendiu şi permit
formularea ipotezei că acestea erau con~
struite din bîrne cu a::::operiş din materiale uşoare. La o singură locuinţă au fost
identificate, pe latura dinspre pantă, gropi
de la parii care susţineau structura locuinţei (fig. 11). Prezenţa unor instalaţii
de foc este atestată în majoritatea locuinţelor cercetate fie sub forma unei porţiuni marcate de arsură (L1), fie prin vetre pavate cu pietre (L5, L7, L11) sau cuptoare mărginite de lespezi de gresie (L10
şi Ln).
Cuptorul care, prin formă, îl putem
socoti, chiar dacă nu s-au păstrat urmele
grătarului ce desparte camera de foc de
camera de ardere a vaselor, drept cuptor
de ars oale, are cîteva elemente distincte, fără analogii în descoperirile cunoscute"· Astfel modul de realizare al peretelui median nu este obişnuit nici în mediul roman 5 nici în cel prefeudal n. De
asemenea realizarea cupolei cuptorului din
bolovani de rîu, după descrierea descope-'
ritorului, pune semne de întrebare asupra

funcţionalităţii acestui tip de instalaţie.
Nici materialul arheologic apărut nu ne
oferă decît cel mult un termenus post
quem pentru datarea complexului.
Inventarul arheologic recoltat atît în
locuinţe cît şi pe suprafaţa sondată este
constituit în bună măsură din fragmente
ceramice care cu greu permit reconstituirea de forme. Predominantă este categoria ceramicii lucrate la roată din pastă cu
microprundişuri în compoziţie, fapt care
dă un aspect neregulat suprafeţei vaselor.
Această categorie ceramică are interiorul
marcat de coaste iar suprafaţa decorată
pe umeri şi pîntec de caneluri, benzi de
striuri şi incizi orizontale drepte şi în val.
Fundurile vaselor păstrează în general urmele desprinderii cu sfoară de pe discul
roţii. Această categorie ceramică are, în
general, pereţii subţiri de culoare cenuşie care merge de la negricios la alburiu.
O a doua categorie ceramică, lucrată
dintr-o pastă bine frămîntată, de aspect
omogen cu nisipuri ca degresant, cu pereţii în general mai groşi, arşi, brun-roş
cat acoperă în general acelaşi repertoriu
de forme ca şi cele din categoria anterioară.

Deşi

mai

puţin frecventată

ceramica
în cadrul olă
riei din aşezarea de la Dipşa. Acestei categorii îi aparţin fragmente de castroane
şi oale (fig. 5/11, 6/4, 9/9) uneori cu de-'
cor lustruit sau realizat prin ştampilare
(fig. 4/4 şi 6/2).
Registrul de forme este destul de restrîns. Predomină oala de tip borcan, în
general, de mici dimensiuni avînd buza
scurtă şi răsfrîntă înafară, uneori cu şăn
ţuire interioară (fig. 5/1, 5, 7 8 ; 6/1, 8),
tăiată drept sau rotunjită şi umerii bine
conturaţi, decoraţi cu caneluri sau benzi
de striuri. Apar şi oale cu buza scurtă,
umerii lăsaţi şi gîtul înalt (fig. 7/6 şi 9/6).
Oalele au fundul îngust, tăiat drept şi
pereţii subţiri. In cazuri izolate, la vase
brun-roşcate şi cărămizii-nisipoase apar
şi vase cu fundul îngroşat.
In cîteva locuinţe au apărut fragmente
de căni sau torţi de căni în bandă lată
cu şănţuire mediană (fig. 6) sau de
secţiune oval-rotunjită, cunoscute din aşecenuşie fină

4 S. Dumitraşcu, T. Bader, Aşezarea dacilor
liberi de la Medieşul Aurit, Satu Mare, 1967,
p. 20-31 ; O. Floca, Şt. Ferenczi. L. Mărghitan,
Micia. Grupul de cuptoare romane pentru ars
ceramică, Deva, 1970, passim ; I. Hica, în In
Memoriam Constantini Daicoviciu, Cluj, 1974.
p. 165-167. Gh. Bichir, SCIV, 17, 3, 1966, pp.
489-508. I. Mitrea, Dacia NS., 34, 1990. p. 135 :
S. Dumitraşcu, Dacia apuseană. (Teritoriul dacilor liberi din vestul şi nord-vestul României
in vremea Daciei romane), Oradea, 1993, p. 161.
5 O. Floca, Şt. Ferenczi, L. Mărghitan, op.
cit., pp. 97-522.
u Un cuptor din secolul al VI-lea a fost
descoperit la Brateiu în aşezarea nr. 1. I. Nes·
tor E. Zaharia, Materiale 10. 1973, p. 192.

se

întîlneşte
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zările

de la Moreşti, Sînmiclăuş, Şirioara 7
dar şi în cimitirele gepide din Transilvania sau Cîmpia Tisei H. Din stratul de
cultură prefeudal s-a recoltat şi un fragment aparţinînd unei căni cu tub de scurgere (fig. 9) obişnuită în mediul gepidic ele fiind prezente atît în descoperiri
de secolul al VI-'lea cît şi în cele din veacul al VII-lea 9 .
In locuinţele 1 şi 10 au fost descoperite fragmente de vase din ceramică cenuşie fină decorate prin ştampilare cu
motive unghiulare, din care unul a putut
fi întregit în desen fiind un vas în formă
de pungă cu bune analogii în cimitirele
de epocă gepidică 10• Ceramica ştampilată
s·e întîlneşte atît în secolul al VI-lea cît
şi în complexele din secolul următor. Dacă
într-o etapă sau alta predomină anumite
motive 11 ele nu sînt relevante pentru delimitări cronologice. Se pot stabili
mai
degrabă arii de răspîndire ale unui motiv
sau unui grup de motive. In aşezările
din Transilvania decorul constînd din
ştampile unghiulare (Keilstich) apare în
mod frecvent 12.
Castronul este o categorie ceramică
puţin frecventă în
olăria din aşezarea
de la Dipşa, cele cîteva fragmente cu greu
pot restitui forme (fig. 5/9). Forma este
mult simplificată, predominînd castronul
tronconic n, cu suprafaţa mult mai neglijent tratată în raport cu formele romane
şi postromane.

Vasul de provîzii lucrat din
cisau cu p etricele
şi suprafaţa neregulată a apărut î cîteva
dintre locuinţe. Acesta are buz
lată,
dreaptă sau oblică, umerii deco aţi
cu
benzi incizate drepte şi în val (f g. 4/8 ;
5/3 ; 6/6, 9, 7 ; 8/4). Originea ac tui tip
de vas este mult mai veche 14
r continuă să fie folosită pînă în se olul al
VI -lea 15 pe o arie geografică ex rem de
mentoasă, zgrunţuroasă

largă.

Ceramica lucrată cu mîna, afla ă într-o
porţiune redusă în inventarul loc inţelor
cercetate, cuprinde fragmente de ale lu_,
crate din pastă brun-cărămizie, d gresată
cu pietricele şi cioburi pisate. V ele au
suprafaţa aspră la pipăit, cu ner gulari-·
tăţi şi cu urme de ardere secunda ă, fără
elemente decorative. Singura for ă remarcată este cea de oală-borcan ( ig. 6/7,
8/5, 7, 10) cu buza îngustă şi s bţiată,
corpul scund şi umerii ridicaţi. In
ţii diferite această categorie eera ică se
găseşte şi în celelalte aşezări di
Transilvania 16 databile în aceeaşi ep
Cercetările din ultimul timp
efinesc
un grup numeros de aşezări ap rţirund
orizontului Moreşti-Bratei în no d-estul
Transilvaniei caracterizat prin aşez ri deschise situate în general pe terase
sau de-a lungul unor cursuri de
Pentru cronologia aşezării de 1
în lipsa şi a altor categorii de i ventar,
singurul criteriu rămîne cel al f rmelor
ceramice manifeste în aşezare. Ac stea se
încadrează în orizontul cultural
rateiMoreşti 11 fiind datate, în general, în secolul al VI-lea. Raporturile acestei culturi
cu manifestările culturale din afara arcului
carpatic se sprijină pe fondul co un remanie sesizabil şi în aşezarea de 1 Dipşa
prin prezenţa ceramicii zgrunţuro se lucrate la roată, la fel cum ceramic ştam
pilată şi cana cu tub de scurgere s nt ma-

7 K. Horedt, Moreşti. Grabungen in einer
vor - und frii.hgeschichtlichen Siedlung
in
Siebenbii.rgen, Bukarest, 1979, p. 125-128, fig~
62/12-17 ; Gh. Anghel - M. Blăjan, Apulum
15, 1977, p. 290, fig. 5/12-13 ; C. Gaiu, Marisia,

13-14, 1984, p. 60, pl. 33/6, 9.
8 Şt. Kovacs, Dolg Cluj, 4, 1913, fig. 32/9 ;
D. Csallany, Archologische Denkmăler
der
Gepiden im Mitteldonaubecken, Budapest, 1961,
Taf. 20/2; 101/1, 8, 9; 102/10 ; 103/1, 4.
9 K. Horedt, op. cit., p. 128-130.
IO Şt. Kovacs, op. cit., fig. 62/12 ; Csallany,
op. cit., pl. 160/8, 186/6.
Il K. Horedt, op. cit., p. 140 ; Attila Kiss,
Germanen im awarenzeitlichen Karpatenbecken,
in Falko Daim, Awaren Forschungen, Institut
fi:tr Ur - und Fri.ihgeschichte der Universitiit
Wien 1992, p. 75-77, tabeln 18.
n K. Horedt, op. cit., p. 139-141 ; C. Gaiu.
op. cit., p. 60 ; Z. Szekely, Marisia, 15-22,
1992, p. 127, pl. 25/4.
u K. Horedt, op. cit., p. 130-131, fig. 64/
1-4.

14 S. Dumitraşcu, op. cit., p. 160-1
ko V. Richthofen, ArchErt 45, 1931, p.
15 K. Horedt, op. cit., p. 132-134.
16 D. Protase, AIIA, 28, 1987-1988,
1. Nestor, E. Zaharia, op. cit., pp. 1
Gh. Anghel, M. Blăjan, op. cit., p. 290 ;
redt, op cit., pp. 141-144.
17 R. Harhoiu, Brateiu, în D. M.
Dicţionar de
reşti, 1976, p.

1 ; Bol57-265.

p. 445 ;
2-194 ;
K. Hoippidi,

istorie veche a Romdniei Bucu99-102.
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Dip!ia "Fundoaie", plan de situaţie.
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vegetal, 2 -

Fig. 11. - Dipşa "Fundoaie" a) profil perete
sudic S 2 : 1 - sol vegetal ; 2 - sol negru
cenuşos, 3 - strat negricios-gălbui, 4 - cărbune,
~ so! viu ; b) profil loc. nr. 6 : 1 ...- sol

cărbune

şi

3 - piatră, 4 sol viu ; c) planul
nr. 10.

lut argilos,
cenuşă, 5 loeuinţei
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teriale vehiculate în Transilvania de că
tre gepizi.
Locuinţa-bordei nr. 6, cu vatră pietrar
pe una din laturi avînd drept inventar
ceramica lucrată la roată şi cu mîna din
pastă cărămizie nisipoasă ornamentată cu
benzi de incizii orizontale drepte şi vălu
rite alături de care sînt prezente fragmente de tipsie din lut modelată cu mîna

UN NOUVEL HABITAT DU VI-eme Sii:.CLE

En 1990 et 1991 on a fait des fouilles archeologiques dans une vallee laterale situee
au S-E ele la loca!ite. On y a decouvert 12
habitations. 3 fosses menageres et un four des
pots du VI-eme siecle, une hutte, dont la datation est un peu plus tardive. au VII-eme
siecle. probablement, meme dans la premiere
moitie du VIII-eme siecle.
La materiei archeolo~ique provenant de
!'habitat du VI-eme siecle comprend prcsqu'en
exclusivile de la ceramiquc. Celle-ci est composee, en majeure parti2 des fragments bruns
et brun-noirâtres travaillees d'une pâte avec

aparţin unui orizont mai tîrziu, eventual
din se<:. VII-VIII.
Fără a avea la îndemînă un material
care să se preteze la o cronologie mai
nuanţată între locuinţa nr. 6 şi restul aşe_,
zării pare a interveni un hiatus.
Dacă
acesta este real sau conjunctural nu ne
putem pronunţa în această fază a cerce-

tărilor.

AU NORD-EST DE LA TRANSYLVANIE

du sabie et du microgravier. La ceramique
brune fine est, en quelque> cas, decoree de
motifs realises par polissage et estempil!age.
En une proportin reduite, il y a aussi des
pots travailles a la main c\'une pâte raugebrique. La ceramique est en forme de bocal,
tasses â l'anse, bols et des pots a provisions
caracteristiques a l'horizon culturel
Moreşti
Brateiu.
Il existe encore des materiaux de l'âge du
bronze, la culture Wietenberg, qui ne fout pas
le sujet du present article.
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O LOCUINTA MEDIEVAL TIMPURIE LA VERMEŞ,
JUDETUL BISTRITA-NASAUD

.

.

GABRIELA RADULESCU

Cercetările

arheologice din localitatea
au fost
<determinate de o serie de descoperiri întîmplătoare prilejuite de lucrări agricole
:sau cu caracter edilitar. Ele au urmărit
să lămur.ească situaţia stratigrafică
în
punctul descoperirilor amintite precum şi
limita aşezărilor a căror prezenţă aici este
marcată de materialul arheologic descoperit. Zona în discuţie se află în vatra
satului, în grădina fostului C.A.P. din
localitate şi în imediata ei apropiere. Cercetările arheologice sistematice de la Vermeş, începute în 1973 1 şi reluate de noi
în anii 1989 şi 1990, nu sînt de mare extindere dar sînt importante avînd în vedere bogatul material arheologic s-cos ln
lumină precum şi faptul că au fost identificate o serie de locuinţe, cuptoare, gropi
de provizii. Situaţia stratigrafică a evidenţiat, chiar de la prim2le sondaje, pn~
zenţa aici a unor vestigii : hallstattiene,
de secolele III-IV precum şi feudale timpurii.
Complexele medieval-timpurii dezvelite cu prilejul acelor sondaje - locuinţe,
cuptoare, gropi de provizii - au fost cercetate şi publicate 2, dovedindu-se existenţa aici, pe baza tipologiei acestor complexe precum şi a analogiilor materialului arheologic descoperit, a unei aşezări
de secolele XI-XII.
Rezultatele acestor mai vechi cercetări au determinat reluarea în anii 1989
şi 1990 a investigaţiilor în aşezarea medieval timpurie de la Vermeş, prilej cu
care a fost identificată o locuinţă ce poate

aduce elemente noi, imaginii locuirii medieval timpurii de aici.
Stratul de cultură în zona cercetată
se află imediat sub nivelul solului vegetal,
locuirea medieval timpurie suprapunînd
o al ta, preistorică. Locuinţa identificată,
semibordei, are o formă rectangulară, cu
colţuri rotunjite şi cu laturile de 4,5 X 2,5
m (pl. 1, fig. 8). Groapa locuinţei se adînceşte în solul viu pînă la 1,40 m. Pe una
din laturile lo-cuinţei, la unul din colţuri,
s-a săpat cuptorul cu gura largă de 1,30 m,
înălţat faţă de fundul gropii
locuinţei.
Vatra era pavată cu fragmente c-eramice
deasupra cărora s-a putut identifica o
crustă groasă de arsură.
Materialul arheologic recuperat din
umplutura locuinţei se constituie dintr-o
mare cantitate de ceramică şi din oase
de animale. In ceea ce priveşte materialul ceramic recoltat, acesta este bogat aşa
cum s-a menţionat, dar fragmentar. Ca
factură, este o ceramică lucrată la roată,
cea mai mare parte a fragmentelor fiind
cenuşii. Nu lipseşte însă nici ceramica de
culoare cărămizie - cîteva fragmente - ,
uneori cărămiziu spre negricios. Este o
ceramică nisipoasă, mai aspră la pipăit,
uşor zgrumţuroasă conţinînd nisip cu bob
foarte mărunt. Pasta este destul de compactă, omogenă şi relativ bine arsă. Există şi fragmente cu arderi secundare. Ca
forme menţionăm prez~mţa vasului-borcan
cu umeri bombaţi sau zvelţi, cu pereţi relativ subţiri, cu buza răsfrîntă în afară,
bine profilată, evazată oblic (pl. 1, fig.
3 ; pl. 2, fig. 6) sau curbată (pl. 3, fig. 3),
cu muchia teşită sau arcuită (pl. 3, fig. 3,
7 ; pl. 1, fig. 4, 7), uneori şănţuită (pl.
3, fig. 1). Cele mai multe sînt de manme
mijlocie. Trebuie să menţionăm şi pre-

Vermeş, judeţul Bistriţa-Năsăud,

1 Şt. Dănilă,
şi Şt. Dănilă,

FI, III, p. 463 ; G. Marinescu
FI, IV, p. 38.

< C. Gaiu, Marisia, IX, p. 123.

109

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

~ ~.:.:_./;( ~·;·"
"~

~-

.--~Sf.

{/\~

'

'

-··- - -

'i,

_00.

·---1
1

r
~1
"..-

----

L

. L-::L40J
---

-l -

1

110

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

/')
/ / ..3

~ \~

\l

~·
•· .v·-..,.

\

~~~~·

)

'

~
l'L

Î2

r: · >c•cmeole
,.
.
ce•r::tmlce

f-

••
recup t>rate eli n

.-

locumtă
o
o

'

- ·
(1-14).
-

111

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

A.
.• 14•

'

..'
1 '

l

'

.'

f

;)
/._ i:

---- -- """'C --- -

---?

"'-,-

)

\

~....

·/_
:

--

.i '

("'

_..

/

ţ

1!

-

-~-- .~.
. .

,:J

1

1

'· 1
1

~-

1

\

,! /

1 :
!

---······~~

-~ll

·!J

5

\

-----

.

)

..

".
.

7

Pl. l!I. Fragmente cpramice recuperate din

loc-uin(ă (1-.12).

112

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

1

zenţa

a două fragmente de căldare de lut.
Registrul ornamentelor este alcătuit
din benzi de linii în val, distanţate sau
care se apropie sub formă de "ochiuri",
(pl. 1, fig. 7, 13 ; pl. 2, fig. 4) linii orizontale, simple, distanţate sau benzi, rar
alveole, incizii pătrate realizate cu rotiţa
(pl. 1, fig. 1, 2), uneori chiar pe umărul
vasului, combinate cu b2nzi de linii incizate dispuse pe restul suprafeţei vasului (pl. 2, fig. 6). Este prezentă şi marca
de olar, motivul fiind alcătuit din linii
subţiri, în cruce, ocupîn::l. aproap2 întreaga
suprafaţă a fundului (pl. 3, fig. 10). Tiparul fiind negativ, redă motivul ornamental în relief.
Profilele mai compacte, buzele răs
frînte în afară, cu muchia uneori şănţuită,
pereţii mai subţiri ai vaselor, pasta bine
legată, mai aspră, nisipoasă chiar a fragmentelor de cazan de lut amintite, prezenţa în repertoriul ornamentelor a inci-

ziilor pătrate imprimate cu rotiţa dinţată,
a alveolelor, marca de olar amintită, menţinerea repertoriului decorativ al perioadelor anterioare, benzi de linii în val sau
benzi de linii orizontale, sînt ekmente ce
ne pot sugera int-egrarea materialului arheologic prezentat al acestei locuinţe de
la Vermeş, în contextul unei aşezări de
secolele XI-XII. Tr·ebuie să remarcăm
faptul că această locuinţă deşi, aşa cum
am menţionat, se integrează în contextul
secolelor XI-XII prin caracteristicile materialului (profile, registru ornamentelor),
pare a fi totuşi mai timpurie decît complexele publicate anterior de la Vermeş.
Tipul de locuinţă precum şi eeramica
din umplutura gropii acesteia au analogii
cu descoperiri similare la Sighişoara, Alba
Iulia, Dăbîca, Şirioara, Cluj-Mănăstur, Bazinul Oltului superior şi, desigur, nu numai în Transilvania 3•
3 Gh. Baltag, Marisia, IX, p. 84 ; Şt. Pascu,
M. Rusu şi colab., ActaMN, V, 1960, p. 193
sqq ; M. Rusu, Şt. Dănilă, Fl, 11, p. 47 ; P.
Iambor, Şt. Matei, Acta MN, XVI. 1970, p. 600 ;
idem, Acta MN, XiX, p. 131-146 ; Z. Szekely,
SCIVA, 43, 3, 1992, p. 302; K. Horedt, SCIV,
Tom II, nr. 2, 1951, p. 185, sqq.

UNE HABITATION DE LA PERIODE HAUT MOYEN-AGE DECOUVERTE A VERMEŞ
(Resume)
des pots et des chaudrons en terre glaise. Les
formes ceramiques trouvees dans l'habitation
et le repertoire des motifs decoratifs, permettent de la dater aux XI-XII-eme siecles.

Un sondage archeologique effectue en 1990,
dans le village de Vermeş, a contribue a la
decouverte d'une habitation, d'ott an a recupere du materiel
archeologique comprenant
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UN BRAZDAR DE PLUG DIN EPOCA FEUDAL-TIMPURIE,
DESCOPERIT LA ACÎŞ (JUDEŢUL SATU MARE)

GH. LAZIN

Localitatea Acîş, se află situată în
partea de sud a judeţului Satu Mare, la
37 km de municipiul Satu 'Mare, geografic se integrează unităţii cunoscute sub
numele de Cîmpia Crasnei, subdiviziune
a Cîmpiei Someşului (unitate fizica-geografică ce reprezintă sectorul nord-estic
al Cîmpiei Tisei). Cîmpia Crasnei, este o
regiune de j·oasă altitudine (120-130 m),
ou o uşoară înclinare generală spre nord,
fiind aluvionată de rîul Crasna 1.
în perimetrul localităţii, menţionată
documentar în anul 1342 (poss. Akusmonustma, 1421 - Oppidum Akos) 2, au
fost găsite întîmplător, sau prin cercetăTi
sistematice vestigii care se încadrează cronologic începînd din epoca bronzului şi
pînă în secolele XII-XIV. De menţionat
că cea dintîi descoperire salvată şi în acelaşi timp consemnată acest fapt, cu
referire la arealul ·actual al judeţului
Satu Mare -, este marcată de anul 1855,
o brăţară de aur cu bară masivă, profilată şi ou cîte două spirale la oapete (tip
Aoîş Săcuieni, datare : Bronz D Hallstatt A). Cele dintîi săpături sistematice ·efectuate în localitate au fost făoute
în anul 1982, continuîndu-se apoi şi pe
parcursul anilor 1983-1985 :1. Cercetările
1

Pentru cadrul geografic : A. Bogdan, Bul.
Babeş-Bolai, Cluj, s. Şt. Nat., I, nr.
1-2, p. 364 ; Z. Benedek, Schimbările cursu-

Univ.

lui Someşului şi al Crasnei în perioada pleistocenului superior şi a holocenului, în Şt. Corn
Satu Mare, I, 1969, p. 25-34 ; A. Bogdan - M.
Călinescu, Judeţul Satu Mare,
Institutul de

Geografie, Bucureşti, 1976, p. 25.
2 Coriolan Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, vol. I, A-N, Bucureşti. 1966, p. 24.
3 Pentru descoperirile incidentale, T. Bader, Epoca bronzului în nord-vestul Transil-

arheologice au fost efectuate pe malul
stîng al Crasnei, în partea de hotar "Rîtul lui Maitirni", în sudul localităţii la
1,5 km de moara din localitatea, surprinzîndu-se urme de loouire 4 din trei epoci
distincte :
A. sec. I î.e.n. - sec. I e.n.
B. sec. II e.n. (a doua jumătate)
sec. III e.n.
C. sec. XIII - XIV.
Dintre descoperirile izolate care pro·
vin de ia Adş, prezentăm un fier de plug,
găsit incidental în anul 1981, pe malul
Crasnei, piesă care în anul 1982, a intrat
în colecţia Muzeului judeţean Satu Mare \
inventar: 31497.

Descrierea piesei :
Brăzdar din fier, lucrat prin batere
la cald. Piesa este masivă, lama uşor rotunjită la vîrf, în partea superioară aceasta este mai lată, acolo unde prin crestarea şi îndoirea plăcii au fost realize.te
cele două aripioare manson necesare în
vederea fixării brăzdanuiui ' pe talpa de
lemn a plugului. Brăzdarul este uşor a.rcui1 atît pe axul longitudinal, cît şi pe
cel transversal (pe axul transversal arcuivaniei, Bucureşti, 1978, p. 119, nr. 1 (Acîş) cu
bibliografia ; Gh. Lazin, Mărturii arheologice
din judeţul Satu Mare, Satu Mare, 1980,
p.
13, Idem, în Şt.Com. Satu Mare,
V-VI,
1981-1982, p. 71.
4
Gh. Lazin - Aneta Cionca, Noi descoperiri dacice din judeţul Satu Mare, în Şt. Corn.,
Satu Mare, VII-VIII, 1986-1987 p. 85-88.
5
Piesa în discuţie a fost menţionată sumar, dar cu o încadrare greşită, respectiv sec.
III-II î.e.n., cf. Gh. Lazin, în : St. Corn., Sa·
tu Mare, V-VI, 1981-1982, p. 71, revenim a-

cum asupra acestei probleme.
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ma jumătate a secolului IX, la Gajary, şi
Cechiivky, cu asimetrie pe partea dreaptă s, şi la Zahl-enice (asimetrie pe stînga).
Tipologie, brăzdarul de plug de la Adş,
se apropie de exemplar;ele menţionate mai
sus, asimetria sa se află în partea stîngă.
Revenind la datarea piesei descoperite
la Aoîş, facem două precizări, mai întîi
că lipsesc, fiind o descoperire întîmplă
toare, elementele de context. Pe de altă
parte cercetările sistematice efectuate ulterior (între anii 1983-1985), au dus şi
la sul'prinderea unui nivel datat în secolul XIII-XIV, iar ac~ste săpături au
fost executate în zona de descoperire a
brăzdarului. Ceramka descoperită, formele de vase şi ornamentaţia, pasta şi tehnica de execuţie, permit încadrarea celui
de-al teeilea nivel al staţiunii de la "Rîtul lui Maitini" în sec. XIII-XIV.
În acest context, la oare se adaugă şi
faptul C<1 asimetria piesei nu este prea
accentuată, datarea ei corespunde secolului XIII, eventual celui următor.
I-nainte de închierea acestor succinte
consideraţii, amintim că în localitatea se
află o biserică 9
'ridicată 'în secolul
al
XIII-lea, .in stil romanic, brăzdarul de
p~ug la Acîş, se poate lega în mod firesc
de existenţa comunităţii umane contemporane monumentului, piesa în sine, chiar
fără corelarea contextului de descoperire, se poate considera una dintre cele mai
vechi, dacă nu cea mai veche dovadă a
existenţei plugului asimetric pe teri.toriul
României.

rea este mult mai pronunţată). Se rede la inceput, în descrierea piesei
o uşoară asimetrie.

marcă

Dimensiuni :
Lungimea totală : 21,1 cm; lungimea
lamei : 14,3 cm; lungimea manşonului :
6,8 cm ; lăţimea maximă a lamei : 11,4
cm ; lăţimea manşonului : 11,6 cm ; grosimea maximă a plăcii din care a fost
confecţionat brăzdarul : 0,7 cm; greutatea : 0,750 kg (fig. 1).

*

*

Prin forma sa brăzdarul de pLug descoperit la Acîş, se apropie simţitor de
brăzdarele de tip asimetric. Însă este
vol'1ba de o asimetrie incipientă ~i nu pronunţată. Cu toate acestea printr-o aten·
tă analiză a modului de execuţie n piesei
se poate constata că asimetria sa, se leag<'i
direct de momentul confectionării si nu
datorită uzurii sale mai înd~lungate ,;_
Referitor la brăzdarele de p1ug de construcţie asimetrică, facem precizarea că
pe teritoriul României ele apar relativ
tîrziu, în perioada mijlocie a epocii feudale 7•
Cerretările privitoare la apariţia brăz
darelor de plug de tip asimetric, au permis ipoteza că în zonele învecinate tă
rii noastre, de exemplu în Cehia şi siovada, piese de acest tip apar 'încă în pri6 Discuţia

privind simetria, sau asimetria
în momentul executării sau din motivul folosirii mai îndelungate la : N. Edroiu P.
Gyulai, ActaMN, II, 1965, p. 338, 342343 ; V. Neamţu, Arh.
Mold.,
IV, 1966, p.
303-304, 307 {cu bibliografic).
7 Ibidem, p. 303-311, Idem. La techniquc
de la production cerealiere en Valachie et en
Moldavie jusqu'au XVIII-c siecle, Bucureşti,
HJ75.

8 M. Beranovă, in AR, X, 1958, p. 324-330 ·
vezi şi Jaroslav Kudrnăk, Arh. Mold, I, 196i,
p. 226-227, fig. 1/1--3.
9 Virgil Vătăşianu. Istoria artei feudale în
Ţările Române, vol. I, Bucureşti, 1959, p. 33, 35,
37-38, 40-41, 65, 67. 63, 80, 85, 112, 120 (fig.
19-20, în text).

brăzdarelor

UN SOC DE CHARRUE DE l,'EPOQUE Ff:ODALE DECOUVERT A
(departement de Satu Mare)

ACIŞ

(Resume)
Un soc de charrue est presente. decouverte fortuite, effectuee dans le perimetre de
la localite d'Acîş. en 1!!81.
La piece a les dimensions suivantes : Jongueur totale : 21,1 cm ; longueur du fer (la
Iame): .14,3 cm: Iongueur du manchon: 11.6 m;
r.rosseur maxime dP la plaque dont on a confectionne le soc : 0,7 cm; le poids : 0,725 kg.

Chronologiquement, il appartient au type "soc
de charrue de construction asymetrique", et la
datation correspond au XII-eme siecle, eventuellement, le debut du siecle suivant, et represente une des plus vieilles pieces que prouve
l'existence de la charrue asymetrique sur le
territoirc de la Roumanie.
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CNEZI ŞI JUZI DIN SATE BISTRIŢENE IN LITIGII
DIN SECOLUL AL XVII-LEA (I)

VASILE

LECHI~Ţ :\N

In secţiunea istorică de care ne ocu..J
denumirea de cnez şi voievod, cu
referire exclusivă pentru oficialii satelor
româneşti, încă se mai păstrează, indicând
însă o funcţie de jude al satului. Spre
sfârşitul secolului al ;xvii-lea aceste denumiri dispar însă, de exemplu în documentele româneşti redactate în mai multe
sate bistriţene din jurul anului 1691, se
întâlneşte aproape peste tot denumirea de
jude (giude, în text) 3 mai rar aceea de
birău "· In alte acte oficiale, scrise în limba germană sau maghiară, această dregă
torie apare şi sub formele : landgrebio,
gereb, folnagy, .falusi, biro. biro, kenez,
vajda, judex, iudex possesionis.
Cercetând documentele arhivei oraşului
Bistriţa din secolul al XVII-lea exclusiv
prin această prismă a instituţiei iudeciei
săteşti, se dezvăluie o interesantă frescă
a vieţii rurale, o imagine a "duratei lungi"
a istoriei. peste care s-au suprapus evenimente istorice, influenţând-o in mod negativ în această perioadă. Astfel, au fost
evenimentele de pustiire şi dezastru din
vremea lui Basta de la începutul se<::oiului, apoi angajarea ţării în războaiele din
Moldova şi Tara Românească, în războiul
de 30 de ani, dezastrele expediţiilor tur..J
ceşti, tătare şi austriece în Transilvania.
marile epidemii de ciumă, catastrofele naturale : secete, inundaţii, incendii. Secolul al XVII-lea, văzut însă de la nivelul
obştilor săteşti, cu evenimentele sale care
au implicat antrenarea dregătoriei de jude.

Documente deosebit de valoroase şi
bogate în informaţii privind instituţia ju-'
deciei săteşti din se<::olul al XVII-lea, află
toare în arhivele clujene, fondul "Primă
ria oraşului Bistriţa", vin să completeze
imaginea funcţionalităţii acestei dregătorii
intr-o arie geografică mai puţin cunoscută şi cercetată în acest sens şi anume
zona ţinutului bistriţean. Dacă
despre
cnezi şi voievozi s-au scris mai cu seamă
lucrări, în ceea ce priveşte calitatea acestora de reprezentanţi ai unor străvechi
instituţii româneşti şi anume cnezatul şi
voievodatuli, despre juzii şi juraţii satelor, despre cnezii juraţi, s-au scris studii
privind calitatea acestora de dregători oficiali ai satelor pe care le reprezentau, de
oficiali ai comitatelor şi scaunelor, în fine,
de reprezentanţi ai statului Transilvaniei 2•

păm,

I Vezi Ştefan Pascu Voievodatul Transilvaniei, III, Cluj-Napoca, 1986, p. 351-573, unde
face o analiză globală a problemei, şi, mai
recent : Ioan Aurel Pop Instituţii medievale
româneşti. Adunările cneziale şi nobiliare (boiereşti) în secolele XIV -XVI, Editura Dacia.
Cluj-Napoca, 1991, passim.
2 David Prodan, Judele satului iobăgesc în
Transilvania în secolele XVII-XVIII, în Anuarul Institutului de Istorie Cluj. IV (1961). p.
217-235; Aurel Răduţiu, Acte ţărăneşti în lim·
ba română din Transilvania pînă la 1848 ... , in
Anuarul Institutului de Istorie şi
Arheologie
Cluj-Napoca (în continuare AIIAC), 1976, p.
83-85 ; Vasile Lechinţan (Cnezi şi juzi
din
Cîmpia Transilvaniei în procese judecătoreşti
la scaunele comitatense Cluj şi Turda în prima
jumătate a veacului al XVII-lea,
în AIIAC,
1985-1986, p. 137-160 ; Idem, Cnezi şi juzi din
zonele de munte ale comitatelor Cluj şi Turda
în procese judecătoreşti la scaunele comitatense
în prima jumătate a veacului al XVII-lea, în
AIIAC, 1987-1988, p. 189-215.

Arhivele Statului Cluj-Napoca. Primăria
(in continuare : POB), Docunr. 304-317. Publicate de
Nicolae Iorga în Documente româneşti din arhivele Bistriţei, voi. II.
4
POB, Documente româneşti, nr. 313-314.
3

oraşului Bistriţa
mente româneşti,
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dezvăluie o viaţă rurală arhakă ale că
rei probleme par dintotdeauna, d3.r acestea dau, fireşte, o anume individualitate
epocii.
Juzii, cnezii sau voievozii satelor, cu
juraţii sau pârgarii lor sânt surprinşi de
documente in diferite ipostaze ale execu·
tării funcţiei lor. Ei sunt prezenţi astfel
ca oameni de mărturie în litigiul de graniţă dintre Transilvania şi
Maramureş
din 1638 şi în cel dintre Transilvania şi
Moldova din 1642 sau în alte acte
de mărturie, ca oameni de încredere şi reprezentanţi de vază ai obştii,
ale căror cuvânt şi autoritate
ţin
loc de argument suprem şi indubitabil. De asemenea, aceşti oficiali să
teşti judecă pricini
mai mici în forul
sătesc, luptă pentru interesele obştii, urmăresc răufăcătorii şi iobagii fugari, se
implică în litigii matrimoniale, organizea-'
ză şi cor..du::: munci obşteşti, iau urmele
vitelor furate, z:iloges<: bunuri, execută
pedepse, închiriază terenuri, chiar munţi
ai satului, pentru vărat,
administrează
treburi obşteşti, se îngrijesc de liniştea,
paza şi securibtea vieţii din sat, de supravegherea drumurilor, de strângerea recoltei, de pămîntuJ comun al satului. Nu
de puţine ori aceşti oficiali apar şi în
postura de victime, fiind agresaţi tocmai
în timpul şi din cauza implicării lor în
executarea functiei pe care o deţin. Dar
tot astfel, nu puţine sunt cazurile în care
judele sau cnezul satului să nu fie surprins de documente în ipostaza de dre·
gător care îşi permite să comită unele
fapte abuzive, silnice şi chiar intrând în
coniventă
cu răufăcătorii. Din unele
cazuri ~·e înţelege chiar şi participarea
acestor oficiali alături de haiduci, pentru
a-şi face singuri dreptate, lovind necru·
ţător in orânduielile feudale ca "tâlhnri"
de drumul mare, asociaţi în bandă, împotriva nobilimii. Evident că în acest secol al XVII-lea nu se mai poate vorbi de
comunităţi libere săteşti, şi în cazurile
în care sunt implicaţi oficialii săteşti, culese din arhivele de epocă ale Bistriţei,
localităţile au ca stăpân feudal fie cetatea Bistriţei, cele din scaunul săsesc cu
acest nume, fie nobilimea pentru satele
din imediata vecinătate. Peste aceste puteri feudale se suprapunea şi aceea de
stat, juzii satelor trebuind, de exemplu,

să

asigure cărăuşii şi poştă în serviciul
principilor, având deci şi această
respons3.bilitate. Pe unele domenii prindare, mr~i ales din Câmpi3. TrC"Lnsilvaniei,
juzii săteşti din sateJ.e bistriţene aveau
obligaţia de a trimit-e oameni la muncile
agricole : cosit, secerat, curăţit vie, împletit garduri din nuiele etc. Ei se mai
îngrijeau şi de încartiruirea oşter.ilor în
trecere, de prinderea oştenilor dezertori,
de asigurarect cu provizii a o::~stei încartiruite. Toate ac2ste r~spons:tbilităţi reies
din documentele de epocă din care am
selectat cîteva cazuri mai s~mnificative.
ţării şi

1. Cnezii, ju.zii şi _juraţii în diferite litigii.

oameni de

mărturie

Spre sfîrşitul anului 1638, la cererea
judelui, pârgaiilor şi senatului cetăţii Bistriţa, s-au făcut audieri de martori în mai
multe sate din scaunul Bistriţei, din districtul Chioar, din Comitatele Solnocului
Interior şi Dăbâca, pentru n s·e stabili
frontiera dintre Transilvania, respectiv
domeniul cetăţii Bistriţei şi Maramureş,
bineînţel~s. în urma unui litigiu ivit între bistriţeni şi maramureşeni în privinţa
stabilirii dreptului de proprietate asupra
unor munţi de la frontieră 5 . Din audie·
rile de martori păstrate pînă la noi, aflăm
- pe lîngă informaţii importante despre
această frontieră, despre dreptul de stă
pânire asupra unor munţi - şi date despre oficialii satelor : juzi, cnezi, juraţi din
satele în care s-au făcut audierile. Au
fost audiaţi, pe lângă aceşti oficiali, şi
bătrânii satelor şi locuitori da vârstă me5 Litigiul a inceput cu trei ani mai devrPme, în 1635, şi s-a încheiat în defavoarea maramureşenilor în 1637. Aceştia au apelat astfel
la curtea princiară, Gheorghe Rakoczi I dispunînd, în 1638, o audiere de martori pentru stabilirea hotarului în litigiu. Din nou, sentinţ::~
dată la 16 decembrie 1638 de tribunalul din
Cluj va fi in favoarea bistriţenilor şi va fi
publicată sub formă de privilegiu de principele
Râ.koczi la Alba Iulia în 21 mai 1639. ln 1715
in articolele de lege se spunea că graniţa din·
tre Transilvania şi Ungaria (Maramure')) nu
este certă. O nouă delimitare se face în 1i621768 la cererea maramureşenilor, urmînd apoi
cele din 1799, 1802, 1807, 1814 şi 1815. (Vezi dr.
Al. Ciplea, O delimitare de graniţă între Ma·
ramureş şi districtul Năsăudului,
în ,.Arhiva
Someşană·' nr. 1, p. 49-60 şi Florian Porcius.
Istoricul districtului năsăudean, în "Arhiva Someşană", nr. 9, p. 13-14).
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devălmaşe româneşti care vin peste timp
din vrcm.ea obştilor lib-ere. Au fost audiaţi
oficialii din localităţile Rodna (7 oct. 1638),
Cerneşti (8 oct. 1638), Co::iu, Mogo?eni,
Flor-2şti, Nimigea de Sus, Nimigea de Jos,

die, desigur d2 probitate morală ireproşabilă. Din toate mărturiile reiese clar că
această granită

ce despărţea Maramureşul

de Transilvar.ia, era formată din apa Bistriţei. De domeniul c2tăţii Bistritei aparţineau astfel munţii : Putredul (Putridul,
Putred, Putredul, Putrek), Pdorul Vaneului (Pir.:sorul TJankul, Picsorul Vanculj,
Picsiorul var.csul.i, Picsorul Vonaihi), Tomnatic (Tomnatek, Tomnatak), Obcina (Obcsin::z, ObcinnG.), Inăul (Jnonl, Jnou), Lu.la,
Izvorul laptelui (Izvorul lapta, Ozverul
lapte), Săratul (Szaradul), Obîrşia Rebrii
(Obrese rebre), Obrejoare (Obraszere), Mihăiasa (Mihalasza), Cormaia (Kormania),
Sărata

7

(Sireada, Szarada, Sirada, Sarad),

Bătrîna (Batrina), Anmyason (?),
Mamssony şi lacul Lala 1'. Mulţi m:lrto!·i auargumentează

apart-enenţa
acestor
prin faptul că, aducând oile aici la
vărat şi porcii la ghindii, ei au plătit goş
tina (gostin.a) onşului Bistriţa şi nu ma-·
ramureşenilor. Desnre muntele Putredul,
judele Cristofor Ve~·ner şi juraţii din Unirea, afirmă că de fapt el a aparţinut ilvănenilor (Jluaiake voltak) şi
muntele
Lala măierenilor, deci nu oraşului Bistriţa. Iar pentru că au dus vitele pe munţii Putredul, Lab, Sărata, Piciorul Vaneului, Caloian, [nou, locuitorii din Pinticu
au plătit şi ci taxă c2lor di~ 1\'I::l.ieru şi
Rodna. Dorolea, de 'lsemenea a plătit taxă
rodnenilor, măierenilor şi ilvănenilor pentru că au dus vitele pe munţii Lala, Să
ratu'l, Putre::l.ul, Pi-ciorul Vancului şi Inău.
Greavul Matthias Gleszner şi juraţii
din Livezile declară că Ineul, până la ap.:.1
Bistriţei, era al măierenilor şi sângeorzenilor. Şi oficialii din Ghinda afirmă că
au dus vitele lor pe munţii Lala şi Să
rata, lăsânîdu-le pînă la lacul Lala şi apa
Bistriţei, plătind pentru ele măierenilor.
Este vorba deci de proprietăţi montane

munţi

muţa

1842,

Mihăiasa

1801.

Bătrîna

1755,

Stăniga

(Kozmucza) (72).

( Szirb J (32) ;

- Nimigea de Jos (Magiar Nemegye): Martin Sigmond. jude (50), Mihai Hencz (52), Andrei Gergely (45), Martin Nagi (60),
Mihai
Baiszat (75), Ioan Vereş (40), Nicolae Varga (60),
Matthias Nagy (25), Gaspar Baizat (45) ;
- Luşca (Luczka): Ambrozie Adorian (50)
(probabil jude. trecut primul), Iacob Szeocz (50),
Martin Adorian (32), Gavril Vaszlca (40). Alexa
(Aleksza) Koiet (60), Gavril Adorian (38), Vasile File p (]2) :
- lVIintiu (Olah Nemcth): Vasile Muresan
(Ladislaus Marosan) (35), jude,
Ioan Mnenes
(45), Ioan Dragan (50), Petru Rad (55), Todor
Voncea (Vonczya) (55), Petru Buit (65), Nicolae

1699.

Some~ană",

Demeter (32).

121
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din 7 octombrie

POB, nr. 12.013.
In data de 1 noiembrie 1638 în nudiere.1 de
martori ţinută în Nimigea de Jos (Magiar Ncmcgjc), comitatul Solnocul Interior, la casa judelui săte~c au fost depus mărturii locuitori
din:
- Cociu (Kocz): Laurentiu Tomas, judele
satului (50), Vasile (Blasius) Nagi zis Jmreh
(55), Ioan Chiorean (Ke6vari) (40) Andrei Pop
(Pap), Vasile (Blasius) Dragan (50) Gavril Farlws (28). iobngi ai lui Ştefan Erdelyi de Şin
tere:~g :
- Mogo~eni (Magospartiensis): Petru Tai
(Tath), jude (3ri), Ştefan Georgy, iobag (60) :
- Floreşti Viragos Berck): Martin Eles.
jude (50), Gheorl!he Georffi (55), Ştefan Georffi
(25), Petru Eles (26), Mihai Eles (40) ;
- Nimigea de Sus (Olah Nemegyeiensis):
Vasile Flueraş (Ladislaus Sipos), jude
(35).
Gheorghe Cnezul (Kcnez) (70). Simion Costea
(Kozta) (55), Ioan Kerekes (Hotaru) (65), Grigore Costea (Kozta) (70), Ioan Lairuan
(60).
Ioan Pinte (40), Ioan Luca (LtLka) (36), Gheorghe Kis (45), Oprea (Opm) lsip (39), Petru Sîrb

6 Conform datelor furnizate de lucrarea lui
Florian Porcius, sus-citată, parte din vîrfurile
muntoase pomenite în limba română în documentele pe care le prezentăm au următoarele
cote : (Vîrful) Ineul(ui) 2280, Lespedea 2222. Galaţ 2061, Obîrşia Rebrii 2056, Tomnaticul 2027,
(Vîrful) Cormaia 1952, Izvorul Laptelui (la Florian Porcius Vîrful Laptelui), 1930.
Ţibleşul

Piciorul Oancului 1547. ("Arhiva
nr. 9, p. 2).

m;:~rtori

Chioarului, rle către Vasile Petrovai de Petrova. Simion Pap Georgy de Copalnic Mănăştur,
jurat asesor al cetăţii Chioarului şi Toma Bob
de Copalnic Mănăştur, jurle substitut al nobililor
în oaste:1 cetătii Chioar. Audierea s-a făcut la
casa lui To:m Oprea (Opra), judelc satului Cerneşti. /\u fost audiaţi :
Grigore l'ap Georgy,
iobag (~JO). Iacob Por ca ( Porka) şi Ştefan Coz-

Caloian (Kuloian), Lesp:::zi (Lezpedi), Staniga, Lungitul (Lnncziiul), G:~laţi (Gcilacz),
diaţi

in audierea de

1638 au răspuns următorii locuitori din Rodna
(Radnai): Ştefan Szekeres. jude; Pal Kouats
(65) ; Ştefan GaJ (50) ; Ioan Szâmlo, originar
din Baia Mare (llO), Ioan Szet~; Hozsaj (55) juraţi şi Andrei Koza (50). Maxin Tlasin (100),
Alexa Tonis (Tonis Alexa) (80), Luca Toban
(~O) şi Gorcea Mureşan (Murosan Gurcza) (56)
POB, nr. 12.011.
In 8 octombrie 1638 s-a făcut o auctiere de
martori în Cemeşti (Czarnafalwa),
districtul
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Luşca, Mintiu (1 nov. 1638), Şieu-Odor
Şie-Sfîntu, Ţaga, Măgheruş, Feleac,
Şirioara, Caila, Susenii Bârgăului, Ilva.
Rodna, Maieru, Sângeorz- Băi, Feldru, Leşu, Rebrişoara, Rebra,
Nepos, Năsăud,

Salva, Hordou (azi Coşbuc), Suplai, Bichigiu, Telciu, Poenile Zagrei, Zagra, Alunişul, Mocod, Runcu Salvei, Mititei, Dumitra, Tărpiu, Pinticu, Dorolea, Unirea,
Ghinda, Livezile şi Bistriţa. Cnez este

POB, nr. 12029.
ln audierea de martori din 19 noiembrie
1638 din Bistriţa, ţinută la casa lui Petru Szots
din Uliţa de Lemn (Fa utza) au depus mărturie
locuitori din :
- Ilva (Jluaj): Teodor Bocican (Bocskan),
cnezul jurat sătesc (65), Ioan Oprea (Opra) (70),
Dumitru Cojoc (Keodmen) (65), Andrei Geârgy
(65), Ionaş Vasile (Vaszil lonas), (_?5),. ~arti!l
Farkas (50), Mihai Peter (50), - cetaţem JUraţi,
(eskut polgarolc) şi Gavril Sas (Szaz) (70), Ioan
Cojoc (Kosok) (60), Gavril Jgnat (Jg-nat) (50) ;
- Ocna Rodna (Radnabanyai); Ştefan Szekeres, jude jurat (54). Pavel Kakas (60). Gheorg-he Kakas (55), Ştefan Gal (50), Gheorghe Hophan (48). Luca Jotoly (70), Ioan Elixa (80), Valasin Makin (80),
Ştefan Bata (Bottha) (75),
Toma Puf (Puff) (80), Gheorghe Moroşan (Mornsan) (66) :
- Maieru (Mayori): Ionaş Savul (Szauul
Jonas), jude jurat (75), Nicolae Lazăr ~65). yasile Lungu ( Longos Lazlo) (65), In mie Tatar
(Tatar Jeremias) (80), Vasile Dombolea
(RO),
Gheorghe Teodor (Tivadar) (80), Irimie Bogdan
(80), - juraţi şi Nicula Blaga (90), Petru Marcu (Markos) (70), Toma Boca (Boka) (75). Gavril Cazma (Kozma) (75), Ioan Fejer (66), Petru
Cazma (Kozma) (70), Ioan Falkas (sic !) (50).
Pavel Moldovan (Pauulj Moldovany) (60), Tulan
Blaga (50);
- Singeorz-Băi (Szent Gyorgy): Lupe M~r
cu (Markos Lupe), jude jurat (60), !acob Ellxa
(70), Dumitru Pincse . (70). Petru Slmon
~80),
Ioan Joseph (60), Fihp Zal (80), Alexa Pmte
(Pinthe Alexa) (90), - cetăţeni juraţi şi Simion
Alexe (Leszi Simon) (60), Marcu Alexe (Lexse)

der) (65), Ştefan Gliga (65). I.azăr Purşa (Pursa)
(70), Ştefan Manoilă (Mayla Stephan) - juraţi
şi Ioan Pal (60). Toader Bura (Bura Tuader);
- Rebra (Nagy Rebrej): Petru Macavei
(Makabe), jude jurat (60). Pavel Giszeli (70),
Vasile Maramureşanu (Maramarosi Vaszil) (55),
Ignat Sat (Szatt Jgnatt) (60), Gavril Dister
(50), Ioan Roman (50) Damian Culucuş (Kulukus)
(50), Mihai Pal (45), Andrei Folt (45), Gavril
Harok (45);
- Nepos (Varajre) (localitate care figurează
cu anul 1717 ca primă atestare documentară
în Coriolan Suciu op. cit. In lista de la 1626,

hei,

sus-citată, figurează si localitatea Nepos.
în
text: Varaira, care plătea censul românilor) :
Toader Ofrim (Offrim Tuader), jude jurat (53).
Ioan T.azăr (70). Dumitru Bamas (45), B:~rtolo
meu Bot (Botth) (3i). Mihai Bot (Botth) (30) ;
- Năsăud fNaszodj): Mihai Matthias, jude
jurat (55). Tlie Simon (80). Andrei Macrea (Makraj) (65), Ioan Szurke (55), Filip Chira (Kira)
(60), Iuon Borsa (Borsa Juuon) (55). Ghirasim
George (Georgy Giraszin) (45) - cetăţeni juraţi
si J\lcxa Nimigeanu (Nemegjei Alexa (75). Cost:m Ţirca (CZil'ka Kostan) (65). Toader Costea
(Kozta Tuader) (65). Andrei Sas (Sznz) (60). Ilie
Cara fKora) (65). Vasile Voine (Voine Vaszil)
(70). Grigore Ayta (68), Simion Pur~a (Pursa)

(70):

- Salva (Szalva}): Toader Marcu (Markus
Tuoader). jude jurat (50), Lazăr Joh (60). Maxin Bogita (60), Andreica Popa (Popa Andreka)
(70). I<Ynat (Jgnat) Reqani (75). Cosma
Drile
(65) ; Griga Ioachim (Jakim Griga) (50) - cetăţeni

(70) ;

- Feldru (Nyrmezej): Vasile Puf
(Puff
Waszil) jude jurat (60), Vasile Toader (Tua~er
Lszlo) (78), Gavril Farkas (60), Petru De~len
(70), Ionaş Toma (Thamas J?n<!s) (701, Gn~or.e
Simion (Sinion) (80) - juraţi ŞI Dumitru Cirhgas (Kirligas) (55), Toader Coşbuc
(Koszbuc
Tu.aier) (60), Toader Buzgul (Buzguly Tuade1·)
(60) Avram Ignat (Jgnat) (45) :
' - Leşu (Le si) (localitate care . figureaz~ în
Dicţionar istoric al localităţil01: dm 2'ransl~va:
nia întocmit de Coriolan SucJU. cu o pnma
ate~tare docUJrentară în anul 1696. In lista sa-

şi

GriE•ore Tolhacea

(Tolhac.~a)

Suciu, sus-citată. localitatea Suplai fil!urează cu
anul 1695 drept primă atestare documentară.
fn lista satelor care plăteau darea românilor
în 1626. fi~?"urează şi localitatea Suplai (în text :
Supplai) : Dan Pop (Pap). jurle jurat 180), Alexa
Credinţa (Kredincza) (70), Grigore Turos (65),
Ioachim Feni!lar (55). Dan Figy (65), Gherghelj
Janos (70), Georgy Gergely (95) jurati:
- Bichigiu (Bikissi): Marcu Nechită (Nekite Markos). jude jurat (55), Ioan
Crăciun
(Karacson) (70), Andreica (Andreka) Dan (85),
Opre Vasile (Vaszile Opre) (70), Gheorghe Randa (55), Gheorghe Pinte (55), Petru Georgy (50)
-jurati;
- Telciu (Teolcsi): Toader Naru
(Nara
Tuoader), jude jurat (70), Simion Tompa (75),
Toader Bichigcan (Bylâcsan Tuader) (70), Gheor-

darea ~omânilor. - ce'T_!-S!L~
din 9 noiembrie 1926 f1g·ureaza Şl
localitatea Lesu - în tt>xt : Lesch. POB, nr.
9643); Petru Bocian (Bocsany),_ jude ju~at (45),
Toma Mălai (Malaj) (60), Gavnl ~latthlas <!O),
Vasile Olosz (50), Dumitru Ieremia (Jeremw>)
(65) ; Dumitru Mari::m (50) -· cetăţeni juraţi şi
Trif Blănaru (Szocs) (40), Groza
Muntean
telor care

jurati.

(55). Iacob D.~nciul (Dancsulj) (50). Toader Samuilă (Zamuil Tuoader) (40), Vasile Sas (Szaz
Vaszily) (45);
- Hordou (azi Coşbuc) (Horda_i): Grigore
Căliman (Kaliman), jude jurat (70), Precup Cociota (Koczota Precup) (60), Tonaş Ieremia (Jeremie Jonasl (54) - jurati si Gavril Ilarion (Larioan) (65), Ioan Pinaş (65) ;
- Suplai (Suplaj) (In lucrarea lui Coriolan

plăteau

valachis -

(Hauasan Gro.;Ba) (40);
- Rebrisoara (Kis Rebra): Ioan Dac (Dok),
jude jurat (4.5). Marcu Hodos (60), Manoila Cirţe
(Kirtze Manil) (75), Toader Filip (Phileph Tun-
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menţionat numai în Ilva (Teodor Bocican,
cnezul jurat al satului Jluaj falusi
eskiit kenes), iar un jurat din Nimigea
de Sus se numeşte Gheorghe Cnezul
(Kenez). Bineinţeles, faptul că în aceste

acte oficiale, dacă denumirea de cnez apare doar în aceste cazuri, faptul nu înseamnă că ea a dispărut deja, deoarece,
aşa -cum vom vedea, ea va apare în unele
din aceste sate chiar mult mai târziu. De-

ghe Vlad (50), Petru Gergely (60), Alexa Cosma
(Kozma Alexa) (60), Ştefan Iuga (Juga) (60) juraţi şi Ioan Ţanc (Czank) (38) ;
- Poenile Zagrei (Poieni): Samoilă (Szamil) Lanor, jude jurat (70). Petru Pinte (70),
Lazăr Hidej (80), Vasile (Vazile) Pinte (60), Dan
Fediczecz (60), Vasile Zăgrean (Zagrany Vaszily)
(60), Ioan Roşea (Roska) (60) - juraţi, şi Matei
Bolkos (45), Isaila Roşea ( Roska lszaj)
(45).
Gheorghe Draban (Drabany) (50), Opre
Rus
(Rusz) (70) ;
- Zagra (Zagraj) : Ioan Salvan (Szalua),
jude jurat (50), Dragan Pop (60), Grigore Că
pitan (Hadnagy) (68), Gheorghe Indreica (Jndeka) (65), Grigore Zemelcscs (70), Dan Mayta
(80) - juraţi, şi Ioan Voda de Zagra (50), Nis
tor (Nysztor) Voda (80), Dumitru Zăgrean (Zagran) (60), Gliga Bala (55). Ştefan Alexa (65).
Chira Sas (Szaz Kira (50), Ştefan Farkas (50) :
- Alunişul (Gauren!) (La Coriolan Suciu,
op. cit., Alunişul are primă atestare documentară anul 1695. In lista satelor care plăteau
censul românesc la 1626. sus-citată. figurează
si Alunisui. în text Gaur): Andrei O!aru (Fazakas), fude jurat (60), Toader Măieran (Majran Tuader) (60). Dumitru Coţa (Kocza) (60),
Toma Bot (Botth) (70), Nicolae Veres (45), Petru Bot (Bott) (55) - juraţi ;
- Mocod (Makodi): Ioan Ştefan (Stephan),
jude jurat (55), Ioan Dragul (Dragulj)
(55).
Toader Rus (Rusz Tuader) (55), Ioan
Matei
(Mathe) (80), Precup Iuancea (Juancsa) (50) -

Laurenţiu Hencselj (65), Laurenţiu Kadar (72),
Mihai Henczel (72), Ioan Mezely (59), Andrei
Hegedi.is (52) ;
- Pinticu (Pintek) : Martin Gobăl, jurat
(70). Petru Friderik. iude prim (jude:r primarius) (70), Matthias Szekeres, jurat (65) :
Nicolae
- Dorolea (As.~zu-Besztercensis) :
Eszoszi, .iude (45), Ieremia Penteki (75). Gheorghe Uszăgi (55), Petru Ostrom (66), Vincenţiu
Mez. (55), Martin Pinteki (50) ;
- Unirea (Aldorff): Cristofor Verner. judP
(55), Grigore Szekeres (80). Iacob Am•ial (80).
Petru Verner (60), Benedict Markos (48), Grigore Szekeres (3G) :
- Ghinda (Vinda) : Laurenţiu Jodas. judP
(!i5), Ioan Fodor (75). Mihai Vernel (62). Iacob
Csiurlas (60). Gri~rore Kolc~ (55) :
- Livezile (Jad): Mathias Gleszer. p-reav
(landgrebio) (50), Laurentiu Czeie-Ier (80), Adam
Frim (70), Toma Frim (65). Anrlrei Bayer (GO)
Toma Fa Hordo (55). Ieremia Szekeres 147) -·
cetăţeni juraţi ~i Toma Zeidler (80).
Grigor<>
Frim (70), Matia Zeidler (70) :
- Bistriţa : Martin Bereer (70). fost pîrcă
lab al ţinutului Bistriţei timp de 34 de ani
POB. nr. 12052.
O altă aurliere de martori în problema ~rra
niţei dintre Maramureş şi domeniul Bistriţel
se făcea tot în 19 noiembrie 1638 în Crainimăt:
(Kimly Nemethi), la casa lui Iacob
Bagoly.
judele satului. ~i au dat declaratii locuitori din :
(Udvarhell)Jen),
comita- Şicu-Odorhei
tu! Solnocul Interior : Eoszen GerPely zis şi
Nall'Y· nobil (70), Seres Georgy. locuitor (cives),
(70), Takacs Janos (35), jude, Deak Mihaly (34).
iobaR;
- Şieu-Sfîntu (Szent Andras): NaPy Gyor~ry, nobil (50), Nagy Andras. nobil (70). Napy
Istvan, nobil (40). Dombi Andras, nobil (40),
Aytai Istvan. nobil (60). Zanton Mihaly, iobag,
jude al satului (60), Szekely Ferenzc, iobag, jurat (32). Tott Janos, ioba~r, jurat (32) ;
- Ţigău (Szasz Czegeben): Geăreă Ferencz,
nobil, vicejude al nobililor comitatului Dăbîca
(32) ;
- Măpheruş (Magioroson), comitatul Dăbî
ca : ParlaRi Jstvan, iobag (70) ;
- Feleac (Olah Fellakon), comitatul Dăbî
ca : Simion Na!<y, jude, iobal1', (50).
Ştefan
Ceontea (Czonta), iobag (48), Petru Dora (32).
iobag - juraţi ;
- Şirioara (Szarvar): Szekely Istvan, iudP
(40) ; Balo.Qh Mihaly (65), Halas Istvan (60) ;
- Caila (Kailaban) : Ştefan Kouacs (50),
jude, Iuan Lar (Lar Juan) (50). Ioan Moisin
(Moyszin) (50), Andrei Peter (40), Teodor Neagu
(Naga Tivadar) (40), Dan Markos (40) ;
- Susenii Bîrţ!ăului (Fclseo Borgon); comitatul Dăbîca : Gavril KiralţJ (70).
iobagul
maestrului de ceremonii (Hophmestere) al lui
Bethlen Ferencz, Ioan Riikcs (63), iobag, Filip

juraţi;

-

Runcu Salvei (Runki): Costin Rus (RuS?
jude jurat, Georgy Mihaly (70),
Toader Ioancea (Juancsa Tuader) (70), Simion
Haila (55), Ioan Laur (65), Mihai Toth (45) Kosztin) (70) -

juraţi;

- Mititei (Mititei): Filip Mirce (Miroclw
Fileph), jude jurat (50), Ioan Balogh (55), Gheorghe Filip (Fileph) (55), Gheorghe Farkas (40),
Tima Bigota - juraţi.
POB, nr. 12050.
Tot la casa lui Petru Szocs din Bistriţa, de>
pe Uliţa Lemnului (Fa Vtza), se făcea o audiere de martori, de asemenea în data de 19 no•iembrie 1638, unde au făcut declaraţii sub jurămînt locuitori din :
- Dumitra (Nagy Demeter): greavul Simion (Simon Langreb) (70), Gheorghe Encser (65),
Ioan Tamosi (70), Toma Georgy (55), Martin
Szeles (65), Ioan Incser (65), Mihai Brener (65),
Petru Dekany (43) - cetăţeni juraţi şi Gheorghe Vas (64), Petru Szakalos (58), Petru Luc~
(50), Gheorghe Tamas (50), Luca Lennardt (45),
Martin Henczel (64), Ioan Lorincz (60), Gheorghe Henczel (55), Gheorghe Flmyes (55) ;
- Tărpiu (Teorpen): Iacob Meiser (60), jude
prim, @heorghe Serlingy (60), Pavel Malomarki
(45), Ioan Vegh (52), Simion Kornis (liO) - juraţi, şi Mihai Prasmar (66), Ioan Szabo (66),
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Moldova este identificată cu apa Bistriţei,
unde umbla str2._ia (Istrassa), cum
spune textul. Inform:1ţii interesante obţi
nem din aceste mărturii în privinţa relaţiilor românilor din zona Bish'iţei cu Moldova, precum şi date despr<~ spargerea şi
jefuir-ea mănăstirii Putna (Pnthoo nevii
calastromat fel vcrtek volt), unii români
din Rodna amintind d2 p-erioada domniei
lui Mihai Vodă (Vitea~ul), de vornicul
Criste din Câmpulung (Compolungy vornik), despr·e un român moldovean care
avea două soţii, stabilindu-se undeva la
frontiera dintre Moldova şi Ardeal, despre
un căpitan de tîlhari pe nume Holobenele,
c3.re a fost prins, condamnat şi executat
în cetatea Bistriţei. despre călugării de
la Mănăstirea Moldoviţa (Moldouaycsij
calastromy) care veneau cu oile până la
apa Bistriţei, unde se spune că ar fi de
fapt frontiera. Dincolo de apă, moldovenilor le era interzis cu vitele, sau veneau
cu acordul bistriţenilor cărora le plăteau

numirea de greav (langreb, landgrebio)
apare in cazul satelor Dumitra (Simon
Langreb) şi Livezile, iar în Tărpiu şi Pihticu apar cite un jude prim ( judex primarius). Vârsta juzilor este între 35 ani (Petru Tat din Mogoşeni, Vasile Mureşan din
Mintiu, Vasile Sipoş din Nimigea de Sus
şi Takacs Janos din Şieu Odorhei) şi
!30 ani (Dan Pop din Suplai.), media fiind
de 55 de ani. Vîrsta înscrisă este, de fapt.
aproximativă, deJ::trece aproape la
toţi
sunt sume rotunde de ani. Printre bătrânii
satului lo~ităţii respective unii au vîrste
matusalemice: Maxim Tlasin din Rodna,
de 100 de ani, mulţi de 90 de ani : Luca
Toban din Rodna, Grigore Pap Gyorgy
din Cerneşti, Nicula Blaga din Maieru.
Alexa Pinte din Sîngeorz-Băi etc.
La începutul anului 1642 s-a făcut
audieri de martori în privinţa stabilirii
frontierei dint're Transilvania şi Moldova 8 •
Au fost audiaţi locuitori din Rodna, Susenii Bârgăului, Sângeorz-Băi, Feldru şi
Maieru, printre ei cu siguranţă şi oficiali
ai satelor respective, de fapt dregătoria
lor nu se menţionează de astă dată. In
Rodna, de exemplu, prim"Jl martor este
Szekeres Istvan, iobag, de 47 de ani, aceeaşi persoană desigur care figurează jude
al ocnei Rodna la 1638, iclr la Ilva, Teodor Bocican, cnezul din 1638, atunci de
65 de ani, în 1642 apare trecut în vârstă
de 70 de ani. Şi de astă dată frontiera cu

pînă

dijmă 9 •
n In audierea de martm·i din 28 ianuarie
1642 au dat declaraţii sub .iurămînt următorii
locuitori din Susenii Bîrgăului (Felseo Borgon):
Grig-a Kolczias (85), Simion Pursa (Pursza) (90),
Simion Toina (Toyna), (95), Ştefan Mihal (65\.
Grilra Mălai (Malay) (75). Toma Guţul (Guczul)
(50), Nistor Kalincza (56). Ştefan Vlad (75), Iuan
(Jouan) Alb (56). Ştefan Pleş (Ples Stefhan)" (46).
Ioanchim Manole (Manule Jakim) (73), Gavl-ilă
Pursa (Pursza Gabrilla) (54).
Nichita Matei
(Mate Nikita) (45), Filip Ceontea (Czontha Phi,.
lep) (60), Gutui Lupul (Lupul . Guczuli) · (42),
Luca Pursa (Pursza Luka) (41), Pursa GriPa
(35), Ilaşcul Groza (Groza lleskul) (60), Gherasim Bolici (Bolicz Gerasin) (60).
POB, nr. 12956.
In audierea de martori din 29
ianuarie
1942 au răspuns sub jurămînt locuitori din :
(47),
- Rodna (Radnol: Ştef<m Szekeres
Adras Janos (56), Georgy Kouacs (60), Luca
Szekeres (60) ;
- Sîngeorz Băi (Szent Georqy): Ioachim
Alexa (Elexa Jalâm) (70), Mihai Creţ (Krecz)
(90), Gavrilă Soina (Soyna Gaurilla) (70), Vasile (Vasil) Veih (95), Ştefan Pavalone (Stephan
Paualone) (70), Teodor Oprila (Oprilla Tivadar)
(70), Gheori!he Petrina (65). Dumitru
Donosa
(80), Nicoară Ionaşcu (lonasko Nicora)
(60),
Iuan Isip ( Jsiph Jouan) (60) :
- Ilva (Iloua): Iuan Cortiş (Kortis Jouan)
(94), Todor<~n Bocean (Bocsan Todoran)
(70),
Cazma Teodor (Tivadar Kozma) (63), Opra Junczare (?) (75), Iuonuţ Colţ<~ş (Kolczas Jouanucz)
(65), Drăgan Trifan (Tl"iphcm Draqan) (80), Dumitru Cojoc (Koedmen), (70), Nichita Trif (Triph
Nikita) (60), Gavrilă Românul (Olah Gabrilla),
(75), Iosif Gavril (Gabril Josiph) (60) ;

Purle (50), judele satului, iobag, Dumitru Kornis, iobag (70), Dumitru Jolcl (65), iob.:~g.
POB, nr. 12051.
8 Conform datelor oferite de Florian Porcius în lucrarea sus-citată problema l!raniţei
dintre Transilvania si Moldova a fost subiectul
unei corespondenţe dintre domnii Moldovei ~i
principii Transilvaniei încă din 1593. FI. Porcius citează un act datat 8 auPust 1642. prin
care se stabilea granita dintre Moldova si cetatea şi districtul Bistriţei intitulat
Mettalis

Reambulationis Moldaviam intcr et civitatem
Districtusque Bistriciensem, 8 Augusti
anno
1642 per acta, aflat atunci în arhiva guberniu-

lui transilvan. Reprezentantul bistriţenilor a
pretins întreg teritoriul de pînă la Bistriţa Aurie, invocînd un priviler-iu din 1412 dat de voievodul Transilvaniei, Ştibor, şi unul emis de
regele Sigismund de Luxemburg, prin care se
atribuia satului Livezile un teritoriu pînă la
apa Bistriţei. FI. Porcius spune că nu este vorba de Bistriţa Aurie ci de apa Bistriţei care
curge prin Valea Bîrgăului, pe lînfTă Livezile.
Litigiul cu Moldova a rămas nefinalizat pînă la
formarea regimentului de graniţă "Arhiva Someşană", nr. 9, p. 14-15).
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Oficialii satelor ca oameni de mărtu
rie îi întîlnim şi în diferite acte prin care
ei certifică un adevăr despre o persoană
sau despre un eveniment. Măierenii de
la mijlocul secolului al XVII-lea trimit
scrisoare în limba română birăului din
Bistriţa prin car·e recoma!'ldă pe un zugrav de biserici ca om bun şi meşter priceput. "Adecă eu, giudele din Maierul şi
cu toţi bătrînii satului, dăm ştire mării
tale doamne birău şi a înţi1iage de a·cest
om că -1 ştim noi toţi că iaste om bun şi
cu dreptate şi iaste u[n] meşter bun, anume zugrav, şi au venit - doamne - asta
primăvar·ă la noi şi ni-au doamne lucrat la s[fîn]ta bjserecă şi şiade la noi",
spuneau ei în scrisoare 10 . Tot la acest
mijloc de veac o altă scris:):tre în limba
română a unui jude sătesc din ţinutul
Bistriţei, atesta că purtătorul d ·este un
om car·e "înblă cu trehele se1tului" şi că
~·oagă pe oficialii din Bistriţa să-l găzdu
iască ca "pe unde va merge să nu aibă
nevoi, că noi încă vom ave a jluji mării
lor voastre, pe porunca măriilor voastre" 11 •
-

Feldru

(Nyrme!.:·:~o):

Teodnr

ln anul 1663, la 9 aprilie, s-a făcut
o audiere de maTtori în Nepos (Varavra),
de faţă fiind pârgarul Ioan Kilrcs şi diaeul Andrei din partea cetăţii Bistriţa, deoare2e pe o parte de hotar al satului Rebrişoara, car·e o stăpînea atunci Neposul
a fost găsit cadavrul unui om ucis în drumul ţării care merge spre Ardeal, Maramureş şi Moldova, în locul numit Vadul
şi Borere sau Mori Bare(?), lîngă un izvor
mic cu fînEnă, în apropiere d·e Someş.
Au fost convocaţi în mod solemn juzii satelor vecine împreună cu încă şase persoane fiecare, adică împreună cu juraţii,
pentru a se ancheta cine 1-a ucis pe a-cel
om. Au fost de faţă juzii săteşti din Rebrişoara, Nepos şi Feldru, care au jurat
că nu ştiu nimic de moartea acelui om.
A fost înr;10rmîntat, luîndu-i-se sumanul,
pantalonii, cismele şi un baltag mic de
Câmpeni, pe care judele din Feldru le-a
dus la casa lui, dînd de ştire unde se află
în cazul în c:1re cineva din partea mortului le-ar cere 12.
Tot un caz în care oficialii satelor
S'Înt prezenţi ca oameni de mărturie în
temeiul funcţiei lor este şi cel din 1669
cînd se întocmea un contract (contractus)
între greavul Cristofor (Kerestel gereb)
din Satul Nou, împreună cu juraţii, pe de
o parte, şi judele Petru Ban din Budacul
de Sus (Ola Budak) cu pârgarii şi voievozii, de altă parte, asiSitaţi fiind de un
pârgar din Bistriţa şi de un vicejude al
nobililor din comitatul Dăbâ·ca. Ei s-au
legat prin acest contract întărit cu sigiliul
oficialilor cetăţii, respectiv comitatului, în
privinţa luării urmelor unor vite furate t:l.

Vasc:1n

(Waskan Tiv(Ldar) (85). Teodor Coste>. (Koszta)
(70), Petru Ragalmi (70), Gheorghe Simeon (60),
Teodor Co~buc (Kusbulc) (GO). l .upe Gavril (Gabril Lupe) (G~). Dumitru Pdt'l' (10), Dumitru
Kerhag (GO), Vasile Puf (Pufh Vaszuly)
(75),
Iuan Magda (Magda Joucm) (42)
POB. nr. 12957.
In audierea de martori c:in 2D
bnuarie
1612 au răspuns la întrebări locuitori din :
- Maieru (Maior): Marie Savul (S=:auuly
Marye) (90), Petre Chira (Kyra) (82), Andreica
(Andreka) Lupul (60). Lazarone Nichita (Nikitt)
(60), Iacob Boca (Boko) (73), Vasile (Vaszily)
Dombola (80), Vasile LunlfU ( Longos Vaszilj (80),
Gaei (Gaczy) Petre (68), Gheorghe Demian (80),
Ilie Berce (Bercze) (70), Griga Tarlus (75), soţia
lui Marcu Petre (Pct1·e Marlwne) (80), Teodor
Vasile (Vasil Titwdar) (88), Ioan Todirese (Joon
Todorese) (80), Şt2fan Kersze (65), Ana(?) Illics
(65), Pinte Albul (50), Mihai Laszar (33) ;
- Rodna ( Hodno): Luca Tob an
(Toban
Luka) (85), Costin Puturos (Puturus Koztin (80),
Toma Puf (Pufh) (70), Ioan Alexa (Elexa) (90).
Ioachim (Jakim) Folphan (70). Gheorghe Românul (Olah) (51). Dră!'an Borlea (Bogya Dmgan)
(70), Gavrilă Dorotiţa (Doroticza Gabrilla) (50),
Georr-e Moroşan ( Murusan Geor::ye) (60).
POB, nr. 12958.
10 POB, Documente române~ti. nr. 118. Nicolae Iorga, op. cit., I, CXV!II, 82.
Il POB, Documente românesti, nr. 119. Nicolae Iorga, op. cit., CXIX, p. ·82-33.

12

Din

Rebrişoara,

(Kis Rebrey),
au fost
martori : Vasile Ţirca (Cirlw
Vaszilj), judele satului, Damian Băieş (Banyae
Demian), Ioachim Gavrilă. (Gabl'ila Jakim), Mihiiilă Bozghiş (Hozgis Mihayla), Macavei (Makave), Borbona, Gavrilă Urusman (Uruszman
Gabrila) si Iacob Călin a ( Jakab Kalina), Din
Nepos (Vampray); Petru Bota (Botta), judele
satului, Alexa Băieş (Danyasz Alexa), Nicoară
Bota (Bata Nikora), Gavrilă Nichita (Nikita
Gabrila), Dumitru Lazăr (Lazar), Ioan Ilarion
(Layrnon) şi Marcu Băieş (Banyasz Markulj).
Din Feldru (Feldrăy): Lupul Oprişca (Oprisko
I"upul), judele so.tului, Mihai Lazăr
(Lazar),
Petru Ciurar (Czyurar), M:1tei Lupul, Vasile
Petrica (Petrica Vaszili), Szunamik Barayurul
(?) şi Savul Toma (Toma Szauul).
POB, nr. 16510.
iJ POB, nr. 17594.

prezenţi următorii
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In primăvara anului 1691 în muite
sate româneşti din districtul Bistriţa, o ficialii locului au întocmit scrisori de jură
mînt faţă de împăratul Leopold, potrivit
calităţii lor de juraţi. Scrisorile, redactate
în limba română sînt semnate toate de
preoţi şi de jude H_
2. Demersuri pentru interesele
turile obştii

şi

Bistriţa

intr-o problemă de interes obcomandantul militar din
a trecut şi prin satul lor
.cu patru care de bunuri. Cărăuşia era
asigurată de saşii din scaunul
Bistriţei,
carele fiind ale lor. In satul Mica nu au
fost descărcate carele saşilor şi locuitorii
din acest sat au mers ei mai departe cu
aceleaşi care, iar cele goale, ale lor, le-au
dus saşii care s-au întors acasă. Oficialii
din Mica cereau oraşului să intervină pe
lângă saşi pentru a schimba carele, ale
lor probabil erau mai bune 11.
Uneori dregătorii obştilor rurale, punând mai presus interesele obştii decât
cele ale ţării, au intrat în conflict cu autoritatea superioară de stat. Mihai Apafi I
dojenea aspru, într-o scrisoare din 5 noiembrie 1672, pe juzii din Bistriţa, Dumitra şi Tărpiu, care au îndrăznit să se
opună obligaţiilor ce le reveneau potrivit
funcţiilor. Judele Bistriţei a trimis pe slujitorul oraşului la Dumitra şi Tărpiu şi
le-a poruncit acestor sate să nu dea cal
de poştă unui stolnic trimis de princip{'
în Maramureş să adune darea restantă şi
care avea asupra lui pecetea cu stema
ţării şi salvconduct de trecere 18_
ştesc. Mergând
Bistriţa la Cluj,

drep-

Judele Ionaşcu împreună cu "preuţii
cu toţi sătenii din Maerul" au scris în
17 iunie 1672 în Rodna o scrisoare lui
Tămaş, "birăul de cetatea Bistriţei ", cerînd să-1 ierte pe un slujitor de la ei, fugit
şi prins în oraş, punîndu-se garanţi locuitori din sat, şi anume Ionaş Săbuleiu,
Ursul Chiţei şi Nuţul Chiţei. "Noi, să
tenii, ne rugăm măriilor voastre pentru
dînsul să vă faceţi milă să-1 ertaţi [... ] că
pînă acmu nu l-am ştiut cu nemică vinovat, de-acmu încă se poate face om
bun" 15 .
Dintr-o altă scrisoare în limba română, redactată în 14 decembrie 1672, scrisă
de preotul Lucaci din Salva către cetatea Bistriţei, aflăm că "setenii şi bătrî
nii Saluvei", deci implicit judele şi juraţii, au intervenit pe lîngă judele, juraţii şi sfatul oraşului Bistriţa să nu-l alunge pe preotul lor - autorul scrisorii susamintite - din sat "şi de ,pre moşia preatesei". Ce se întâmplase de fapt? Preotul
Lucaci a cerut "de la un diac a[l] lui Craiu" (principele Mihail Apafi I), fără ştirea
bistriţenilor "carte de nemşug", adică de
înnobilare. Bistritenii nu au permis să
se stabilească nobili "în vidicul Bistriţei
pînă va trei Dumnezău". Judele, juraţii
şi senatul din oraş au vrut să-1 scoată pe
preotul înnobilat din "vidic cu carte cu
tot". S-au pus însă chezaşi mai mulţi locuitori din Salva pentru preot că nu va
mai cere altă carte şi va renunţa la înnobilare 16 •
Printr-o scrisoare din 24 martie 1694,
judele satului, împreună cu juraţii din
satul Mica (Mikhaza) se adres~J.U oraşului
şi

14 Publicate de Nicolae Iorga,
(vezi supra).
15 POB, Documente româneşti,
colae Iorga, op. cit., IJ, CXCVII,
16 POB, Documente româneşti,
Iorga, op. cit., II, CXCIX, p. 21.

3. Urmărirea şi vrintrerea răufăcăto

rilor.

Conivenţă

cu lotri, haiducie.

In anul 1662, 1::~. 2 noiembrie, nobilul
Erdely se adresa cetăţii Bistriţa
printr-o scrisoare în care relata încălc<~
rea prevederilor "Constituţiei" de către
satul Dumitra, în frunte, bineînţeles, cu
greavul şi juraţii de acolo. Se întâmplase
un fapt interesant, grav şi desigur pitoresc, caracteristic epocii. Nişte tâlhari au
mers asupra satului Cepari (Csiepari) şi
au cerut de la sat 40 de florini, pâine şi
vin. Satul nu le-a dat. Atunci ei au aprins
satul. Pentru a le veni un ajutor din partea vecinilor, locuitorii au tras clopotele
într-o dungă, dar nimeni dintre vecini nu
au venit să-i ajute, fapt care contravine
obiceiului creştinesc şi Constitutiei tării,
spunea nobilul Erdely bistriţenilor. Mai
precizează că Dumitra .putea să se ridice
împotriva lotrilor deoarece se află, în
Ştefan

op. cit., II.
nr. 197. Ni-

p. 20.
nr.

199, N

17

IB

POB. nr. 23159.
POB, r:~r. 17966.
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boi ai unor iobagi români din Dobdc, pe
hotarul satului Galaţii Bistriţei, unde ei
arau pe un ogor al stăpânului lor de moşie. Hoţul a mânat boii pe hotarul satului
Neţeni (Neczj Falui) unde, întâlnindu-se
cu nişte români, s-a speriat şi a fugit. Românii au mânat boii şi i-au predat judelui satului, procedând bine, ca nişte oameni
cinstiţi, spune textul. Judele a trimis vorbă ca proprietarii boilor să vină după ei.
Cnezul. cum este numit în continuare,
judele, ·s-a întâlnit cu hoţul, care l-a chemat de s-au înţeles împreună şi boii au
fost daţi acestuia, la fel şi carul. Oamenii
păgubiţi au mers după boi, pentru că au
fost anunţaţi de cnezul din Neţeni (Neczj
kenesz), dar ei nu au întâlnit pe cnezul
din Neţeni şi astfel 1-au reclamat oraşului

apropiere, la capătul satului Cepari şi putea trimite 10-20 de oam~ni în ajutor.
S-au purtat într-un mod păgân şi pentru
că au îndrăznit să nu se ridice se cere
pedeapsă contra satului Dumitra, potrivit
legii. t!J.
In 1632 unui iobag sărac din Sărăţel
(Oroszjalusi) i s-au furat doi cai. Urmele
au dus în satul Salva (&:alva). Un cal a
şi fost găsit la un ţigan. Iobagul a şi dat
cei doi bani (dinari) judelui satului pentru a merge ou el să-1 prindă pe ,tâlhar.
(Era deci o taxă de doi dinari care revenea judelui satului la prinderea hoţilor
sau a celor bănuiţi de răufăcătorie). Judele satului nu 1-a prins pe lotru care a
şi plecat din sat, iar calul luat de jude
de la ţigan l-a dus în oraş la Bistriţa.
Nobilul iobagului din Sărăţel cerea Bistriţei să i se facă dreptate iobagului şi să
cheme în judecată pe judele satului Salva,
care aparţinea de Bistriţa, pentru că nu
a prins pe lotru ~ 0 .
Vinovat de conivenţă cu răufăcătorii
s-a făcut şi cnezul din Bârgău în 1633.
Un iobag din Bârgău pe nume Vasile
Szocs (Blănarul) a plecat în oraş, la Bistriţa, cu nişte treburi. Pe drum i s-a asociat un fecior român fugar (poate calfă olah legeni), pe nume Petru, şi, ajungând
în oraş, au mers la o cârciumă unde în
timpul petrecerii, feciorul i-ar fi furat iobagului 3 florini şi 60 de dinari, faptă
pentru care iobagul 1-a prins şi l-a dus la
inchisoare. Dar cnezul Andrei, care ţine
de oraş (în Bârgău avea moşie atunci şi
un nobil, deci cnezul era iobag al oraşu
lui), 1-a scos de la închisoare cu multă
plată şi îl ţinea acolo în Bârgău şi astfel
nobilul iobagului nu-l putea aduce la judecată

Bistriţa 2:J.

In cârciuma liberă a lui Cristofor Plinkosdj din Budacul de Jos, Grigor şi Miron, români din Buduş, 1-au bătut pe slujitorul păstorului satului. Acesta a vrut
iniţial să se întovărăşească la băutură cu
ei, dar a fost refuzat. A început să joace
dansul haiducesc (haidu tanczot). Şi cei
doi au început să danseze acest dans, apoi
Miron a luat din cuier sabia cârciumarului şi l-a lovit pe fecior, spărgîndu-i
capul şi provocându-i alte răni. Greabul
din localitate i-a poruncit lui Martin Angrev din Budacul de Jos (probabil jurat),
când acesta ieşea din biserică - era zi
de duminică - să-1 prindă pe Grigor, care
a vrut să fugă. A doua zi, au venit iarăşi
românii din Buduş cu lănd şi săgeţi contra slujitorului păstorului din Budacul de
Jos şi astfel au fost prinşi de locuitorii
de aici 2".
Dintr-un act datat 11 februarie 1648
aflăm că Macavei (Makavi), cnezul din
Rebra (Rebrei), a fost chemat să depună
mărturie în privinţa unui iobag din Mă
gheruş, prins captiv la Bistriţa 2:i.
Printre datoriile pe care le aveau oficialii satelor erau şi cele de pază a drumurilor, de supraveghere a străinilor şi
militarilor care treceau prin localitate.
Principele Gheorghe Rakoczi al II-lea a
poruncit tuturor juzilor şi juraţilor în data
de 14 august 1650 să vegheze asupra

:ll.

La 12 februarie 1635 administratorul
moşiei din Şieu Odorhei răspundea oraşului Bistriţa în problema unor bani falşi
despre care i-a făcut cunoscut cnezul din
Năsăud (Noszodi kenez) ~2.

Un alt caz de conivenţă cu lotri al
unui oficial sătesc este cel semnalat oraşului Bistriţa de administratorul din Rerina la 2 iulie 1639. Au fost furaţi nişte
!D
20

21
22

POB,
POB,
POB,
POB,

nr. 9404.
nr. 10585.
nr. 10Hl0.
nr. 1110r;.

23
2~
25

POB, nr. 12263.
POB, nr. 127rlrl.
POB, nr. 14190.
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stri:linilor ~i mllibri!or ca~·e trec prin localitate, iar cei care nu au bilet de liberă
trecere (salvconduct) să fie arestaţi 26.
Nobilului Lupu Boier din Să·cel, Maramureş, i s-au furat vite în Telciu. (Maramureşenii, printre care şi nobilul Lupu
Boier din Săcel, aduce:m vite h vărat în
muntii Bi.stritei). De asemenea şi lui Ionuţ Vlaicu (Vlajko Jonucznak) i-a furat
un porc Ghiorghiţă, fiul lui Igm.t Gavre
(Gaure Jgnat fiai, Gyorgyicza). Vicecomitele comitatului Maramureş, Gaşpar
Pogany de Cseb, se adr2sa Bistriţei în
10 noiembri2 1670 pentru a face dreptate
celor doi maramureşeni 27.
In data de 19 mai 1679 nobilul Ştefar.
Erdely din Şintereag recomanda bistriţe·
nilor să păzească bine drumuri·le, ştiin
du-se că românului îi este int2rzis să umble călare sau să poarte şi să transpoarte
arme (es azis tilalmas hogj olah sem lovat

Un anume Szep Marton din Nimigea
de Jos (Magyar Nemegye), comitatul Solnocul Interior, se adresa şi el bistriţeni
'lor în 5 martie 1685, relatînd o răufăcă
torie comisă în Zagra. Fiind într-o zi la
casa cnezului din Zagra, unde petrecea,
a venit acolo un libertin din sat, care, în
stare de ebrietate. a luat o pătură din
casa cnezului spunindu-i să meargă să-1
prindă pe fiul morarului. Cnezul i-a răs
puns că nu-l arestează a:::um, ci atunci
când va fi nevoie. Libertinul a plecat, totuşi, la casa morarului unde l-a
bătut
crunt pe fiul aC€stuia, aducându-1 în faţa
cnezului, care l-a eliberat. Libertinul a
mers apoi şi l-a bătut şi pus în lanţuri şi
pe morar. Pentru acest act de silnicie se
cerea intervenţia oraşului 2'l.
O nouă răufăcătorie -comisă pe teritoriul scaunului Bistriţei este reclamată din
Beclean oficialilor oraşului de către Valentin H2ncz, administratorul lui Bethlen
Ferencz, datată 9 septembrie 1687. El relata că lui Peter Pall, iobag al stăpânului
său de moşie din Mc:,lln i-a fost furat un
cal pe care 1-a gil:>it în Livezile (Jaydra)
la un român din Bârgflll, anume la cnezul
Simion (egi Borgoj olanal, Simon kene:?:nel), care era şi el la moară a:::olo, şi
"care este cnezul măriilor voastre" spunea el în adresă. Iobagul a vrut să :i'aci"i
dreptate cu greavul (az gerebell) din Livezile. S-a şi prezentat în a 6-a zi cu încă
6 pentru a depune mărturi·e şi să i se restituie calul. Se cerea şi de astă dată intervenţia oraşului pentru dr·eptate 30 •

sem fegivert nem tarcson, es ne hordossa).

Un iobag de-al său pe nume Vasile Cnezul (Balas Kenez) a fugit în Moldova şi
acum cu mai mulţi lotri s-a întors şi se
află în Gârboul Dejului (Gorbon), găzduiţi
de un prieten al său, pe num2 Toma Guţi
(Guczi Toma). Sunt şi iobagi înarmaţi care
se află cu lotri şi au mers nu de mult
în Nimigea, călări, cu arme. Vasile Cnezul a venit la el, la curte, încercând să-şi
ducă cu el şi fiul. Recomandă deci bistriţenilor să vadă de drumurile dinspre Maramureş şi Moldova, aLtfel se va pl<:î.nge
principelui 2t>.
2G

27
23

POB, nr. 14725.
POB, nr. 17GH5.
POB, nr. 19325.

29 POB, nr. 20345.
Jo POB, nr. 20936.

DES CNEZES ET DES JUGES DES VILLAGES DES ENVJRONS DE BISTRITA
EN LITIGES AU XVII-EME smCLE (I)
.
(Resume)
Des documents d'une valeur particuliere. riches en informations concernaut la haute fonction de juge de village au XVII-eme siecle,
qui se trouvent dans les archives de Cluj (fonds
de la Mairie de Bistriţa) viennent completer
l'image du fonctionnement de cette institution dans une aire geographique moins connue
un observee, dans ce sens - la, ă savoir la zone du pays de Bistriţa. On decouvre ainsi tuute
une fresque de l:t vie rurale du pays de Bistriţa et du Someş. a travers un siecle d'histoire
medievale, une ima~re des situations ott les villages ; juges, cnezes on jures, etaient impliques, en vertu de leurs fonctions. Ils representaient ainsi la collectivite du village. la loi et
l'ordre social, se preeoccupant du bon fonction-

nement de l'etat des choses, du combat pour
les interets de la collectivite, de capturer et de
poursuivre les malfaiteurs, de la tranquillite, la
garde et la securite de la vie des villageois, de
l'accomplissement des ordres, des reglementations concernaut l'~tat, du cantonnement des
troupes etc.
Dans cette premiere partie de l'article, ayant
comme base des documents inedits, on trouve
des aspects du fonctionnement de la haute dignite de juge de vilhge, en ce qui concerne leur
qualite de temoins dans des litiges, leurs demarches pour la collectivite qu'ils representaient, et celles concernant la poursuite et la capture des malfaiteurs.
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INFIINŢAREA REGIMENTULUI II ROMANESC
DE GRANIŢA ŞI ACTIVITATEA LUI IN PERIOADA

1762-1772

IOAN POP

O dezvoltare ulterioară a cunoscut graîn secolul al XVI-lea, când
Ferdinand I al Austriei a aşezat pe uscocii alungaţi de turci în regiunea Varaş
din, cu obligaţia de a apăra frontiera.
Acestor colonişti li s-au adăugat apoi alte
grupuri de fugari din calea turcilor, ast·
fel că după pacea de la Karlowitz din
1699, se vor forma în aceste regiuni· ale
Imperiului habsburgic trei generalate de
graniţă"· In perioada care a urmat, graniţa militară s-a dezvoltat şi ·extins în faze
succesive, ca şi până atunci. Astfel, în
anul 1702, de-a lungul râurilor Sava, Tisa
şi Mureş s-a înfiinţat o nouă graniţă militară, numită Tisa-mureşeană, care însă
nu va avea o existenţă îndelungată"· Victoria austriecilor în războiul cu turcii din
1716-1718 va împinge hotarele Austriei mai spre sud prin anexarea Olteniei,
Banatului şi Serbiei. Ca urmare, graniţa
militară Tisa-mureşeană nu-şi mai avea
raţiunea de a exista, fiind desfiinţată în·
anul 1741 6• Foştilor grăniceri nu le-a ră
mas decât alternativa de a se muta în graniţa militară bănăţeană sau să rămână pe
loc, îndeplinind sarcinile legate de sesia
iobăgească ce o aveau. Procesul de desfiinţare a graniţei s-a terminat în 1750,
cu toată opunerea grănicerilor. Mulţi dintre aceştia vor emigra în ţări străine. Câ-'
teva mii de familii s-au stabilit în Ucrai-

Cercetată în timp, instituţia graniţei
militare se pierde în negura veacurilor. O
găsim şi în Imperiul roman, îndeosebi in
epoca târzie a acestuia, când diferite populaţii "barbare" se aşezau la hotarele
imperiului în calitate de ostaşi-agricul
tori, însărcinaţi de împăraţii romani cu
paza frontierelor. Tot la hotarele imperiului existau castrele, care constituiau,
de asemenea, un fel de colonii militare,
cu rol hotărâtor în apărarea statului 1• De_,
sigur, această instituţie a evoluat de la
o epocă la alta şi de la un stat la altul, in
funcţie de condiţiile economice şi socialpolitice.
In evul mediu, regii poloni au organizat colonii militare în Ucraina pentru apă
rarea acesteia de atacurile tătarilor şi turcilor. Mai târziu, după unirea Ucrainei cu
Rusia, ţarii vor organiza şi ei cunoscutele
colonii de cazaci, tot în scopul apărării
frontierei 2.
Aşezarea turcilor în Peninsula Balcanică în anul 1356 şi expansiunea lor continuă vor impune măsuri de apărare şi
mari sacrificii pentru popoarele din această parte a Europei. Astfel, în anul 1463,
Matei Corvin, regele Ungariei, acordă azil
creştinilor fugiţi din Balcani, colonizându -i în comitatele Licca şi Korbavia. Aceş
tia aveau misiunea de a apăra graniţa împotriva turcilor, acordându-li-se în schimb
pământ şi scutiri de dări 3 .

niţa militară

1 Emil Micu, Contribuţii la istoricul Regimentului Grăniceresc întâi valah, Bucureşti,
1943, p. 2.
2 Jakob Amstadt, Die K. K. Militărgrenze

4 Meyers
Konversations-Lexikon, XI, Leipzig, 1877, p. 552-554.
5 Ibidem.
6
Bujor Surdu, Infiintarea graniţei militare
bănăţene descrisă de un martor ocular (17681773), în "Anuarul Institutului de istorie Cluj",
IV, 1961, p. 257.

1522-1881 (Graniţa
militară cezaro-regească),
Wilrzburg, 19G9, p. 3.
3 Marchescu Antoniu, Grănicerii bănăţeni şi
comunitatea de avere, Caransebeş, 1941 p. 1.

129
17 -

Arheologie

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

~î împotriva nobilimii, a stărilor care manifestau opoziţie tot mai îndârjită faţă de
politica centralizatoare, în spiritul absolutismului luminat, promovată de Curtea de
la Viena în acel timp. Apoi, regimentele
româneşti de graniţă trebuiau să întăreas
că unirea religioasă
atât de zdruncinată
de evenimentele anterioare. Se ştie că în
aceste regimente erau primiţi la început
numai români de religie greco-unită. Prin
aceasta se urmărea o separare cât mai accentuată a ortodoxiei
transilvănene de
cea din Principate şi din Rusia. In acelaşi timp, noua forţă militară trebuia să
oprească emigrările de populaţie românească peste munţi, care luau proporţii
îngrijorătoare. Aşa după cum se ştie, emigrările
întreţineau acea osmoză populară, acea unitate românească pe care
cercurile conducătoare de la Viena o considerau "primejdioasă". Pe de altă parte,
emigrările scădeau numărul contribuabililor, aducând mari prejudicii economiei.
Miliţia de graniţă trebuia apoi să împiedice comerţul de contrabandă, pentru a
sprijini protecţionismul mercantilist prac-'
ticat de regim, iar sub raport sanitar, prin
organizarea de carantină, se tindea la
combaterea bolilor molipsitoare aduse din
răsărit, îndeosebi a ciumei, care provoca
numeroase victime în rândul populaţiei.
Desigur, regimentele de graniţă puteau fi
folosite, la nevoie şi ca forţe combatante
în exterior. Se ştie că în războiul pentru
succesiunea la tronul Austriei (17401748) şi îndeosebi în războiul de 7 ani
(1757-1763), grănicerii de pe frontiera
din sud au adus mari servicii imperiului.
Asemenea servicii puteau aduce şi grăni
cerii din Transilvania. In acest fel, forţele armate puteau fi sporite considerabil,
fără a se agrava bugetul statului, întrucât grănicerii se întreţineau singuri, fiind
în acelaşi timp soldaţi şi agricultori.
Acestea erau, în esenţă, raţiunile care
au determinat pe împărăteasa Maria Tereza şi pe consilierii ei apropiaţi să extindă instituţia miliţiei de graniţă şi în Transilvania, din Banat până în Bucovina. In
acest scop, la 10 martie 1761, generalul
Nicolae Adolf Buccow fu numit comandant al trupelor din Transilvania, având
misiunea de a instaura ordinea atât de
grav ameninţată de conflictele religioase
şi de a studia posibilitatea întemeierii re-

ha, întemeind mai muite sate în regiunea
Kievului 1.
În urma noului război cu turcii din
1737-1739, pe care Austria 1-a pierdut,
aceasta va fi nevoită să se retragă din teritoriile cucerite anterior. Astfel, prin pacea de la Belgrad (1739), companiile de
grăniceri din Oltenia şi Serbia au fost aşe
zate in Banat, la nord de Dunăre, care
constituia acum frontiera dintre cele două
imperii K. Aşa după cum se ştie însă, organizarea completă a graniţei militare de
sud se va încheia abia în deceniile şapte
şi opt ale veacului al XVIII -lea.
In Transilvania, organizarea graniţei
militare va avea loc în anii 1762-1766,
ea fiind determinată însă de alte cauze
decât cele care au dus la înfiinţarea ei în
părţile de sud ale imperiului şi chiar în
Banat. Nu poate fi astfel acceptată păre
rea conform căreia regimentele de graniţă din Transilvania ar fi fost întemeiate cu scopul de a apăra mai bine hota-'
rele de atacurile turcilor 9 . Se ştie că în
a doua jumătate a secolului al XVIII-lea,
Imperiul otoman se afla în plin proces de
decădere, neputând constitui un pericol
real pentru Austria.
În cele ce urmează vom căuta să ară
tăm adevăratele cauze care au stat la
baza întemeierii graniţei militare transilvănene. Ele rezultă din condiţiile economice şi social-politice specifke ale acestei provincii, precum şi din imperativele
epocii respective. Cucerind Transilvania,
austriecii vor căuta să-şi consolideze dominaţia asupra acestei provincii îndepăr
tate, fapt care putea fi realizat prin crearea unei forţe militare locale capabilă să
asigure ordinea internă. Aceasta fusese nu
o dată ameninţată, mai ales în timpul răs
coalei lui Francisc Râk6czi (1703-1711)
şi a mişcărilor populare, îndeosebi a celei
de sub conducerea călugărului Sofronie
din 1759-1761. Pe de altă parte, noua
fotţă ·militară putea fi folosită, la nevoie,
7 Fr. Vanicek, Specialgeschichte der Militiirgrenze, I, Viena, 1875, pp. 572-573.
B Bujor Surdu, Răscoala populară antihab,qburgică- din Banat (1737-1739), în "Studii !ii
materiale de istorie medie" II, Editura Academiei R.S.H., Bucureşti, Hl57, p. 342.
9 Vezi,. Icoana unei şcoli normale, 1930, p.
28; I. Dinulescu, Din trecutul Ardealului. Isto1'ia regimentului Il grăniccri românesc, Bistriţa
(Năsăud). HJ33. p. 2.
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La 9 mai acelaşi an, colonelul Schroder primi ordin de la generalul Buccow
să se întoarcă la Sibiu şi să aducă cu sine
pe fostul primar al oraşului Bistriţa, Johan Friederich Klein de Straussenburg,
care în acel timp îndeplinea funcţia de
viceprimar. Sosit la Sibiu la 13 mai, a
doua zi Klein fu condus la generalul Buccow, care-i făcu cunoscut că românii din
districtul văii Rodnei s-au oferit printr-o
petiţie să servească cu armele pe Maiestatea Sa, acceptând militarizarea. In consecinţă, generalul Buccow ceru viceprimarului Klein să aducă aceasta la cunoştinţa
magistratului bistriţean, care urma să facă demersurile necesare pentru cedarea
districtului românesc. Desigur, g·eneralul
promitea oraşului o despăgubire echitabilă, arătând că prin această cesiune va
câştiga şi graţia Curţii imperiale.
Reintors la Bistriţa, viceprimarul Klein
a adus la cunoştinţa magistratului cele a~
flate la Sibiu, iar primarul Sigismund
Konrad Dinges convocă la 19 mai 1762
o şedinţă a reprezentanţilor oraşului în
cadrul căreia s-a dezbătut problema cedării districtului românesc. Este de remarcat faptul că, în cadrul şedinţei, Klein
avertiza pe membrii magistratului să trateze de acum înainte pe români cu toată
cuviinţa, făcând cunoscut ordinul colonelului Schroder ca locuitorii din acest disJtrict să nu mai fie forţaţi la dif.erite munci
în oraş t:l.
La 24 mai acelaşi an, se convoacă o
nouă şedinţă a magistratului şi a reprezentanţilor oraşului, în cadrul căreia s-a
citit actul de cedare a districtului. In el
se propunea ca satele Nuşfalău (Mărişel)
şi Sîntioana de pe valea Şieului să nu fie
militarizate, acestea urmând a fi colonizate cu saşi, iar locuitorii lor care erau
români să fie mutaţi în valea Rodnei. Este de remarcat faptul că, în actul de cedare, magistratul bistriţean se străduia
să-i prezinte pe locuitorii din districtul
românesc drept iobagi ai oraşului, invocând ca argument diploma regelui Matei
Corvin din 1475, care nu conţinea asemenea prevederi. Actul este însoţit de o serie
de condiţii care, dacă ar fi fost acceptate, ar fi creat locuitorilor o situaţie şi
mai grea decât cea pe care o aveau. Ast"

gimentelor de graniţă, cerându-i-se să îna·
inteze un proiect de propuneri în acest
sens. Sosit în Transilvania, generalul Buc-'
cow reuşi să instaureze ordinea prin mijloace de forţă, iar la 13 octombrie a aceluiaşi an înaintă Consiliului aulic de răz
boi din Viena proiectul său privind înfiinţarea regimentelor de graniţă 10. Proiectul prevedea înfiinţarea a trei regimente
secuieşti de infanterie şi a unuia de husari şi a două regimente româneşti de infanterie şi a unuia de dragoni. Efectivul
unui regiment de infanterie urma să fie
de 3 000 de soldaţi, iar al unui regiment
de dragoni de 1 000 11. Regimentele fiind
constituite din naţiuni diferite, la nevoie,
s-ar fi putut opune unele altora. Desigur,
acest gând nu era mărturisit, dar se ştie
că în stăpânirea multiplelor popoare înglobate cu forţa în imperiu, Curtea de la
Viena se orienta după cunoscutul dicton
antic "Divide et impera".
Cu unele revizuiri, între care şi reducerea regimentelor secuieşti de infanterie la două, proiectul generalului Buccow
fu aprobat la 20 ianuarie 1762 de Con~
siliul aulic de război, iar la 16 aprilie acelaşi an fu aprobat şi de împărăteasa Maria Tereza. Generalul Buccow fu numit
comisar pentru înfiinţarea graniţei militare transilvănene, începând lucrările pregătitoare în acest scop l:l. Astfel, încă in
februarie 1762, sosi la Bistrita şi în districtul văii Rodnei colonelul Schroder, însoţit de locotenentul Holbmann, având misiunea secretă de a studia iniţierea lucră
rilor pentru militarizare. Din ordinul său,
funcţionarii magistratului oraşului Bistriţa au conscris toate familiile de români
din acest district, precum şi din comunele
aflate în jurul oraşului Bistriţa, împreună
cu copiii de ambele sexe de la 15 ani în
sus. Magistratul bistriţean nu cunoştea
scopul acestei conscrieri, aflând doar atât
de la informatorii săi că Schroder ar trata în taină cu unii preoţi români şi îndeosebi cu protopopul de la Năsăud, asupra
unor chestiuni cu totul necunoscute.
10 Virgil Şotropa, lnfiinţarea graniţei militare năsăudene (1762), în "AS", nr. 24, (1938).
p. 1.
· Il D. Prodan, Supplex Libellus Valachol·um,
Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1967, p. 222.
12 Virgil Şotropa, op. cit., p. 2.

IJ

Ibidem, p. 5.
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fel, magistratul pretindea, pe lângă suma
de 38 481 fl. şi 43 cr., pe care o stabilise
ca despăgubire pentru cedarea districtului românesc, să i se recunoască dreptul
de crâşmărit, de pescuit, vânat şi moră
rit şi chiar proprietatea asupra munţilor,
grănicerii urmând a plăti taxe pentru pă
şunatul animalelor pe aceştia. Iritat d!:'
asemenea pretenţii exagerate, generalul
Buccow arăta delegaţilor oraşului Bistriţa că "acelor oameni nu le·au lăsat nimic
liber, cu excepţia aerului'; 1". Curtea de
la Viena a oferit până la urmă suma de
12 000 florini drept "despăgubire", din care Universitatea săsească a reţinut datoriile pe care oraşul Bistriţa le avea faţă
de aceasta. Străduinţele magistratului de
a obţine avantaje cât mai mari de pe
urma cedării districtului românesc s-au
dovedit astfel zadarnice. Demersurile privind cedarea districtului românesc se vor
amâna, fiind tergiversate de magistratul
oraşului Bistriţa, care nu voia să renunţe
de bună voie la veniturile pe care la încasa din acest district. Actul final de cedare va fi semnat de reprezentanţii magistratului abia la 9 ianuarie 1766 1'', când
Regimentul II românesc de graniţă era
deja constituit.
Înfiinţarea miliţiei de graniţă în Transilvania a întâmpinat o opoziţie îndârjită
din partea nobilimii, care nu voia să-şi
piardă iobagii de care se temea, îndeosebi de români. "Nobilimea îl priveşte pe
român ca pe un om sortit a fi sclav, a
cărui fericire constă în harul de a avea
aer liber" w, se spune într-o informare
intocmită pentru Iosif al II-lea în preajma
primei sale călătorii prin Transilvania în
anul 1773. Guvernatorul Ladislau Kemeny s-a opus în mod făţiş înfiinţării regimentelor de graniţă, susţinând că o astfel
de chestiune trebuie discutată şi aprobată
de dietă. El va fi destituit şi înlocuit cu
generalul Buccow, care fu numit preşe-

dinte al guberniului 17. Este cunoscută, de
asemenea, opoziţia Cancelariei aulice transilvănene de la Viena, în frunte cu cancelarul Gabriel Bethlen, faţă de înfiinţarea
regimentelor de graniţă, îndeosebi faţă de
militarizarea românilor. Această instituţie
reprezenta interesele nobilimii, care nu
putea vedea cu ochi buni ridicarea, în
bună parte din rândul iobagilor săi, a
unei pături militare libere, mai ales din
sânul naţiunii "tolerate". Pentru a combate militarizarea, Cancelaria aulică transilvană invocă faptul că : "Inarmarea
poporului român este o măsură periculoasă, deoarece în mijlocul lui se găsesc instigatori ; prin aceşti instigatori, românii
vor fi uşor răzvrătiţi, deoarece cei mai
mulţi nu posedă proprietăţi. Iar din punctul de vedere al legislaţiei ţării nu sunt
recunoscuţi ca naţiune, deci nu au nimic
de pierdut. / ... /. Periculos este, de asemenea, că acest popor s-a obişnuit de a fi
solidar, acţionând în comun, unul pentru
toţi şi toţi pentru unul" lfl. La aceste afirmaţii, vădit tend·enţioase, a răspuns mareşalul Siskovich care arăta că, după deprinderea cu servidul militar, românii se
poartă bine, respectă ordinea şi îşi fac
datoria aşa cum se cuvine în faţa duşma
nului, fiind exemplu de statornicie şi disciplină militară 19 .
Impotriva militarizării

românilor era
unor
altele
nu voiau să renunţe de bună voie la numeroasele sate româneşti de pe aşa-numi
tul Pământ-Crăiese.
Prin militarizare,
multe din aceste sate urmau să iasă de
sub jurisdicţia şi administraţia acelor oraşe. Or, se ştie că magistratele acestor
oraşe, care reprezentau interesele patriciatului, tindeau să iobăgească pe locuitorii
acestor sate. Situaţia satelor din valea
Rodnei este un exemp'lu elocvent în acest
sens. Ceea ce se petrecea aici, se petrecea
pretutindeni, pe Pământul-Crăiesc (Fundus Regius). In rezoluţia împărătesei Maria Tereza prin care aprobă proiectul geşi patriciatul săsesc.
Magistratele
oraşe ca Bistriţa, Braşov, Sibiu şi

Ibidem, p. 20.
Virgil Şotropa, op. cit., In "AS·', nr. 25,
(1939), p. 295.
Iti Citat luat din Mathias Bernath, Die Erichtung der Siebenbii.rgischen Militiirgrenze und
die Wiener Rumiinen Politilc in der frii.hjoscphinischen Zeit (lnfiinţarea graniţei militare
transilvănene şi politica Vienei faţă re români
in perioada iosefină timpurie), în .Slido>t
Forschungen", Ml:mchen, XIX, (1960). p. 168.
H
15

I7 Ibidem, p. 171.
IB Citat după Carol Gollner, Regimentele de
graniţă din Transilvania ( 1764-1851), Editura
Militară. Bucureşti, 1973, p. 31.
19 Valeriu Şotropa, Districtul grăniceresc năsăudean, Editura
Dacia,
Cluj-Napoca, 1975,

p. 70.
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măr mare să se înscrie pentru a deveni
grăniceri, dar domnii de pământ îi reţî
neau" 22 , se relatează într-un document .al
vremii. Astfel, acţiunea pentru înfiinţa
rea regimentelor de graniţă româneşti se
desfăşura într-un ritm destul de rapid,
îndeosebi în valea Rodnei, şi se părea că
ea nu va întâmpina dificultăţi. La 22 apri-

neralului Buccow de înfiinţare a miliţiei
de graniţă, se menţionează faptul că, "naţiunea săsească" a înaintat un memoriu
de protest împotriva militarizării. Răs
punzând la acest protest, generalul Buccow arăta că "naţiunea săsească", adică
patriciatul, nu numai că a luat locuitorilor din satele româneşti vechile drepturi, ci i-au adus şi în stare de iobăgie 20.
Acţiunea de înfiinţare a regimentelor
de graniţă a întâmpinat greutăţi şi din
cauza opoziţiei ţăranilor, care priveau cu
destule rezerve miiitarizarea. Deşi aceasta îi scutea de o serie de obligaţii, îi încărca cu altele, când ei voiau să fie liberi. O rezistenţă .mai înverşunată s-a
vădit la secui, care invocau vechile lor
drepturi, dar nici românii nu o vor accepta bucuroşi, mai ales că, la început, în
rândul grănicerilor erau primiţi njumai.
cei de religie greco-unită. Promisiunile
erau, ce e drept, ispititoare. Astfel, într-un document privind concluziile unei.
comisii care se deplasase în satele din
valea Rodnei pentru organizarea mi'litiei
de graniţă sunt redate avantajele şi obligaţiile viitorilor grăniceri. Intre avantaje,
un loc de seamă il ocupă scutirea de impozite, excepţie făcând taxa capului, eliberarea din jugul iobăgesc al oraşului Bistriţa, anularea datoriilor pe care trebuiau
să le plătească în contul datoriei oraşului,
retribuţia serviciului de pază la cordon şi
anume : patru creiţari pe zi pentru infanterişti şi opt pentru dragon, care trebuia
să-şi întreţină caluL scutirea de recrutări pentru armata de linie etc. In ceea ce
priveşte obligaţiile,
acestea constau în
prestarea serviciului de pază pe graniţă,
iar în caz de război urmau să participe
la lupte alături de armata de linie şi în
afara tării. De asemenea, trebuiau să participe la exerciţiile militare şi la unele
munci obşteşti în cadrul satelor şi districtului lor 21.
In urma acestor promisiuni, atât în
valea Rodnei cât şi în părţile de sud a-le
Transilvaniei, unde se organiza Regimentul I românesc de graniţă, ţăranii cuprinşi
de frenezia libertăţii vor accepta militarizarea. "Au venit iobagi şi jeleri în nu-

lie 1762, Consiliul aulic de război numi pe
locotenent-colonelul Georg von Raschtitz,
comandant al Regimentului II românesc
de graniţă, iar pe locotenent-colonelul Iohann Dombrowka comandant al regimentului de dragoni, precum şi pe ceilalţi ofiţeri, cu ordinul de a pleca neântârziat spre
regimentele lor 23 • In lunile iulie-august
1762, aceşita sosiră în valea Rodnei, începând acţiunea de organizare a celor
două regimente.
La început au fost militarizate cele 21
de sate din valea Rodnei, precum şi satele Nuşfalău şi Sîntioana de pe valea
Şieului. Magistratul oraşului
Bistriţa a
făcut numeroase demersuri la forurile superioare, pentru a împiedica militarizarea
ultimelor două sate, cerând ca românii din
acestea să fie mutaţi în valea Rodnei. iar
ele să fie colonizate cu saşi. Văzând că
acţiunea sa n-a dat rezultatele scontate,
magistratul a pretins ca în locul celor
două localităţi să primească drept recompensă satele Chiraleş şi Arcalia, dar toate străduinţele sale s-au dovedit zadarnice. Mai mult chiar, 505 familii de ţă
rani români din satele săseşti situate în
jurul oraşului Bistriţa şi din periferia
acestui oraş s-au înscris în cele două regimente de graniţă, fiind mutate în distri-ctul militar 2". Această acţiune a întâmpinat numeroase greutăţi, cauzate mai ales de încercarea magistratului bistriţean
22 Teleki Domokos, A szekely hat<irărseg tăr
tenete (Istoria miliţiei de graniţă secuieşti), Budapesta. 1877, p. 24.
23 Gustav Ritter Amon von Treuenfest, Geschichte des ~- K!. Infanterie-Regimentes nr.
50 ... 1762-1850, Zweites Siebenburgen Romanen
Grenz-Infanterie-Regiment nr. 17 (Istoria regimentului de infanterie cezaro-regesc, nr. 50, între 1762-1850, al Il-lea regiment de graniţă
transilvănean românesc de infanterie nr. 17).
Viena, 1882. P. 5.
~ 4 Friedrich Krammer, Beitrăge zur Geschichte der Militărisirung des
Rodnaer Thales
(Contribuţii la istoria militarizării văii Rodnei),
în "Program des evangelischen Obergymnasiums
A.B. zu Bistritz", 1879-1880, p. 36.

20 Biblioteca Arlacemiei Române, Filiala ClujNapoca, mss. 1, l!ermană, nr. 1338, f. 1-2.
21 Ibidem, f. 269-270.
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de a-şi însuşi bunurile imobile ale acestor ţărani, care însă voiau să şi le vândă
pentru a-şi putea construi alte case şi a-şi
întemeia noi gospodării în regiunea văii
Rodnei.
Spre sfârşitul lunii octombrie 1762, generalul Buccow, însoţit de consilierul gubernial contele Haller Gabor şi de secretarul Cserei Elek a inspectat noile unităţi de grăniceri din districtul năsăudean,
cu care ocazie fură desfăşurate noile stindarde sosite de la Sibiu 25. Militarizarea
văii Rodnei părea a fi încheiată, fără a
fi întâmpinat dificultăţi deosebite. Acestea se vor ivi abia de acum. Promisiunile
făcute întârziau să se arate. Inainte de a
le simţi efectul, grănicerii au trebuit să
facă cunoştinţă cu noile lor obligaţii militare, cu ofiterii străini care-i tratau cu
brutalitate, dispreţuind obiceiurile şi credinţa lor. De fapt, şi timpul fus·ese prea
scurt pentru a se putea realiza promisiunile făcute. Nemulţumirile si agitaţii'le în
rândul grănicerilor se manifestau tot mai
intens, culminând cu răscoala de la Salva
din 10 mai 1763,. In aceeaşi zi, generalul
Buccow sosi la Năsăud pentru a lua jurământul noilor soldaţi. fiind insotit de
eoiscopul greco-unit de la Blaj. Petru
Paul Aron. La Năsăud, unde se luă jură
mântui Regimentului de dra~:wni, ceremonia s-a desfăşurat în linişte. In aceeaşi zi,
la Salva, pe platoul Mocirla, a avut loc
sfinţirea steagurilor celor două batalioane de infanterie de către episcopul Petru
Paul Aran, după care urma să se ia jurământul soldatilor. In acel moment însă,
şi-a făcut aparitia în faţa frontului bă
trânul Tănase Todoran. care. îndemnând
la revoltă, spuse : "De doi ani mai (aproape) sântem cătane, adică grăniceri şi carten-am căpătat de la înălţata împărăteasă
că sântem oameni liberi. Ne-au scris iobagi, dăm dare, facem slujbe ; copiii noş
tri vor merge până la marginile pămân
tului să-şi verse sângele. Dar pentru ce ?
Ca să fim robi. să n-avem nici un drept?
Copiii noştri să fie tot proşti, ori vor învăţa ceva ori ba ? Aşa nu vom purta armele, ca şi sfânta lege (religia) să ne-o
ciufulească (batjocorească) tisturile (ofi25

tare

Virgil Şotropa, lnfiinţarea
năsăudcne (H62), în "AS",

graniţei

ţerii). Jos cu armele ! Alungaţi afară pă
gânii din hotom~le noastre ! Auziţi creş.,.
tini români, numai atunci vom sluji, când
vom vedea carte de la înălţat3. împărătea
să unde-s întărite drepturile noastre până
atunci, nu ! Odată cu capul ! Ce dă guberniul şi Cancelaria din Beciu (Viena) e
nimica. îs minciuni goale, de azi până
mâine" 26 • La aceste cuvinte, soldaţii aruncară armele la pământ, apoi le-au ridicat din nou, somând pe ofiţeri să pără
sească teritoriul districtului lor. Toate încercările generalului Buccow şi ale episcopului Petru Paul Aran de a potoli spiritele fură zadarnice, ei înşişi scăpând cu
fuga. Astfel, jurământul nu se mai făcu.
In urma celor petrecute la Salva, generalul Buccow se gândi să întreprindă o
represiune sângeroasă, un masacru în masă, dar până la urmă se răzgândi şi trimise o comisie de anchetă, în frunte cu
generalul Siskowich. Rezultatul anchetei
s-a soldat cu 19 condamnări la moarte.
Dintre cei condamnaţi, patru fură executaţi în frunte cu bătrânul Todoran car(O!
fu frânt cu roata, iar Vasile Dumitru din
Mocod. Man Grigore din Salva şi Vasile
Oichi din Telciu au fost spânzuraţi. Celorlalţi 15 li se comută pedeapsa să treacă de
10 ori în sus şi în jos "printre loviturile
de vergi a 300 de soldaţi". Supliciul lui
Tănase Todoran şi al tovarăşilor săi a avut
loc tot la Salva pe platoul Mocirla, la
12 noiembrie 1763. Documentele vremii
relatează faptul că ei au înfruntat cu curaj moartea. Chiar în timpul execuţiei,
Tănase Todoran a declarat că "nu reg~etă
de a suferi moarte pentru dreptate, deoarece e mai bine să-si piardă viaţa decât
să trăiască în robie" 27 ..
Răscoala de la Salva nu a rămas fără
urmări. Astfel, la 16 martie 1764, împă
răteasa Maria Tereza a emis patenta în
care stabilea nu numai obligaţiile, ci şi
drepturile grănicerilor români, declaraţi
"liberi" 28. Intre timp, generalului Buccow
i s-a retras mandatul pentru înfiinţarea
graniţt!i militare transilvănene, fiind înlocuit cu mareşalul Siskowich, care va da
dovadă de mai mult tact în această acţiune. Ofiţerii rigizi, care s-au dovedit

mili-

26
27
28

nr. 24, (1938).

p. 29.

Ibidem, p. 70.
Ibidem, p. 73.

Mathias Bernath, op. cit., pag. 185.
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incapabili de a înţelege năzuinţele gramcerilor, ·au fost rechemaţi. In locul lor
au fost aduşi ofiţeri din Tirol şi Halia,
care, cunoscând limba latină şi limba italiană, au învăţat cu uşurinţă limba română. Intre aceştia merită a fi menţionaţi
locotenent-colonelul Carol Enzenberg, care la 16 martie 1764 fu numit comandant
al regimentului şi căpitanul Antonio Cosimelli. Prin activitatea lor, aceşti ofiţeri
şi-au câştigat o mare popularitate în rândul populaţiei, ale cărei interese le-au
apărat cu mult zel,
înscriindu -şi astfel
numele în istoria acestui ţinut. Prin tact
şi înţelepciune, Enzenberg a continuat şi
a reuşit în scurt timp să desăvârşească
organizarea regimentului. Acesta primi
acum numirea de Regimentul al II-lea de
graniţă român transilvănean, de infanterie nr. 17 29.
In anul 1764, Regimentul de dragoni
a fost redus la numai două escadroane,
iar soldaţii celorlalte şase escadroane au
fost repartizaţi pe la companiile Regimentului II infanterie. Cele două escadroane
vor fi şi ele dizolvate în anul 1770. Tot
în anul 1764, simţindu-se nevoia unui cordon militar mai întins, au fost militarizate încă cinci sate de pe valea Şieului :
Monor, Gledin, Şieul Mic, Budacul Român şi Ragla, precum şi două sate de pe
valea Mureşului : Morăreni şi Ruşif
Munţi 30 . Este de remarcat faptul că toate
cele şapte sate menţionate aparţineau
proprietarilor feudali : Kemeny şi Banffy.
Cei doi proprietari au fost chemaţi la Sibiu pentru a se pronunţa asupra condiţiilor în care vor să cedeze acele sate,
pentru a fi militarizate. Memorialistul
Halmagy Istvan menţionează în jurnalele
şi scrierile sale faptul că celor doi proprietari li s-a pus în aşa fel întrebarea încât
să înţeleagă că cedarea acelor sate este
de neânlăturat 31 . Nu dispunem de dovezi
privind modul în care au fost răscumpă
raţi proprietarii menţionaţi, dar este cert
29Virgil
grăniccresc

că prin
eliberaţi

militarizare locuitorii lor au fost
din iobăgie, devenind· solda.ţi gră
niceri. lntr~un document di!i ·t76o se relatează doar faptul că despăgubirea domnilor de pământ pentru domeniile expropriate şi delimitarea bunurilor grănice
reşti s-a făcut printr-un ordin gubernial,
ca urmare a intervenţiei Consiliului aulic
de război de la Viena 32_
Organizarea regimentului făcea astfel
progrese, cuprinzând acum 30 de sate.
Concomitent, s-a organizat şi Regimentul
I românesc de graniţă în partea de sud
a Transilvaniei, având sediul la Orlat,
precum şi cele două regimente de infanterie secuieşti şi cel de husari. Aşa după
cum se ştie, după măcelul de la Madefalău din ianuarie 1764, rezistenţa secuilor
a fost înfrântă, fiind nevoiţi şi ei să accepte militarizarea. Chiar în acel an,
Curtea de la Viena a dat Statutul pentru
regimentele de graniţă secui·eşti, iar în
1766 Statutul privind regimente-le de graniţă româneşti. Cu aceasta, acţiunea pentru înfiinţarea regimentelor de graniţă
poate fi considerată ca încheiată. Statutul sau regulamentul, cum i se mai spunea, constituie legea fundamentală pe baza
căreia şi-au desfăşurat activitatea regimentele de graniţă. In el sunt stabilite "':
precizate drepturile şi îndatoririle grăni
cerilor : dreptul de proprietate şi de succesiune, justiţia şi organizarea regimentelor. "Indatorirea principală a tuturor românilor grăniceri - se m2nţionează în
statut - este ca atât în timp de război.
cât şi în timp de pace să se îngrijească
de apărarea graniţelor, să fie de strajă in
garnizoane şi la poteci, să menţină si~u
ranta ţării, prin urmărirea hoţilor şi împiedicarea importului şi exportului dandestin de mărfuri şi bucate prohibite, precum şi prin prevenirea, în conformitate
cu ordinele date de mai marii lor, a tuturor fraudelor de oric-e fel ar fi şi a trecerii graniţei" 33. In statut se menţionează
de asemenea, faptul că in caz de război
grănicerii sînt obligaţi să facă serviciul
şi in afară de patrie.
In lucrarea sa, Geschichte der K. und
K. Wermacht (Istoria armatei cezaro-regeşti), Alphons Wrede, unul din istoricii

Şotropa, Comandanţii Regimentului
năsăudean,
în volumul închinat

Fraţilor

Alexandru şi Ion I. Lapedatu, cu ocazia
împlinirii a 60 de ani. Bucureşti, 1936, p. 816.
3tJ Virgil Şotropa, Regimentul grăniceresc nă
săudean (1762), în "AS", nr. 2, (1925), p. 6.
31 Halmăgy Istvan, Napl6i es iratai (Jurnale
şi scrieri), 1752-1785. în Colecţia Monumenta
Hungariae
Historica, XXXVIII, Budapesta.
1906, p. 247.

:J2_ Arh. St. Sibiu, fond
biului, nr. 58, din 1766.
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militare austriece,
cele
consta la început din tunici lungi de culoare
cenuşie deschisă, iar după 1769, din stofă
neagră, cu epoleţi de culoare roşie la regimentul II. Pe cap purtau un fel de chipiu (csak6), iar în afara serviciului militar, ofiţerii purtau pălării. In ceea ce priveşte regimentul de dragoni, acesta avea
uniforma din stofă de culoare albă, iar
epoleţii erau de culoare roşie :lr.. Desigur,
uniforma s-a schimbat de mai multe ori
în ceea ce priveşte culoarea stofei, a epoleţilor, a nasturilor etc., dar în esenţă ea
a rămas aceeaşi. Astfel, în 1807 la Regimentul II românesc de graniţă, epoleţii
erau de culoare verde-papagal, nasturii
albi, pantalonii de culoare albastră deschisă, iar vestonul de culoare brună 35 .
Este de menţionat faptul că grănicerii îşi
procurau uniforma pe cont propriu, la început în familie, iar apoi prin comisiile
economice de echipament, în schimbul
unei sume de bani 36 •
Incă de la înfiinţarea sa, Regimentul
II românesc de graniţă a avut un efectiv
de 3 000 de soldaţi, adică 3 batalioane, teritoriul său fiind împărţit în circumscripţii pe companii, a căror număr se ridica
la 12. Sediile companiilor se stabileau în
comunele mai mari, ele având în frunte
câte un căpitan sau căpitan-locotenent.
Acestea nu au avut un caracter permanent fiind adesea schimbate. Nici sediul
regi~entului nu a fost la inceput numai
la Năsăud. Un timp, acesta era la Feldru,
apoi la Telciu. Abia în anul 1778, Năsău
dul a fost declarat ca sediu permanent
al regimentului. La început, sediile companiilor erau în comunele : Năsăud, Telciu, Feldru, Rodna, Salva, Monor, Rebri-

şoara,

Mocod, Sângeorz, Ruşii-Munţi, Zagra şi Maieru. In ceea ce priveşte corpul
ofiţeresc, acesta era alcătuit în anul 1766
din 44 de ofiţeri de diferite grade, după
cum urmează : un colonel, un locotenentcolonel, 10 căpitani, 2 căpitani-locotenenţi,
24 locotenenţi şi sublocotenenţi, un topograf, un judecător (auditor), un capelan,
un chirurg, un stegar şi un şef al închisorii 37 •
Infiinţarea regimentului a adus după
sine schimbări importante în viaţa locuitorilor din acest district, care vor îmbina
satisfacerea obligaţiilor militare cu o activitate susţinută pe tărâm economic, social-obştesc şi cultural. Astfel, încă în ianuarie 1764, în urma unui ordin al generalului Buccow, grănicerii vor prelua paza .pasurilor de la plăieşi şi inspectorii
acestora :lll. Tot acum a început construirea de pichete pe întreaga graniţă pentru
adăpostirea
soldaţilor care o păzeau ~ 9 ,
precum şi a drumurilor şi staţiunilor d~
carantină de la Rodna şi a fortificaţiilor
din satul Bârgău. Printr-un ordin gubernial, la aceste lucrări au fost obligate a da
ajutor şi satele din jurul oraşului Bistriţa, precum şi cele din comitatele Szolnok
şi Dobâca "0. O muncă susţinută a desfă
şurat populaţia grănicerească la construirea locuinţelor pentru ofiţeri. Numai în
anul 1763 au fost construite 24 locuinţe
ofiţereşti în diferite sedii de comarrdă, iar
cele existente au fost reparate 41 •
Progrese însemnate s-au înregistrat în
dezvoltarea agriculturii, cre~terea animalelor, exploatarea pădurilor, a comerţului
cu lemne şi sare, în construirea de drumuri şi poduri, de şcoli, precum şi în organizarea administrativă. Militarizarea a
impus o mai mare stabilitate a locuitorilor. De aici necesitatea dezvoltării agriculturii pentru asigurarea hranei necesare
populaţiei. Ast.fel, agricultura va cunoaşte
o dezvoltare atât extensivă, cât şi intensivă prin perfecţionarea metodelor de cultivare a pământului şi prin sporirea şi
ameliorarea plantelor cultivate. Intr-un

menţionează faptul că, uniforma la
două regimente de graniţă româneşti

33 Statutul regimentelor româneşti de graniţă

a fost publicat de Vasile Bichigean, in "AS",

(1928-1929), nr. 8-9, pp. 6-92, 104-121.
34 Alphons V. Wrede, Gesch~chte der K. u~d
K. Wermacht (Istoria armatei cezaro-regeşt1),
V Viena, 1903, p. 223.
' 35 Hugo Kerknawe, Die alte K.K. Milităr
grenze. Ein Schutzwall Europas, (Vechea gr~
niţă militară cezaro-regească. Un val de aparare a Europei), Viena-Leipzi~r, 1939, p. 41.
36 J. H. Benigni, Pragmatische Geschzchte des
sieberburgischen Militărgrenze, II Theil, (Istoria pragmatică a graniţei militare transilvă
nene, partea a II-a), lucrare aflată în manus.
cris, p. 92.

sului

Arh. St. Cluj-Napoca, fond Primăria oraBistriţa, fasc. 42/1763-1784, f. 17-29.

·

Ibidem, fasc. 311/1761-1766, f. 238.

"51
38

Ibidem, f. 240.
w Ibidem, fasc. 311/1769-1781, f. 225.
41 Gustav Ritter Amon von Treuenfest, op.
cit., p. 7.
:J9

136

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

val-achica sub Carolo barone Enzenbergio.
"Sfaturile date - se arată în acel poem
- le întăreşte în suflete cu îndemnuri
zilnice ; pe unul îl învaţă, pe altul îl împintenează, pe unul îl trezeşte din amorţeală, pe altul îl mustră şi astfel pe căi
diferite tinde la aceeaşi ţintă. Romulizii
(urmaşii lui Romulus n.n.) au rămas
uimiţi văzând această reformare a vieţii
lor şi câştigară mare încredere în puterile proprii" t.u.
Incă din anul 1765 a început amenajarea râului Someş pentru transportul
lemnului prin plute, precum şi a sării df'
la Ocna Dejului spre Ungaria, cu scopul
ca grănicerii să-şi poată realiza şi pe
această cale unele câştiguri. S-a înfiinţat
chiar o comisie care a condus lucrările
de amenajare a acestui râu, dar aşa cum
rezultă din documentele vremii, activitatea ei a fost muit stânjenită de unii domni
de pământ, care construiau tot felul de
diguri pe la morile lor, cu scopul de a
împiedica transportul de lemne şi sare pe
Someş "7. In ciuda acestor dificultăţi,
transportul de lemne şi sare pe acest râu
a continuat până în timpul războaielor
cu Franţa, deşi câştigurile realizate de
grăniceri din aceste ocupaţii erau minime. Astfel, dintr-un document al vremii
rezultă că, numai în decurs de 10 ani
(1766-1776), s-au transportat la Szolnok,
în Ungaria, 154 689 măji de sare, realizându-se un câştig pentru erar de 455 892
florini t.R. Concomitent cu aceste ocupaţii,
au fost construite joagăre pentru prelucrarea lemnului la Parva, Maieru şi în
alte localităţi 49 • La 16 martie 1793, Comandamentul general din Sibiu dispune
printr-un ordin către comanda regimentului să se ia măsuri în scopul sporirii joa
gărelor, stidăriilor şi povernelor de po-

memoriu din 25 martie 1769, adresat comandantului brigăzii de la Sibiu, colonelul Carol Enzenberg scria : "Sînt silit să
mă gândesc cu grijă să se clădească noi
sate, să se lăzuiască terenuri neroditoare
şi să se prefacă în roditoare, spre a putea
câştiga subzistenţa pentru mai mult popor şi spre a se întări întrucâtva regimentul" 4:!. In conscripţia comunei Telciu
din 1799 se menţionează faptul că locuitorii îşi asigură existenţa din agricultură,
creşterea animalelor şi exploatarea pădu
rilor 43 •
Organizarea şi conducerea economiei
cădea în sarcina Comisiei economice, care
· a fost instituită la scurt timp după înfiinţarea regimentu'lui. Aceasta era formată
din reprezentanţii comunelor grănicereşti,
având ca preşedinte pe comandantul regimentului. Comisia se întrunea de câte
ori era nevoie, dar cel puţin o dată pe
an, la sediul comandei regimentului, dezbătând problemele economice, precum şi
toate celelalte probleme privind viaţa gră
nicerilor ca : raporturile lor cu statul şi
familia, chestiuni de proprietate, comerţ
şi şcoală. In anul 1772, s-a construit o
clădire în care comisia îşi ţinea şedin
ţele, dar în 1801 aceasta a ars, nemaifiind reclădită ""· Importanţa care se acorda economiei reiese şi dintr-un ordin dat
de viitorul împărat Iosif al II-lea în 1773,
Comandamentului general de la Sibiu, în
care se menţionează faptul că : "Grija
pentru culturile solului şi pentru creşte
rea vitelor constituie cel mai sigur mijloc de consolidare a sistemu'lui regimentelor de graniţă" 45.
Progresul realizat pe plan economic,
ca şi în celelalte domenii s-a datorat în
primul rând muncii pline de avânt şi abnegaţie a populaţiei grănicereşti, dar şi
spiritului organizatoric şi tactului de care
a dat dovadă colonelul Carol Enzenberg,
comandantul regimentului în perioada
1764--.1777. Activitatea şi faptele lui sunt
slăvite de căpitanul Antonio Cosimelli în
opera sa : Poenw.tion de secunda legione

tasă

tul

30 .

In anul 1769 Austria, profitând de fapcă Turda se afla în război cu Rusia,

46 Vasile Bichigean, Poemation de secunda
legione valachica, sub Carolo barone Enzerbergio, în ,.AS", nr. 2, (1924), p. 40.
47 Arh. St. Bucureşti, Colecţia microfilme din
Austria,
inv. nr. 1192, roia 66 C. (cadrul) :

42 Virgil Şotropa, Un proces multisecular, în
"AS", nr. 13, (1930), p. 289.
43
Arh. St. B-N., fond Regimentul II românesc de graniţă, pachet nr. 2, dos. nr. 3. f. 5.
4
4 Virgil Şotropa, Un act memorabil, în "AS",
nr. 12, (1930), p. 149.
45 J. H. Benigni, op. cit., p. 10.

118-134.

48 Virgil Şotropa,
Răboajc din trecut, în
.,AS", nr. 4, (1925), p. 95.
49 Gustav Ritter Amon von Treuenfest, op.

r.it., p. 8.
ou J. H. Benigni, op.
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cit., p. 62.

a impus acesteia ca şi celor două Principate, o rectificare de frontieră de-a lungul Carpaţilor mutând mai înainte vulturii
imperiali şi anexând astfel 54 de munţi
care vor fi numiţi "munţii revendica ţi".
Aceşti munţi au fost daţi, în cea mai mare
parte, în folosinţa regimentelor de graniţă, dar asupra lor formulau pretenţii şi
unele familii nobiliare ca, de pildă, familia Kemeny care pretindea o parte din
munţii

atribuiţi

grănicerilor

durile se aflau din cele mai vechi timpuri
în ·folosinţa indiviză a comunelor. Autorităţile habsburgice au considerat păduri
le, ca şi t2renurile agricole, proprietate a
monarhului, reprezentat prin erarul militar, predate în posesia sau cel puţin în
folosinţa codevălmaşă a comunelor gră
nicereşti, ca răsplată a serviciului militar 52 • Organizarea şi activitatea administraţiei pădurilor, precum şi exploatarea
acestora era reglementată prin ordonanţe
silvice (Waldordnung). In toate satele erau
numiţi paznici de păduri care pentru serviciile efectuate erau scutiţi de muncile
obşteşti. Aceştia raportau comandanţilor .
de companii toate pagubele produse în
păduri, care erau apoi cercetate de ofiţeri
şi subofiţeri împreună cu bătrânii satelor
sau alţi grăniceri, luându-se măsuri pentru pedepsirea prin amenzi şi alte mijloace a celor ce le-au produs. Fiecare paznic de pădure era obligat, conform jură
mântului depus, să-şi viziteze pădurea încredinţată pentru supraveghere de două
ori pe săptămână. Activitatea paznicilor
de păduri era controlată de inspectorul
silvic al regimentului, care era retribuit.
Defrişarea unor porţiuni din păduri pentru
mărirea terenurilor agricole se putea efectua numai cu aprobarea comandei regimentului 5:1. Toate aceste măsuri aveau
drept scop conservarea fondului silvic,
care constituia o bogăţie inestimabilă a

năsăudeni.

Anexarea celor 54 de munţi constituie o
dovadă în plus a politicii expansioniste pe
care o promova Imperiul habsburgic.
Acesta va cotropi, în anul 1775, şi patru
judeţe din nordul Moldovei, teritoriu că
ruia i s-a dat denumirea de Bucovina,
pentru a masca faptul comis. într-un document al vremii se menţionează faptul
că românii din cele două Prindpate nu
recunoşteau noua frontieră, doborând peste tot vulturii imperiali :; 1.
Concomitent cu activitatea pe plan
economic, se produc schimbări însemnate
şi pe plan administrativ şi cultural-obştesc. In fruntea comunelor au fost numiţi
subofiţeri sau elemente cu pregătire corespunzătoare, care manifestau interes şi
spirit de iniţiativă în aplicarea dispoziţii
lor date de comanda regimentului. A fost
organizat serviciul de poliţie prin comune, s-au luat măsuri pentru paza impotriva incendiilor etc. In intregul district
s-au pus pietre kilometrice şi tăbl1ţe de
orientare. In acelaşi timp, populaţia gră
nicerească
a participat la numeroase
munci obşteşti ca, de pildă, la construirea
şi repararea drumuri:lor şi podurilor, a
locuinţelor ofiţereşti, a şcolilor şi biseridlor, ht săparea de şanţuri pentru desecarea unor terenuri, la tăierea tufişurilor
pentru curăţirea
păşunilor, la diferite
transporturi care erau în strânsă legătură
cu servidul militar, la construirea de garduri pentru protejarea semănăturilor şi
la alte munci prevăzute în statut şi deci
obligatorii.
O atenţie deosebită se acorda administrării şi conservării pădurilor, care constituiau una din cele mai de seamă bogăţii ale acestui district. In perioada anterioară întemeierii graniţei militare, pă-

grănicerilor.
Printre urmările

pozitive ale militari-

zării acestui ţinut, un loc de seamă îl

ocupă dezvoltarea învăţământului. Este
epoca luminismului, curent cultural-ideo~
logic care în a doua jumătate a secolului
al XVIII-lea s-a manifestat din plin in
Thansilvania, ca şi ·în Ţara Românească
şi Moldova, favorizând dezvoltarea invă
ţământului şi a altor instituţii de cultură:
Împărăteasa Maria Tereza (1740-1780)
şi îndeosebi fiul ei Iosif al II -lea (17801790) sînt exemple de "monarhi lumimi.ţi ",
ale căror reforme poartă pecetea acestui
curent de idei. In concepţia absolutismului luminat habsburgic, şcoala era o instituţie cu caracter politic, fapt care ex52 Valeriu Şotropa, Pădurile din
districtele
9rănicereşti româneşti din
Transilvania, in
"Terra nostra", TIT, Bucure~ti, 1973, p. 294.
53 Arh. St. B-N., fond Regimentul II românesc de graniţă, pach. nr. 1, dos. nr. 14, f. 1-6.

5! Arh. St. Bucureşti, Colecţia
microfilme
din Austria, inv. nr. 1192, roia 59, C 284-308.
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plică îndrumarea şi controlul ei riguros
de ·căt·re stat. Ea avea menirea de a educa
tineretul în spiritul loialităţii şi ataşamen
tului faţă de monarhia habsburgică. In
acelaşi timp, caracterul birocratic al administraţiei necesita tot mai multe cadre
cahficate de funcţionari şi subofiţeri în
rîndurile armatei.
Acestea au fost principalele cauze care au favorizat dezvoltarea învăţământu
lui în a doua jumătate a secdlului al
XVIII-lea şi în primele decenii ale secolului al XIX-lea, îndeosebi pe teritoriul
regimentelor de graniţă. Astfel şi pe teritoriul Regimentului II românesc de graniţă vor lua fiinţă, în primii ani după
1766, trei şcoli triviale : la Monor, Nă
săud şi Maieru, iar în 1786 încă două : la
Zagra şi Prundul-Bârgăului, toate cu limba de predare română :>r.. Numirea de
şcoli triviale a fost împrumutată de la
şcolile din evul mediu, în care studiul celor trei obiecte - gramatica, dialectica şi
retorica - forma aşa-numitul "trivium".
Astfel, prin analogic şi aceste şcoli s-au
numit triviale, având ca obiecte de bază
pentru studiu : citirea, scrierea şi socotitul. Intre anii 1770-1777, la Năsăud a
fost înfiinţată o Şcoală superioară (normală), care la început a funcţionat cu
două clase 55 . După unele cercetări mai
recente, ea ar data din 1770 Ci6, iar după
altele din 1771 57, ca o şcoală latină-ger
mană, fiind de fapt un fel de şcoală primară superioară, în care pe lângă religie,
limba română şi latină. se mai predau şi
limba germană, aritmetica şi datoriile că
tre patrie şi împărat. Denumirea de "şcoa
lă normală" este improprie, întrucât ea
nu pregătea învăţători pentru şcolile comunale, deşi unii din absolvenţi îmbră
ţişau această carieră. Adevărata ei menire
era de a pregăti buni funcţionari şi subofiţeri necesari în
administraţie şi ar-

La 22 noiembrie 1784, la Năsăud a fost
Institutul militar, în clă-direa că
ruia s-a mutat şi Şcoala superioară (normală), care va primi încă o clasă în plus,
a III-a, fapt pentru care i s-a dat denumirea de Şcoală normală capitală (Oberschule sau Normal-Hauptschule) 58. Elevii
Institutului militar erau în acelaşi timp
şi elevi ai Şcolii normale, învăţau toate
obiectele prevăzute în programul acestei
şcoli şi făceau instrucţia militară, care de
fapt se efectua în toate şcolile. Astfel, cele două instituţii nu pot fi concepute una
fără alta. Deosebirea consta doar în faptul că fiii de grăniceri după absolvirea
claselor normale nu puteau urma alte
şcoli, fiind obligaţi să repete cele învă
ţate în cadrul acelei şcoli până la vârsta
de 18 ani, când erau înrolaţi în miliţie,
devenind grăniceri, în timp ce fiii de provincialişti (negrăniceri) după absolvirea
acestei şcoli puteau urma gimnaziile de
la Bistriţa, Blaj, Cluj, Tîrgu-Mureş etc. 39 .
Este adevărat că şi unii elevi, fii de gră
niceri puteau, după absolvirea claselor
normale, să urmeze studiile la şcoli mai
înalte, dar numai cu aprobarea comandei
regimentului, care îi ţinea în evidenţă.
Începând din anul 1824, prin stăruinţa
directorului Nestor Istrate şi a învăţăto
rului superior Ioan Marian, s-a înfiinţat,
pe lângă cele trei clase normale existente,
şi clasa a IV -a. Este de menţionat faptul
că în Institutul militar erau primiţi cîte
50 de elevi, toţi fii de grăniceri din Regimentul II românesc de graniţă, dar începând din anul 1826, jumătate din aceş
tia proveneau din districtul militar al Hegimentului I românsc de g~raniţă, cu sediul la Orlat 60 .
In ceea ce priveşte şcolile comunale
sau naţionale, cum li se mai spunea, începutul lor trebuie căutat prin secolele
XVI--,-XVII şi la începutul secolului al
XVIII-lea. Desigur, în acele timpuri nu
poate fi vorba de şcoli organizate şi controlate de organele statului, pentru a putea fi cunoscute din rapoarte şi statistici
oficiale. Se ştie că primele şcoli au luat
fiinţă pe lângă unele biserici şi mănăstiri,
având ca dascăli preoţi, călugări, cantori
înfiinţat

mată.

Virgil Şotropa şi Nicolae Drăganu, Istop. 72.
55 Ibidem, p. 13.
56
Nicolae Albu, Istoria şcolilo1· româneşti
din Transilvania intre 1800-1867, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1971, p. 184.
57
Carol Gollner. Re.CJimentele grănicereşti
din Transilvania, (1764-1851), Editura militară,
1973, p, 167.
54

ria

şcoalelor năsăudene, Năsăud, 1913,

58

Virgil

Şotropa şi

Nicolae

p. 14.
50
GU

Ibidem, pp. Hi-17.
Ibidem, p. 20.
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Drăgan,

op. cit.,

ajută

şi răspândirea religiei catolke" 65.
Este cunoscută politica de catolicizare a
Curţii de la Viena, în viziunea căreia religia catolică avea menirea de a întări pe
plan spiritual unitatea imperiului, alcă
tuit din atâtea ţări şi popoare inglobate in
el cu forţa.
Districtul Regimentului II româneS{: de
graniţă a fost singurul district complet
militarizat. Ca urmare, pe teritoriul acestuia s-a exercitat numai jurisdicţia militară, neexistînd foruri mixte (fora mixta)
de judecată. Prima instanţă judiciară era
compania unde căpitanul, asistat de alţi
ofiţeri, judeca cauzele mai mici. Regulamentul îi trasa sarcina de a asculta cu
bunăvoinţă plângerile, a confrunta pe împricinaţi, a audia martorii şi a redacta cu
privire la sentinţa adusă ori la tranzacţia
părţilor un proces-verbal, înscris în protocolul judecătoresc (protocollum judiciale), ce trebuia ţinut la fiecare companie. In materie penală, comandantul comipaniei aplica pedepse numai în cazul de
infiracţiuni minore, sancţionate de actele
normative cu pedeapsă corporală de maximum 25 lovituri cu băţul. In cauzele
penale a căror judecare era de competenta regimentului, comandantul companiei avea în atribuţia sa ancheta preparatarie şi detenţiunea provizorie, el fiind
obligat să efectueze cercetarea prealabilă
şi să trimită pe delincvenţii arestaţi, sub
escortă, la statul major al regimentului,
împreună cu corpurile delicte, nereţinând
pe arestat mai mult de trei zile 66.
Instanţa principală şi obişnuită în cadrul districtului era Tribunalul regimenwlui, care se afla sub conducerea comandantului de regiment şi din care făcea
parte, în mod obligatoriu, un ofiţer cu
pregătire juridică, numit "auditor". Tribunalul regimentului avea asupra locuitorilor de pe teritoriul acestui district competenţă în principiu generală, judecând
atât pe militari, cât şi pe civili. Numai
cauzele matrimoniale şi bisericeşti erau
judecate de forul vicarial, iar cauzele miniere şi lucrul la mine erau judecate de
judecătoria minieră, organizată în cadrul
administraţiei minelor de la Rodna.

şi clopotari,
cunoscători

care erau aproape singurii
de carte în acele vremuri.
Astfel, in tabelele din anii 1714 şi 1733,
referitoare la preoţii de pe valea Rodnei,
se menţionează faptul că protopopul din
Năsăud a adus pe preotul Pahonie ca dascăl pentru instruirea copiilor din comună,
iar în Nuşfalău este pomenit învăţătorul
Arsinte 61 .
Aşa după cum s-a arătat, în perioada
care a urmat după militarizare, autorită
ţile hahsburgice au sprijinit într-o oarecare măsură dezvoltarea învăţământului
din motivele menţionate mai sus, dar o
preocupare mai mare pentru înfiinţarea
de şcoli comunale şi organizarea activităţii
acestora se vădeşte abia în deceniul al
III-lea al secolului trecut, începând cu
anul 1825, când Consiliul aulic de război
de la Viena va da unele dispoziţii în acest
scop 62 • Deşi nu dispunem de date care
să ne indice numărul şcolilor comunale
pe teritoriul Regimentului II românesc de
graniţă în perioada 1762-1772, totuşi se
poate afirma cu certitudine că cel puţin
în comunele care erau sedii de companii
existau asemenea şcoli. Acest fapt rezultă
şi dintr-un raport
înaintat lui Iosif al
II-lea cu ocazia primei călătorii a acestuia
1prin Transilvania, la 1773, în care se menţionează progresul realizat în înfiinţarea
de şcoli în regiunile de graniţă, îndeosebi
pe teritoriul districtului năsăudean. "Pă
rinţii, după ce au observat folosul şcoli
lor, - se arată în raport - şi-au trimis
copiii să le frecventeze chiar şi în timpul
muncilor agricole. când aveau nevoie de
ei in economie" 63 • In document se menţionează, de asemenea, faptul că şi românii "schisma tiei" din comita tele învecinate
îşi trimit copiii la şcolile din acest regiment, mai ales la Şcoala latină-germană
de la Năsăud. "Folosul care se poate vedea din aceasta - se menţionează în acelaşi raport este aşa de mare, încât s-a
făcut deja propunerea ca asemenea şcoli
să se înfiinţeze si în alte localităţi din
Transilvania" 64. In continuare, in raport
se arată că : "prin asemenea măsuri se
61

lelor
62

la istoria şcoa
in "AS", nr. 11, (1929), p. 1.
Virgil Şotropa şi Nicolae Drăganu, op. cit.,

Virgil

Şotropa, Contribuţii

năsăudene,

Ibidem.
Valeriu Şotropn, Districtul gramceresc nă
săudean, Editura Dacia. Cluj-Napoca, 1975, pp.
240-241.

p. 87.

r,;;

1;1;

Arh. St. Bucuresti, fond Microfilme din
Austria, inv. nr. 1192,· rola 59, C: 556-578.
64 Ibidem, C : 514-519.
GJ
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Statutul din 1766 preciza compoziţia
completului de judecată la Tribunalul regimentului şi anume : un căpitan, un locotenent, un sublo-cotenent, un sergent, un
caporal, un fruntaş şi un soldat de rând,
împreună cu auditorul sub
preşedinţia
unui ofiţer de stat major. Această instanţă colegială avea atribuţia de a primi plângerile şi a le judeca, decizând în cauză,
după obţinerea aprobării comandantului
de regiment. Conform prevederilor statutului, Tribunalul regimentului se întrunea, în mod obişnuit, odată pe săptămână,
dar în caz că erau cauze mai multe se
intrunea mai des. In regulament se precizează, de asemenea, faptul că, atât la
regiment, cât şi la companii judecata se
făcea în mod gratuit.
Apelurile contra sentinţelor Tribunalului regimentar, în orice categarie de
cauză, se judecau de către jurisdicţia organizată pe lângă Comandamentul general : Curtea militară de apel. O astfel de
Curte pentru graniţa militară transilvă
neană funcţiona la Sibiu, până la 1810, iar
după aceea exista o singură asemenea
instanţă pentru toate regimentele de graniţă din cadrul imperiului, cu sediul mai
întâi la Petruvaradin şi apoi la Viena.
Ca organ suprem pentru graniţa militară
a funcţionat departamentul justiţiei din
cadrul Consiliului aulic de r[lzboi de la
Viena 67 .
G7

Cu toată severitatea prin care se caracteriza, jurisdicţia militară era fără îndoială superioară celei de pe domeniHe
feudale, unde sentinţele se dădeau după
bunul plac al stăpânilor de moşii.
In acest fel se prezenta situaţia în districtul Regimentului II românesc de graniţă în primul deceniu de la înfiinţarea
sa. Militarizarea comunelor dtn acest district a marcat o îmbunătăţire sensibilă a
situaţiei locuitorilor, care au fost declaraţi oameni liberi, fiind scutiţi de dări,
cu excepţia taxei capului. Deşi obligaţiile
militare nu erau uşoare, grănicerii nă
săudeni, ca şi cei din celelalte regimente
de graniţă vor obţine succese însemnate
în dezvoltarea economiei, ca şi pe plan
administrativ şi cultural. Se ştie că la scurt
timp după înfiinţarea regimentului a avut
loc reorganizarea satelor şi cătunelor, în
fruntea lor fiind numiţi oameni cu pregătire corespunzătoare. In acelaşi timp,
au luat fiinţă şcoli comunale şi triviale
în care un loc de seamă ocupau disciplinele privind economia de câmp, zootehnia, pomicultura, apicultura şi silvicultura. Activitatea unor dascăli, animaţi de
sentimente patriotice, în aceste şcoli va
contribui la dezvoltarea conştiinţei naţio
nale în rândul grănicerilor care vor lupta, în perioada ce a urmat, alături de intregul popor român din Transilvania, pentru eliberare socială şi naţională.

Ibidem, p. 143.

LA CONSTITUTION DU II-I~ME REGIMENT ROUMAIN DE FRONTH':RE ET SON
ACTIVITE DANS LE PI:RIODE 1762-1772

sans grever le budget de l'Etat, etant donne
que les gardes des frontieres s'entretenaient
seules car .;'etaient des paysans et en mi'me
temps des soldats.
Bien que les obligations militaires ne fussent legeres, les gardes des frontieres ont eu
une situation nettement meilleure par rapport
a celle des paysans serfs, puisqu'ils etaient declares hommes libres et ils etaient exemptes
d'imp6ts. exceptee la capitation. Par suite, les
localites militarisees ont connu des progres considerables non seulement dans le domaine economique, mais aussi administratif et culturel.
La situation des gardes des frontieres etait rerardee avec envie par les paysans serfs, qui
allaient exprimer leur desir de s'inscrire dans
la milice de frontiere pour se delivrer de la
servit ude.

En se fondant sur un riche material documentaire, en partie inedit, le travail presente
les circonstances historiques et les raisons politiques qui ont determine la Cour de Ia Vienne a
proceder a la constitution des regiments d2
frontiere de Transylvanie, parmi lequels le Ileme Regiment Roumain de frontiere. Par la
fondation de ces unites militaires, Ies cercles
politiques dirigeants de Vienne, avaient l'intention de consolider leur domination sur ces
provinces, face aux eventuels mouvements sociaux des classes oprimees, si bien que face
a l'opposition manifestee par la noblesse envers les reformes preconisees par l'imperatrice
Marie Therese et son fils Joseph II, dans l'esprit de l'absolutisme eclaire. Ensuite, par Ia
constitution des regiments de frontiere, on developpait les forces de I'armee autrichienne,
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l.>RACTICA FARMACEUTICĂ ÎN TINUTUL BISTRITEI
ŞI NASAUDULlli PINA IN SECOLUL AL XIX-LEA

MIRCEA GELU BUTA

O perioadă destul de lungă medicii şi
bărbierii-chirurgi fabricau şi vindeau ei
înşişi leacurile pe care le prescriu. Ast-

Pînă în secolul al XVI-lea nu avem
informaţii atestate documentar despre farmacH si farmacisti în această zonă.

Un· empirism' bine nuanţat a condus
poporul să întrebuinţeze eficace produsele
vegetale, animale şi minerale de care dispunea. O parte dintre acestea erau păstrate
în gospodării, de obicei în săculeţe cu buruieni de leac agăţate de grindă ca să se
usuce, sau chiar în lăcaşurile aflate la un
capăt al lăzii de zestre. Cei mai înstăriţi
îşi păstrau leacurile în cutii special confecţionate, împodobite cu ornamente şi în-

fel, în anul 1541, este amintit un oarecare Hans Hess, care cere conducerii oraşului Bistriţa permisiunea de a-şi exercita
profesiunea de bărbier-chirurg, amintind
că posedă şi medicamente franţuzeşti '•.
Printr-o scrisoare, datată 23 ianuarie 1558,
Alexandru Lăpuşneanu roagă pe magistratul oraşului Bistriţa să i-1 trimită pe
înţeleptul şi chibzuitul chirurg Andrei :
"conciw~m vostrum, prudentem et circumspectum Andream chirurgum", fiind suferind de o boală de ochi. Medicul să aducă plante medicinale, culese în luna mai,
pe care le ştie el că fac bine ("ex quo
virtutem herbarum, tempore mai expalulandarem") "· Altădată acelaşi Alexandru
Vodă, cere bistriţenilor diferite medicamente printre care figurau: sulful, uleiuri, canabis, apă distilată, prune uscate 6.
În oraşul Bistriţa prima farmacie a
fost înfiinţată în anul 1516 de către Magistratura oraşului, purtând numele de
"Farmacia orăşenească". Farmacistul era
angajat orăşenesc, şi era subordonat medicului oraşului (fizicul) 7. Farmacia a
funcţionat într-o clădire din centrul oraşu
lui - astăzi Piaţa Centrală nr. 37-38.
Organizată probabil după model apusean,
farmacia era compusă din mai multe încăperi : una destinată oficinei (pentru pri-

crustaţii.

Primul cadru organizat al unui punct
farmaceutic a existat, probabil, în incinta
"Hospital-ului mănăstiresc" bistriţean întemeiat în jurul anului 1295 l.
Aprovizionarea cu leacuri şi strânsul
plantelor medicinale cădeau în seama mai
multor călugări pricepuţi. Acestea erau
păstrate într-un dulap sau scrin special
numit "armuriarum pimentorium" 2.
Existau şi vânzători populari de plante
de leac, comercianţi ambulanţi neautorizaţi. Printre aceştia sunt semnalaţi în Bistriţa şi "oleicarii slovaci", care aveau un
bun renume în vindecarea bolilor de ficat
cu medicamentu1 lor "Oleum Carpaticum" :J. Acesta se extrăgea din plnnta
cunoscută în popor sub denumirea de
zâmbru (Pinus Cembra).
1 A. Rusu, Istoricul Oraşului Bistriţa, cap.
VII, pag. 3, manuscris în posesia autorului.
2 S. Izsak. Farmacia de-a lungul secolelor,
Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1979,
pag. fJG.
3 Th. Ghiţan, M. Mariana, Aspecte istorice
ale medicinei în mediul rural, Ed. Medicală,
Bucureşti, 1975, pag. 65-67.

Arhivele Statului Cluj ; Fond Primăria oBistriţa, Doc. 154/25, 1541.
:; E. Hurmuzaki. ,Documente priz.:itoare la
istoria românilor, XV, partea I, pag. 553, nr.
4

raşului

!J7!J.

S. Izsak, op. cit., pag. 133.
JJenkwurdigkeiten aus dem
Nosnergau, Bistl'iţa, 1941, p. 25.
G

7

E. Csallner,
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mirea clienţilor), laboratorul, un depozit
de medicamente şi droguri {pod, pivniţă).
In popor, locul de unde se procurau
medicamentele, mai era denumit "spiţe
rie", iar cel care le comercializa "spiţer".
Aceasta demonstrează, de fapt, cu ce se
ocupau cei dintâi farmacişti, spiţer şi spiţerie fiind forme italiene vulgare pentru
"speziale'· şi "trafico di spezie" K. Sub
acest nume se înţelegea în evul mediu, în
special, comerţul cu mirodenii.
In oraşele transilvănene, locul unde se
comercializau speciile mai purta denumi·
rea de "apothekarius", iar comerciantul
"apotheker". Intr-o astfel de farmacie se
vindeau, probabil, alături de medicamente autohtone, medicamente de import (bezoarul, teriaca, iacintul etc.) şi o serie de
produse ca : mirodenii, condimente, zahăr, ceară roşie etc.
La schimbarea farmadştilor, respectiv
preluarea farmaciei de către noul anga·
jat, se proceda la inventarierea stocului
de produse şi a utilajului existent.
Deşi la Bistriţa nu s-a păstrat un astfel de document, putem face analogie cu
inventarul unei farmacii din Sibiu efectuat în anii : 1531, 1538, 1580, "permiţân·
du-ne să cunoaştem medicamentele, instrumentele şi cărţile aflătoare în ea" 9•
Astfel, farmacia era înzestrată cu aparate de distilat apă, balanţe, mojare, vase
farmaceutice din lemn, căni de staniu
pentru uleiuri, vase de staniu pentru unguente. Medicamentele erau grupate după
formele galenice şi parţial după efect. Acestea cuprindeau: pilule, species, trochiscusuri (pilule mari), laxative, conserve,
siropuri, unguente, uleiuri, rotule. Un loc
aparte era rezervat bibliotecii farmaciei.
Mai mult ca sigur şi oficina din Bistriţa
era în posesia unor cărţi de specialitate
care circulau în acea vreme.
Conţinutul vaselor farmaceutice se indica fie prin semne alchimice complicate,
fie prin inscripţii prescurtate. Pentru indicarea greutăţilor s-au folosit semnele
convenţionale ale timpului, aşa cum le
găsim şi în cartea din secolul al XVI-lea

"A:rs medica" atribuită lui Gyi:irgy Lencses, demnitar la curtea familiei Bathory 10.
Din registrul oraşului Bistriţa reies salariile avute de farmaciştii de la farmacia orăşenească 11 • In anul înfiinţării (1516),
farmacistul Martinus avea un salariu anual de 10 florini ; în anul 1701 farmacistul
Johann Cristofi Gi:idelius avea deja un salariu anual de 50 de florini. In perioada
1516-1713 au putut fi identificaţi urmă
torii diriginţi ai primei farmacii bistriţene 12.

-

1516
1531
1575
1590
1598
1566
1681
1713

După războaiele curuţilor, oraşul, ajuns în mari lipsuri financiare, este nevoit, în anul 1713, să treacă farmacia în
proprietatea particulară, ea luând numele
de "Vulturul Negru" {"Zum Schwarzen
Adler") n. Primul proprietar, Sigismund
Moser 14, o vinde în 1728 lui Michael
Fritsch cu 1 000 de florini t:>. In decursul
anilor, proprietarii se schimbă des, "ei
fiind persoane onorabile din rândul sa-

şilor" 15•

Intre anii 1713-1865 proprietarii cu
drepturi reale asupra farmaciei au fost: 16
-

Moser Sigismund
Michael Fritsch
Daniel Cari
Johann Fabian Komyaty
soţia lui Daniel Cari
Samuel Carl

1713
1728
1765

1728
1765
1794

şi

1794
1801

1801
1830

10 I. Spielemann, C. Lazăr-Szini, Contribuţii
la studiul lucrării lui Gyorgy Lencses - ARS
MEDTCA,
în "Revista Medicală", nr. 1/1970,

pag. 112-118.
11 E. Csallner, op. cit., p. 25.
12 Guido Fabritius. Beitrăge zur Geschichte
der deutschen Apotheken und Apotheker in Siebenburgen, Drabenderhohe, Deutscher Apothe-

ker Verlag, Stuttgart, 1986, pag. 354.
1:J E. Csallner, op. cit., p. 25.

N. Iorga, Istoria românilor in chipuri şi
icoane, Ed. Ramuri, Craiova. 1921. pag. 164B

14

1~
16

167.
9

Martinus
Andreas
Winter Eustachius
1570
Ambrosius
Daniel Cretschmer
Cristian Scultzio
1563
Johannes Corvinus TheodosiusChristoph Goldelius
1681 -

S. Iszak, op. cit., pag. 133.

Ibidem.
Ibidem.

Guido

Fabriţius,

op. cit., pag. 354, 356.
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-

Daniel Carl jr.
Herberth Friedriohsen

Diriginţi

1830 - 1848,
1849
1850 - 1865

Teutsch
Reimesch Erwin
Wokalek Karlheinz

Dintre aceştia se remarcă spiţerul Daniel Carl, proprietar al farmaciei între anii
1765-1794. In urma ordonanţei Guberniale din 1773 prin care se cere Magistratului bistriţean ca farmaciştii din oraş
să întocmească o listă a plantelor de leac
care cresc în acest ţinut ,el clasifică circa
300 de specii vegetale în limba latină şi
germană,
întocmind o listă intitulată
"Consignation der jeningen Flores, Herbae, Radices Lignae urod iibrigen in die
Botanic einschlagenden Artikeln so in unsern Bistritzer District anzutreffen
sind. ". (Consemnarea acelor flori, ierburi,
rădăcini, lemnoase şi alte articole aparţinînd botanicii care se găsesc în districtul nostru bistriţean) 17 . Făcând aluzie la
modul de colectare a acestor articole, reiese că strânsul lor se făcea de farmacist,
ajutat de femei special angajate în acest
scop printre care şi câteva românce 18.
După puternice opoziţii ale farmaciş
tilor de la "Vulturul Negru", în anul 1772
se înfiinţează la Bistriţa o nouă farmaci-e, condusă de Daniel Langsfelder, fost
ucenic la farmacia Tobias Mauksch, senior din Cluj 19 . Aceasta a funcţionat într-un local din Complexul Sugălete unde
mai târziu se va instala Farmacia MINERVA (astăzi Galeriile Fondului Plastic).
Proprietarii acestei farmacii între anii
1772-1944 au fost următorii : 2o
-

Daniel Langsfelder
Tobias Mauksch
Gustav Adolph Mauksch
Moştenitorii Mauksch
Mildt J osef Moritz
Zintz Albert
Hei:nrich Wokalek
Moştenitorii W okalek
Elza şi Karlheinz

-

17
1

1772
1773
1806
1848
1881
1885
1918

1773
1806
1848
1881
1885
1918
1931

1931

1944

Farmacişti

1931
1935
1940

Se pare că aceste două farmacii bistris-au bucurat de un real prestigiu fiind foarte bine utilate, imitând, în special, farmaciile germane unde, respectivii
farmacişti, şi-au făcut ucenicia.
Dintre obiectele provenite din aceste
farmacii, în afară de cele găzduite de
Muzeul Farmaciei din Cluj, semnalăm:
- un mojar de bronz simplu găsit în
curtea imobilului unde a funcţionat Farmacia "Vulturul Negru" (Colecţia prof.
Rusu - Livezile) ;
- - un mojar de bronz cu motive de
dansatoare tip renasoentist, purtând inscripţia anului 1598 şi numele farmacistului Daniel Cretschmer de la Farmacia
"Vulturul Negru" (Colecţia prof. dr. Coriolan Tătaru - Cluj) ;
- două mojare din secolul al XVIIIlea în posesia familiei Schuller din Bistriţa.

In mediul rural, prima Oficină cu drepturi reale s-a înfiinţat, în anul 1843, la
Teaca de către farmacistul Friedrich Michael Weber. Din anul 1860 farmacia este
preluată de farmacistul diplomat Ferdinand Wagner care s-a căsătorit cu văduva
lui Friedrich Weber, luând denumirea de
Farmacia "La Ochiul lui Dumnezeu" 21 •
Această veche farmacie rurală era vestită
prin modul de organizare şi dotare. Gă
sindu-se într-o puternică zonă viticolă,
farmacia aproviziona cetăţenii şi cu produse chimice, pentru practicarea unei viticulturi raţionale. Dintre oei 5 proprietari care s-au succedat în perioada 18431944 se remarcă dr. Wagner Wilhelm, om
de înaltă spiritualitate, care pune bazele
unei Fundaţii "Pentru studenţii silitori" 22.

Ghiţan, Din trecutul medical al Bisşi cercetări".

Ibidem.

~;·

Guido

Fabriţius,

21
22

op. cit., pag. 359.

G.

Fabriţius,

op.

Ibidem.
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1885

ţene

"Istoria medicinei. Studii
Bucureşti, 1957, pag. 327-339.
19

1935
1940
1944

provizorii

Gregor Arnold Scholtes 1867 -

S. Izsak, op. cit., pag. 209.

~ Th.
triţei, în

ai farmaciei
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cit.,

pag.

356.

In localitatea Le<:hinta În anul 1866,
Friedrich Scheint, organizează prima farmacie. Din 1895 ea este preluată de Scheint Erben. Dintre diriginţii care şi-au desfăşurat activitatea aici au fost identificaţi
Fabriţius Guido sen. (1895-1902) şi Seidnitzer Hugo (1910-1921) 2:1.
In ţinutul Năsăudului prima formă de
organizare a unui serviciu farmaceutic
apare odată cu înfiinţarea Regimentului
al II-lea de graniţă năsăudean în anul
1768. In modul de organizare al Regimentului exista şi un serviciu sanitar care
dispunea de personal calificat, materiale
şi spaţii corespunzătoare. Puncte farmaceutice erau amenajate la nivelul infirmerîei Regimentului care-şi avea sediul în
Năsăud, cât şi la nivelul batalioanelor. Aprovizionarea cu medicamente se făcea de
către "Stabarzt" de la depozitele militare
din Alba-Iulia şi Sibiu. Uneori, medicamentele se cumpărau de la cele două farmacii bistriţene "Vulturul Negru" şi Farmacia Tobias Mauksch.
În anul 1851, odată cu desfiinţarea
Regimentului de graniţă năsăudean, se înfiinţeaz~t, cu aprobarea Guberniului Militar din Sibiu, cea dintâi farmacie civilă
din Năsăud. Primul proprietar a fost identificat în persoana farmacistului Friedrich Muller sen., urmat de fiul său Friedrich Muller jr. Din anul 1913 ea trece în
proprietatea lui Albert Lieb 2".
O altă farmacie rurală este înfiinţată
în anul 1863 în localitatea Beclean sub
denumirea Farma.cia "Mântuitorul". Au
fost identificaţi următorii proprietari ai
acestei oficine 2".
- Daniel Bernardi
- farm. Szentgy6rgy
..,..-- Gyorgy N agy
Rudolf Alesei şi familia

18621872 1895 1918 -

denumirea de "Aesculap". Cel dintâi -ptâ•
prietar a fost identificat Gustav Fleischer
care o stăpâneşte împreună cu familia până în anul 1912, când este vândută lui
Ernst Wolff 21i. Se pare că această farmacie a avut şi un punct de desfacere a medicamentelor la Ilva Mare.
In anul 1874 este înfiinţată în localitatea Prundu-Bârgăului farmacia "La Ingerul Păzitor"" Intemeietorul ei a fost farmacistul Albert Wachsmann, absolvent al
Facultăţii de Farmacie din Graz Austria 2'. Pasionat botanist, el amenajează
în localitate şi un parc dendrologi·c, foarte apreciat la acea vreme.
In localitatea Sângeorz-Băi prima farmacie datează din anul 1888 sub denumirea "La Crucea Roşie". Primul proprietar, Wagner Josef, o vinde în anul 1915
lui Pap Janos.
O altă farmacie rurală este înfiinţată
în localitatea Şieu, în anul 1897, sub denumirea "La Sfânta Terezia" de către
Paul Haupt 28 •
Intreaga activitate farmaceutică din ţi
nutul Bistriţei şi Năsăudului de după anul 1770 a fost reglementată de Legea
Generală "~ormativum in Re Sanitatis",
care a trasat b-azele juridice ale organizării sănătăţii publice în Imperiul austriac 29 •
In afară de paragrafele referitoare la
activitatea farmaceutică, aceasta cuprinde
şi un text de jurământ care se cerea la
investirea în funcţia de farmacist.
Sfârşitul secolului al XVIII-lea şi pri,ma parte a secolului al XIX-lea găsesc organizarea treburilor farmaceutice din ţi
nutul Bistriţei şi Năsăudului sub puternica influenţă a legilor sanitare austriece,
care caută să delimiteze cu predzie atribuţiile farmaciştilor, reglementând, totodată, păstrarea şi eliberarea medicamentelor.

1872
1893
1918
1944

In vechea localitate Rodna, prima farmacie este înfiinţată în anul 1870 purtând
23 Ibidem, pag.
2·1 Ibidem, pag.
~'' I. Buta -

cle;.m -

3n.
379.
Notar public, localitatea BeHJJ0-1944 ; în : arhiva familiei.

26

G.

Fabriţius,

op. cit., pag. 380.

Ibidem, pag. 374.
28 Ibidem, pag. 376.
29 S. Izsak, op. cit., pag. 189.

27
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LA PRATIQUE PHARMACEUTlQUE DANS LA REGION DE BISTRIŢA ET DE NASAUD
JUSQU'AU XIX-Jo~ME SIECLE

(Hesume)
Jusqu'a l'apparition des premiers pharmnciens et pharmacies, les cueilleurs et les vendeurs de medicaments vegetaux empiriques,
ont eu le role de satisfaire aux necessites de
la population.
La medicine monacale pratiquee en cours
des siecles du Moyen Age, dans les asiles hopitaux, s'inspire toujours de In matiere medicale populaire.
Jusqu'ă la fondation de la premiere pharmacie dans la viile de Bistriţa (1516), il n'existe

pas une differenciation entre la profession de
medecin et celle de pahrmacien.
Peu a peu, on reconnaît au pharmacien le
droit et l'obligation de preparer les medicaments dans une "Officine publique", privee,
on appartenant a la viile.
Apres 1770, toute l'activite pharmaceutique
de la region de Bistriţa et Năsăud a ete reglementee par "La loi sanitaire autrichienne" qui
a pose les fondements juridiques de l'organisation de la sante publique dans L'Empire Autrichien.
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FUNDAŢII ŞI

FONDURI PARTICULARE ADMINISTRATE
DE CATRE FONDURiLE GRANICEREŞTI NASAUDENE

I:-1\ZÂR URECHE

După cum se ştie, în timpul graniţei
militare, pe teritoriul regimentelor confiniare din Transilvania, au fost create
fonduri speciale destinate acoperirii cheltuielilor de administraţie internă ale regimentelor, precum "?i realizării unor obiective social-economice şi culturale
locale.
Odată cu desfiinţarea instituţiei militare de graniţă (1851), în regimentul gră
niceresc năsăudean, spre deosebire de
celelalte regimente transilvănene fondurile grănicereşti n-au fost impă~ţite între localităţile confiniare. Reprezentanţii
celor 44 de comune, intruniţi la Năsăud
i~. martie şi august 1851, au decis ca, în
vntor, aceste fonduri să fie administrate
în comun şi să se utilizeze pentru dezvoltarea învăţământului românesc din ţi
nut şi pentru atribuirea de burse şi ajutoare descendenţilor de grăniceri ce vor
studia la şcoli de diverse grade. Pentru
administrarea respectivelor fonduri şi a
surselor lor de venituri, delegaţii comunelor au ales un comitet în care au fost
incluşi cei mai de seamă reprezentanţi
ai acestora.
Timp de un deceniu însă, administrarea averilor grănicereşti de către comitetul desemnat 'in anul 1851 a fost doar
formală, întrucât, odată cu desfiinţarea
regimentului, fondurile confiniare împreună cu sursele lor de venituri, a~ fost
reţinute şi administrate de către erariul
austriac. Abia în urma unor îndelungate
eforturi şi aspre confruntări cu fiscul şi
statul austriac, monarhul a restituit la
27 august 1861, cea mai mare 2art~ a
fondurilor grănicereşti năsăudene şi a

surselor lor de venituri, problema clarificindu-se definitiv doar în anul 1872 '·
Odată cu restituirea averilor grănice
reşti şi cu transpunerea acestora din ad·
ministrarea organelor financiare în proprietatea comunelor, au sporit şi atribu•
ţiile comitetului desemnat cu administrarea fondurilor confiniare năsăudene.
Intruniţi la Năsăud în 15 decembrie 1861,
reprezentanţii celor 44 de localităţi fostE>
grănicere-;;ti au luat primele decizii in
acest sens. Una dintre acestea privea concentrarea tuturor fondurilor (centrale
şcolare, de stipendii 2 şi şcolare comunale)
la Năsăud, acţiune ce permitea o admiJ
nistrare unitară şi competentă. O a doua
hotărâre importantă luată cu acea ocazie
a fost constituirea unei Comisii administratoare, ca organ executiv al comitetului.
Compusă la început din 17 membri 3
având în frunte un director (primul din~
tre ei a fost neobositul luptător pentru
redobândirea averilor grănicereşti Vasile
Naşcu), comisia a întocmit un statut df'
administrare a fondurilor şcolastice cen1 Despre această luptă cu statul austriac si
restituirea averilor grăniceresti in 1861 vezi
N~stor. Şimon, Vasile Naşcu. · Viaţa şi faptele
luz, Nasaud, 1911 passim · Lazăr Ureche Burs~erii Fon~urilor. gr~ni~er~şti năsăudene In penoada exzstenţez dzstrzctului românesc al Nă
său2dului, in Marisia, IX, 1979, p. 271-272.
Fondurile şcolastice centrale sunt vechiul
fon~ de prove~te (d~stinate acum pentru intreţmerea şcolilor dm district)
iar cele de
stipendii, fo~tu~ fond de mondir~ (destinat pentru burse ŞI aJutoare). Noua denumire si destinaţie a fost hotărâtă prin "!nvoirea" · comune)or din 1861 şi 1862 (Arhivele Statului Bistr!t~. fond Administraţia fondurilor grăniceresti
nasaudene - in continuare : A.F.G.N. - pach
CCXXX, dos. 4/A, f. 32).
.
:! A.F.G.N., pach. CCXCVII, dos. 1, f. 37-38.
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trale

şi

de stipendii, numit Instrumentul

O altă fundaţie particulară întemeiată
de timpuriu a fost cea a lui George Pop.
Originar din Leşu, fost locotenent primar
in armata austriacă, George Pop a murit
la 25 iunie 1866 în luptele de la Custozza.
Presimţindu-şi, parcă, moartea, cu 3 zile
inainte ca glontele ucigaş să-1 răpună,
acest mare patriot năsăudean a "lăsat" un
testament prin care averea agonisită ca
militar de carieră, vreme de aproape două
decenii, şi-a pus-o în slujba ridicării, prin
şcoală, a românilor din ţinutul din care
a descins. Prin "legământul" său, transmis
printr-o scrisoare lui Ioan Mălai, originar
din aceea-;;i localitate cu fondatorul, pe
atunci student la Viena, George Pop îşi
lăsa întreaga avere pentru acordarea a
două burse anuale : una în valoare de
100 florini v.a. "celui mai bun şcolar din
Leşu" şi a doua, de 200 florini v.a., "pentru cel mai bun elev din clasa a IV-a
a Şcolii normale din Năsăud" 8 . Capitalul
fundatiei a fost preluat de către Comisia
administrativă a fondurilor grănicereşti.
năsăudene în anul 1880. La propunerea
lui Nestor Şimon, secretarul fondurilor,
comisia administratoare a modificat statutul fundatiei în anul 1901. Potrivit noului statut, din capitalul acesteia trebuiau
să se acopere, "proportional", cheltuielile
de administraţie, iar 100 de florini v.a.
erau destinaţi pentru acordarea unei burse
pentru cel mai bun şcolar din Leşu care
urma cursurile gimnaziului din . Năsăud
ori din altă localitate. Alte 200 de florini
v.a. erau atribuiţi ·anual ca ajl.J,toare
"egale" pentru cei mai buni doi şcolari
din clasa a IV-a ai Şcolii fundaţionale
din Năsăud, care se vor înscrie la gimnaziu 9 •
Fundatia Florian Micaş a fost infiinţată în anul 1875. Ea este întemeiată de
către "vicefiscal ul" districtului românesc
al Năsăudului, care îşi testamentase toată
;,averea nemişcătoare" din Năsăud şi Rebra pentru asigurarea "unui cvartir" elevilor de la şcolile năsăudene lipsiţi de
locuinţe 10. Averea din care s-a constituit
fundaţia Florian Micaş era formată din
două clădiri din lemn, o grădină şi două
curţi existente în Năsăud şi o grădină în

fundaţional, care va sta la baza organizării instituţiilor şcolare năsăudene. Ca
organe legale şi reprezentative ale instituţiei Fondurile grănicereşti năsăudene,

comitetul şi comisia au administrat, pe
lângă bunurile menţionate, 8 fundaţii şi
fonduri particulare cu destinaţie şcolară
şi culturală.

Cele 8 fundaţii şi fonduri particulare
administrate de către instituţia grănice
rească au fost următoarele : fundaţii : Si~
mion Tanco, George Pop, Florian Micaş,
Grigore Hangea, Clement Lupşai ·'Şi Teodor Ratari u ; fonduri : Anastasia Lazăr şi
Mihail Bodiu li_
Prima dintre fundaţiile particulare administrată de către fondurile grănicereşti
a fost cea întemeiată de Simion Tanco.
Născut la Monor in anul 1822, fost preot
în Sângeorz-Băi, Simion Tanco şi-a pus,
încă din timpul vietii, toată averea in
slujba luminării tinerilor din ţinutul gră
niceresc. Din nefericire, există puţine date
care s-au pf1strat în arhive referitoare la
această fundatie. Informaţii târzii precizează faptul că întemeietorul fundaţiei a
destinat capitalul acesteia acordării a două
tipuri de burse : opt pentru elevii de la
şcolile primare şi una pentru "o institutie academică". Bursele se acordau orin
concurs, indeosebi "rudeniilor până în al
rmtălea grad". care dovedeau o purtare
bună şi "calcul îndestulător" 5.
Prima menţiune documentară despre
existenta acestei fundatii datează din 11
iulie 1865 6 . In anul 1883, la doi ani după
moartea fondatorului, Paul Tanco, nepotul acestuia, profesor la gimnaziul din
Năsăud şi executor testamentar al fondatorului, a predat fondurilor grăniceresti
capitalul fundaţiei în valoare de 10 000
florini v.a., împreună cu actul testamentar, bani ce au fost depuşi la banca "Aurora" din Năsăud. In anul 1913 fundaţia
Simion Tanco dispunea de 40 713 coroane,
păstrate la aceeaşi bancă 7_
4 ln ţinutul Năsăudului s-au creat numeroase alte fonduri şi fundaţii particulare cu
scoo scolar si cultural.
5 Vezi .,Revista Bistriţei", nr. 28 din 24 iulie 1909.
6 A.F.G.N., pach. CLVII, dos. 1, f. 1.
7

Ibidem, dos. 2, f. 15.
Ibidem, f. 138-140.
1° Ibidem, dos. 4, f. 183.

8
9

Ibidem.

150

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

puse de către întemeietor prin testamentul său din anul 1882, revizuit în 1885.
La 25 februarie 1886, o copie a acestuia
a fost predată comitetului fondurilor gră
nicereşti din Năsăud
de cătr-e preotul
Basiliu Groze ;;i notarul Dănilă Sânjoan
din Maieru în calitate de "executori testamentari" ai fondatorului 17 . Prin actul
testamentar, Grigore Hangea dispunea ca
o parte a averii sale să fie destinată înfiinţării a două fonduri de stipendii a
câte 1 000 florini v.a. fiecare. Primul dintre ele era încredinţat spre administrare
comitetului fondurilor confiniare din Nă
săud şi consta în acordarea unui stipen~
diu anual de 100 florini pentru un elev
de la şcolile militare, originar din cele 44
de localităţi grănicereşti (de preferinţă
din Maieru). Pe măsura "acumulării capitalului" depus la banca "Aurora" din
Năsăud, din acest fond preciza 'întemeietorul lui - se pot acorda două stipendii în valoare de .,100 sau 120-150
florini fiecare" 18. Al doilea fond, tot de
1 000 florini, era încredinţat spre administrare Asociatiunii transilvănene pentru
literatura română şi cultura poporului
român. Din capitalul său, depus la ac-eeasi bancă năsăudeană, "Astra". va distribui anual două burse a 80 florini fiecare pentru "tinerii ce vor îmbrăţişa cariera comercială" sau două .,a 60 florini
una" pentru "doi juni români elevi industriali sau meseriaşi". In situaţia în
care nu se vor găsi astfel de doritori,
fondatorul dispunea acordarea unei burse
în valoare de 300 florini pentru un student la ştiinţe juridice. Cele două fonduri de stipendii deveneau operante numai după moartea soţiei întemeietorului,
care, pe timpul vieţii. .. e îndreptăţită a
trage interesele de 6o;o" 1fl.
Grigore Hangea a făcut şi alte donaţii importante : 2 000 de florini şi o
suprafaţă agricolă de peste 3 jughere localităţii Maieru ; 50 de florini Academiei
Române şi o însemnată suprafaţă de teren şcolii primare din comuna natală.
Donaţia din urmă a fost condiţionată de
neânstrăinarea terenului şi de folosire1
veniturilor obţinute în urma exploatării

Rebra 11. La 18 august 1877 aceste bunuri
imobiliare au fost predate comisiei administratoare a fondurilor grănicereşti prin
Ioan Florian, unul dintre executarii testamentului lăsat de fondator 12•
Pentru administrarea "realităţilor"
fundaţiei şi realizarea scopului urmărit
de către întemeietorul ei, comisia fondurilor a întocmit un instrument fundaţio
nal (statut), ce a fost aprobat de comitet
la 22 iulie 1899 13. Actul de mai sus statua destinaţia fundaţiei -şi anume asigurarea unui "cvartir gratis" în casele din
Năsăud "pentru cel puţin 20 de tineri de
şcoală". Alte spaţii ale clădirilor erau rezervate pentru "o chilie şi o culină mare
pentru supraveghetoriu, în care să capete
locuinţă o femeie bătrână, care să aibă
drept a folosi şi grădina", şi care să fie
"obligată ca !)COlarilor încartiruiţi acolo
să le fiarbă mâncare, să le coacă pâine.
precum şi să le spele hainele" 11 .
Tinerii care beneficiau de locuinţă
gratuită trebuiau să fie români şi să frecventeze institutele de învăţământ din Nă
săud, "cu progres bun şi cu purtare morală corespunzătoare". Gratuitatea locuinţei era destinată numai pentru acei elevi
<'.are "nu sunt îndreptăţiţi a se împărtăşi
de favorurile fondurilor şi fundaţiilor
din Năsăud" 15. Indată ce fondurile gră
nicereşti ar reuşi să construiască şi să
întreţină, pe lângă gimnaziu şi "un con~
vict cu internat", venitul curat al fun~
daţiei respective urma să fie folosit pentru plata taxei de internat a şcolarilor
care nu beneficiau de gratuitate din partea fondurilor şi pentru buna administrare a "realităţilor" fundaţiei. Venitul
obţinut din valorificarea terenului agricol
de la Rebra a fost utilizat pentru intretinerea edificiilor de la Năsăud ale fundatiei 16.
O altă fundaţie particulară administrată de către fondurile grănicereşti s-a
numit Grigore Hangea. Originar din Maieru, fost cancelist cezaro-regesc, GrigorE:'
Hanl!ea a murit în anul 1886, la vârsta
de 77 de ani. Bazele fundaţiei au fost
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
l-1 Ibidem,
15 Ibidem,
lfo Ibidem,

11
12
1:1

f. 46.
f. 48.
f. 231.
f. 183.
f. 183-184.
f. 185-186.

17

18
19

Ibidem, pach. CLVII, dos. 2, f. 1.
Ibidem, f. 10.
Ibidem.
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Mare şi Şanţ, care vor urma şcolile populare şi vor dovedi talent 24.
A treia fundaţie, cu un capital de
2 500 florini v.a. (5 000 coroane), consta
în acordarea unui stipendiu anual în valoare de 400 florini pentru un tânăr ce
va studia la universitate, academie, ori
la o facultate teologică, ce va îndeplini
următoarel-e condiţii : este descendent în
linie dreaptă al familiei donatorului fondului respectiv sau este tânăr provenit
din localităţile menţionate mai sus, român
şi descendent de grăniceri, care dovedeşte o "purtare morală bună". Bursa se
acorda numai pe bază de concurs, ce trebuia să fie organizat de către comisia
administrativă a fondurilor grănicereşti,
'in care să fie cooptaţi şi trei membri,
"consângeni" ai fondatorului. cu vot "consultativ" 2:>.
Fundaţia Teodor Rotariu a fost înfiinţată, conform dorintei testamentare, exprimată la 5 noiembrie 1887, de către
fostul învăţător al Şcolii normale din
Năsăud, cu un capital de 1 000 florini.
Capitalul fundaţiei a fost destinat ajutorării. în bani sau în natură, a fiilor de
români care învăţau la şcoală şi îndeplineau mai multe conditii : erau elevi la
şcoli publice, îndeosebi la şcoli medii sau
la cele "pregătitoare pentru felurite cariere", nefiind excluse ,,nici măiestriile".
provin din părinţi săraci şi dovedesc progres bun la învăţătură 26.
Fondul Anastasia Lază.r a fost infiintat de către Ana.stasi~ Vintilă, născută
Lazii.r. orin testamentul acesteia din anul
1896. In actul testamentar, intocmit in
faţa oficialităţilor din Năsăud, fondatoarea îşi afirma dorinţa ca întreaga ei avere
"mişcătoare şi nemişcătoare" ce va ră
mâne după moartea ei să fie a fiicei sale
Paraschiva, iar dacă aceasta ,,ar muri inainte de a se mărita ori după aceea, d:tr
fără de a rămâne copii de dânsa averea
are să o folosească bărbatul ei cât va

lui pentru procurarea de cărţi şi rechizite, precum şi acordării de premii pentru cei mai buni "prunci,; ai şcolii 20 .
După moartea soţiei sale (1918), banii
fundaţiei au fost transpuşi Asociaţiunii
~i Fondurilor grănicereşti. ln baza actului testamentar, comisia administratoare a
fondurilor a întocmit statutul fundaţiei,
care a fost aprobat de către comitet în
anul 1924. El statua ca 1/5 din dobânzile
capitalului depus în bancă să fie atribuite ca burse "elevilor militari", iar 4/5
să se capitalizez-e sperându-se ca, în viitor, să poată fi acordate mai multe stipendii 21 •
Fundaţia Clement Lupşai din Rodna
a fost întemeiată în litera testamentului
din 12 august 1885, lăsat de către preotul fondator din această localitate. Prin
acest act, Clement Lupşai a dispus ca din
averea donată să se constituie trei fonduri cu destinaţie aparte, al căror capital să fie concentrat şi administrat la
Năsăud de către comitetul şi comisia fondurilor grănicereşti şi pus sub controlul "consângenilor descendenţi în linie
dreaptă de la fondator" 22.
Articolul 8 din statut prevedea constituirea unei fundaţii cu un capital de
1 000 florini v.a. (2 000 coroane) sub denumirea de fond şcolastic confesional
greco--catolic. Din "interesele capitalului
ce are să crească" - stipula articolul
amintit - se va da un salariu anual de
600 coroane unei învăţătoare de la şcoala
greco-catolică din Rodna care va instrui
"fetiţele şcolare pre lângă obiectele prescrise în legea şcolară şi în lucrurile de
mână, în fiertul bucatelor şi în genere
în toate lucrurile femeiesci" 23.
O altă fundaţie, creată cu acelaşi capital, era destinată, potrivit articolului 12
al statului, pentru ajutoare ocazionale date
învăţătorului de ~a şcoala confesională
greco-catolică care va întemeia, din "învăţăceii şcolari", un cor "bine organizat".
Un alt scop al acestei fundaţii era ·ajutorarea cu, "veşminte ~i cărţi", a "pruncilor români din opidul Rodna Veche"
sau din localităţile Ilva Mică, Poiana, Ilva
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
23 Ibidem,
2°
21
22

24 Ibidem,
25

f. 106.
Ibidem, f. 107-109. Unul dintre bursierii

acestei fundaţii a fost Ene,a Grapini din Şanţ,
,.descendent pe linie directă", care a urmat facultatea tehnicii la Budapesta (ibidem. f. 158).
S-a distins in lupta pentru făurirea Unirii din
1918 în calitate de membru al Consiliului Na-

f. 11.
f. 63.

dos., f. 101.
f. 103.

ţional

Român Central.
dos. 3, f. 52-74 passim.

26 Ibidem,
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în scopul ajutorării elevilor şi studar merituoşi, din fostele
comune confiniare. Acelaşi profesor a fă
cut importante donaţii orfanilor de război,
care au constat în 35 jughere de pămînt,
25 oi şi 25 miei :10.
In afara fondurilor şi fundaţiilor amintite, administrate de către instituţia gră
nicerească a fondurilor, numeroase persoane, animate de un fierbinte patriotism,
au făcut importante donaţii în sprijinul
tinerilor studioşi din ţinutul Năsăudului,
constituind alte fonduri şi fundaţii particulare ce au fost administrate de instituţii şcolare (liceul năsăudean, îndeosebi.)
sau culturale ("Astra "). Toate acestea reprezintă sacrificii pilduitoare prin care
mulţi români s-au despărţit, cu un ultim
gest nobil, de bruma de avere, agonisită
într-o viaţă, adesea mizeră şi plină de suferinţe, sperând că prin efortul lor vor
contribui la propă~irea neamului.

trăi.

iar după moartea lui să trea·că în
proprietatea şi în folosinţa fondului ·~Co
lastic districtual din Năsăud în favoarea
şcolii de fetiţe" din această localitate 27 •
Anastasia Lazăr a murit în anul 1896 şi,
la scurt timp după aceea, s-a stins şi fiica
ei, averea fiind preluată de fondul amintit. In anul 1900 comisia administratoare
a întocmit şi statutul fondului Anastasm
Lazăr, potrivit căruia întreaga avere era
destinată pentru acordarea de "stipendii
fetiţelor sărace care vor cerceta Şcoala
':undaţională elementară de fete din Ni-

dene

denţilor săraci,

săud" 28 •

Fondul Mihail Bodiu a fost întemeiat
în anul 1930. Născut în Rebrişoara în
1864, Mihail Bodiu a fost profesor la
Şimleu Silvaniei. Sighetu Marmaţiei, Liceul de băieţi din Petroşani şi la Şom
cuta Mare. in anul 1930, el a donat
300 000 lei fondurilor grănicereşti năsău-

72

Ibidem, dos. 5, f. 3.

20 Ibidem,

29

2'J
30

f. 41.

1bidcm, dos. 8, f. 112.
Ibidem, f. 67.

FONDATIONS ET FONDS PRIVES ADMINISTRES PAR LES FONDS
DES GARDES - FRONTIERES DE NASAUo
RESUME
Dans le present ouvrage, l'auteur presente
8 fondations et fonds prives administres par
1 institution : Fonds des gardes frontieres
de Năsăud, destines, en totalite a des buts culturels ou concernant l'enseignement.

Sant presentees 6 fondations : George Pop
de Le~u, Florian Micaş, Teodor Rotariu, Clement Lupşai, Simion Tanco, Grigore Hangea,
et deux fonds prives, Anastasia Lazăr et Mi·
hail Bodiu.
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CONSIDERAŢII ISTORIOGRAFICE PRIVIND
CLERUL NĂSAUDEAN IN SECOLUL AL XVIII-LEA

RE:ri-IUS CIMPEANU

În câmpul istoriografic deosebit
de
complex dar atât de atractiv al bisericii
române din Transilvania, în primul secol
al unirii religioase, ţinuturile Năsăudulul
şi ale Bistriţei ocupă un loc aparte. Cu
toate că problemele cu care se confruntau preoţii ca reprezentanţi de frunte ai
românilor ardeleni sunt în general aceleaşi în întreaga Transilvanie, există unele
elemente specifice, legate de particularităţi zonale, în funcţie de care comportamentul clerului poate fi diferenţiat pe
teritoriul destul de întins al episcopi~i
sau mitropoliei unite. Năsăudul, ţinut
care excelează prin elementele sale de
originalitate locală, îşi defineşte particularităţile comportamentale ale propriilor
preoţi în funcţie de atitudinea specifică
a magistratului bistriţean în administrarea zonei, de reacţia în faţa problemelor
românilor, de apropiere faţă de Moldova,
de implicaţiile militarizării şi nu în ultimul rând de o anumită mentaHtate caracteristică satelor
româneşti.
Această
mentalitate specifică poartă amprenta prezentei saşilor, fiind totodată influenţată
şi de frecventele mişcări de populaţie de
o parte sau alta a graniţei.
Originalitatea evoluţiei spirituale a românilor năsăudeni şi frământările specifice satelor din jur, care deseori au depăşit în intensitate tulburările din celelalte zone
ale Ardealului secolului al
XVIII-lea, au atras atenţia unui mare
număr de istorici de marcă, constituind
un subiect bogat pentru studiile istorice.
Marile sinteze de istorie a Transilvaniei
sau de istorie a bisericii române din
Transilvania ,începând chiar cu cele elaborate în ultima parte a secolului al

XVIII-lea, continuând cu cele ale istoriografiei romantice, cu cele ale unor istorici ca Grama, Densuşianu, Bunea, Meteş,
Iorga, Lupaş, Dragomir, Păcurariu, Prodan sau multi alţii, cu manualele şi tratatele institutelor teologice sau cu ~ema
tismele şi P<înă la tratatele elaborate în
str<:l.inătate în perioada interdicţiei comuniste. surprind într-o mai mică sau mai
mare măsură crâmpeie din istoria şi din
tulburările religioase ale zonei Năsăud
Bistriţa.

Fără a insista asupra modalităţii de
tratare a istoriei bisericii năsăudene în
sinteze, ne vom îndrepta atenţia în studiul de faţă numai asupra operelor istoricilor care au aprofundat cercetările legate de această tematică, consacrându-i
lucrări speciale. Demersul este necesar cu
atât mai mult cu cât pentru ţinutul Nă
săudului s-a cristalizat un grup puternic
de cercetători ai istoriei locale, remarcabili specialişti ai arhivelor, care au pus
în lumină un imens material documentar, a cărui valoare pentru istoria bisericii române din Ardeal este incontestabilă.
Este impresionantă în primul rând cantitatea materialului arhivistic selectat şi
publicat. Această abundenţă a documentelor scoase la lumină este copleşitoare
în asemenea măsură încât nici până în
epoca actuală sintezele de istorie a bisericii nu au reuşit să fructifice la un nivel corespunzător fluxul de date oferit
cu deosebită generozitate de istoricii nă
săudeni.

Grupaţi în special în jurul prestigioasei reviste "Arhiva someşană", aceşti
istorici vor atinge punctul maxim al rodniciei cercetărilor lor în perioada inter-
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XVIII-lea~- Chiar dacă materialul arhivistic brut este publicat fără nici o anex3,
concluzie, incadrare sau apreciere istorică, el ne relevă aspecte esenţiale privind raportul cler-magistrat in noul cadru pe care îl reprezenta unirea religioasă, oferindu-ne totodată date despre
tulburările religioase care au atins şi ţi
nutul Năsăudului în timpul episcopului
Atanasie Anghel. Nu mai puţin importante sunt documentele referitoare la starea materială precară a clerului din zonă.
Deşi documentele de istorie a bisericii nu
sunt multe in volumul alcătuit de Iorga
şi în pofida faptului că istoricul datorită
uriaşei sale capacităţi de sinteză neglijează puţin migala pe care o necesită alcătuirea unui corpus de istorie locală, el
deschide practic cercetările în arhivele
ţinutului. Iniţiativa sa va da roade destul
de târziu, pentru că de-abia la începutul
celui de-al treilea deceniu al secolului
nostru demarează cu adevărat travaliul
de publicare a materialului arhivistic nă
săudean şi bistriţean. Pe tot parcursul
perioadei interbelice s-a desfăşurat o activitate laborioasă în acest sens, la un
nivel pe care istoriografia postbelică nu
1-a mai atins. A fost perioada de glorie
a scrisului istoric năsăudean, în care s-a
constituit. aşa cum s-a mai subliniat, acel
nucleu istoriografic de elită format din
specialişti ai istoriei locale care au angrenat în activitatea lor istorici de marcă
ai domeniului confesional, din întreaga

belică, devenind un nucleu cu mare reputaţie in câmpul istoriografiei româneşti. Prin activitatea lor ei au atras atenţia asupra specificităţii evoluţiei spirituale a ţinutului, fără a neglija însă integrarea organică a acestei evoluţii în istoria generală a bisericii române din

Ardeal. Popularizând rezultatele muncii
lor, au atras atenţia asupra farmecului
aparte al istoriei zonei, determinând astfel un interes politic al marilor istorici
asupra acestei părţi a Ardealului. Până
a se ajunge însă la un asemenea stadiu,
istoriografia bisericii năsăudene a avut
de parcurs un drum dificil şi de durată.
Printre primii care au publicat lucrări
speciale dedicate istoriei bisericii năsău
dene se numără Macedon Pop care a încercat să reconstituie, într-o lucrare apă
rută la Budapesta. în 1875. activitatea
vicarilor din Năsăud, de la înfiinţarea vicariatului şi până în a doua paDte a secolului al XIX-lea 1• Cartea, mai mult o
broşură,
corespunzând limitelor epocii.
fără profunzimi şi cu prea puţine elemente de analiză istorică, dar cu voită
obiectivitate, constituie în fapt un rezumat al momentelor principale din viaţa
vicarilor năsăudeni, un inventar al deciziilor acestora prin prisma raportului vicariat-episcopat. Nu sunt abordate aspectele sociale ale istoriei vicariatului, imPlicaţiile amestecului magistratului bistriţean, raporturile cu guvernul, problemele
şcolare, mentalitatea clerului, starea sa
materială, raporturile cu ortodoxia şi
multe alte domenii care ar fi putut comnleta istoria acestui for bisericesc. Era
însă un încenut chiar dacă timid dar lău
dabil prin obiectivitatea lui, cu atât mai
mult cu cât, pentru această parte a Transilvaniei, cercetările de arhivă se aflau
într-un stadiu incipient.
La începutul secolului nostru, Nicolae
Iorga publică documentele româneşti depistate în arhivele Bistriţei, unele dintre
ele privitoare la istoria bisericii române
din zonă, în prima parte a secolului al

ţară.

Din această echipă de cercetători ai
arhivelor s-a detaşat prin sobrietatea stilului, prin complexitatea efortului de cercetare şi prin varietatea documentelor
publicate Virgil Şotropa. Ca şi ceilalţi
colegi ai săi, grupati în jurul revistei "Arhiva someşană", Virgil Şotropa nu se Vd
lăsa furat de tentaţia de a întocmi studli
sofisticate sau spectaculoase, pe baza materialului arhivistic depistat şi publicat.
Obiectivul său fundamental a fost acela
de a alimenta, într-o formă cât mai concisă, istoria locală şi în acest sens şi-a
făcut datoria pe deplin. Cea mai mare
parte a cercetărilor sale le-a făcut cunos-

1 V. Macedonu Popu, Activitatea vicaril?r
Foranei Eppesci. Gr. Cat. din Districtul
Naseudului, de la înfiinţarea Vicariatului pânr!
la Vicariulu Anchedimu Popu Inchisive, Budapesta, 1875.

~ v. Nicolae Iorga, Documente românesti din
nrhivclc Bistriţei (Scrisori domneşti şi scrisori
private), partea a II-a, Bucureşti, 1900.
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împăratului, activitatea minelor rodnene,

cute prin intermediul revistei "Arhiva
Someşană", devenită o revistă cu reputaţie în lumea istorică, fără a renunţa
însă să colaboreze şi la alte periodice de
specialitate prestigioase cum ar fi : "Transilvania" :l, "Anuarul Institutului de Istorie Naţională" "', "Revista istorică" 5, etc.
Nu şi-a propus neapărat să-şi concentreze
munca în cărţi, ci a urmărit să publice
cât mai multe documente, selectându-le
în special pe cele relevante, clare, care
nu lasă loc unor interpretări eronate. Iată
de ce, cea mai mare parte din cercetănle
sale este valorificată sub forma studiilor
şi a articolelor de specialitate ti_ De cele
mai multe ori singur, dar câteodată şi cu
ajutorul unor colaboratori de marcă (Nicolae Drăgan 1 sau Al. Ciplea H), a abordat cele mai variate domenii ale istoriei
Năsăudului şi Bistriţei : învăţământul, rezultatele conscripţiilor, corespondenţa unor personalităţi ale zonei, descriptivistica istorică, documentele bisericeşti, tulburările religioase, memoriile, lupta românilor pentru biserică proprie, vizito

militarizarea, circulaţia peste graniţă, conflictele cu saşii, sistematizarea localită
ţilor, edificiile de cult, revolta districtulu;
năsăudean,

:J v. Virgil Şotropa, Românii la Gimnasiul
Latina-Catolic din Bistriţa, 1729-1779, în "Transilvania". XXXII, 1901. nr. 1.
4
v. Idem. Două tablouri istorica-statistice
din anii I7U şi 1733 privitoare la preoţii români din V alea Someşului, in "Anuarul Institutului de Istorie Naţională", II, 1923.
5 v. ldem, Două scrisori arhiereşti, in "Revista istorică", IX, 1923, nr. 1-3.
6 Spre argumentare au fost utilizate urmă
toarele lucrări ale lui Virgil Şotropa : Districtu! Năsăudului, în AS, HJ24, nr. 1 ; Răboaje
din trecut, în AS, 1924, nr. 1 ; Regimentul gră
niceresc năsăudean, în AS, 1925, nr. 2; Lupta
românilor bistriţeni pentru biserică,
în AS.
1925, nr. 3 ; lmpămtul Iosif al II-lea în Districtul 1\'ăsăudului, în AS, 1926, nr. 4 ; Minele
rodnene, în AS, 1928, nr. 8 ; Mozaic istoric,
in AS, 1928, nr. 8; Militarizarca Văiei Bârgău
lui, în AS, 1929, nr. 10 ; Contribuţii la istoria
şcoalelor n:isăudene, în AS, HJ29, nr. 11; Bcjenii în secolul XVIII, în AS. 1932, nr. 16;
Urme din timpul curuţilor, în AS, 1933, nr. 14 ;
Soarta românilor din satele săseşti, în AS, nr.
18, 1936 ; Năsăudul de altădată, în AS, 1936,
nr. 16 ; Contribuţii la istoria bisericească, în
AS, 1937, nr. 21 ; Revolta Districtului năsău
dcan, 1755-1762, în AS, 1937-HJ38. nr. 22-23 ;
lnfiinţarea graniţei militare năsăudene, în AS,
1939, nr. 24; Mănăstiri şi călugări în Valea
Rodnei, în AS, 1940, nr. 27.
7 v. Virgil Şotropa, Nicolae Drăgan, Istoria
şcoalelor năsăudene, Năsăud,

mănăstirile

şi

călugării

şi

multe, multe altele. Prin aria cercetări
lor sale, Virgil Şotropa se impune ca
personalitate proeminentă a istoriei nă
săudene, metodele sale de lucru fiind preluate şi de ceilalţi istorici ai ţinutului.
Se poate afirma cu certitudine că el este
acela care prin forţa exemplului său personal a impus o ţinută aparte grupului
de istorici preocupaţi de istoria Năsău
dului. In centrul cercetărilor sale s-a aflat
confesionalul, istoria bisericii, unirea religioasă şi reacţia ţinutului vizavi de presiunea catolică. Analiza istorică a lui Şo
tropa nu este însă încărcată de patimă
şi subiectivitate ca a altor istorici preocupaţi de această temă. Studiile sale beneficiază de o prezentare graduală a fenomenului istoric, intervenţia autorului
având doar menirea de a asigura continuitatea prezentării şi legătura organică
între documentele publicate în succesiunea lor firească.
In studiile lui Virgil Şotropa, documentele vorbesc de la sine. Această tră
sătură şi-au însuşit-o însă şi alţi istorici
care au publicat în "Arhiva someşană".
Ca principale jaloane şi obiective ale cercetărilor de istorie confesională ale luj
Virgil Şotropa am putea enumera : reconstituirea stării materiale a clerului şi
a situaţiei bisericii româneşti ; punerea
în valoare a recensămintelor din 1714 şi
1733 desfăşurate pe fondul conflictului
dintre magistratul ora~ului Bistriţa şi
preoţii români din ţinut, conflict generat
de contribuţiile pe care oraşul încerca să
le impună preoţilor, teoretic scutiţi prin
unirea religioasă ; relevarea impactului
războiului curuţilor în zonă, a conflictului dintre episcopul unit Atanasie Anghel şi episcopul impostor Ţirca, generat
de acest război, precum şi a implicaţi
ilor acestui conflict între episcopi în zona
Năsăud-Bistriţa, (cu prilejul acestui conflict ni se relevă cu destulă claritate o
personalitate a zonei, preotul Matei din
Zagra ) ; analiza în paralel a evoluţiei
confesionale în Valea Bârgăului, în Valea
Rodnei şi în zona Năsăud-Bistriţa ; desluşirea exactă a raportului dintre foru-

HJ31.

v. Virgil Şotropa, Al. Ciplea, Documente
bisericeşti, în AS. Hl24. nr. 1.
8
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rile superioare ale bisericii române, magistratul Bistriţei şi Guberniu, prin argumentarea raportului cu o bogată corespondenţă desfăşurată între aceste foruri pe parcursul a peste cinci decenii
ale secolului al XVIII-lea ; completarea
portretului episcopului Inochentie Micu
prin sublinierea raporturilor sale cu nă
săudenii şi bistriţenii, tot pe baza publicării corespondenţei ; precizarea atitudinii
Guberniului şi a poziţiei magistratului
faţă de românii din zonă ; aprofundarea
cauzelor conflictului dintre saşi şi români ; prezentarea amănunţită a luptei
românilor pentru biserică în special în
oraşul Bistriţa şi în fiecare dintre satele
săseşti ; surprinderea aspectelor privind
circulaţia peste graniţă, precum şi a implicării clerului în această circulaţie ; conturarea importanţei statistice a recensă
mântului confesional efectuat de magistrat în 1761 privind raportul ortodorşi
uniţi în zonă, numărul de biserici româneşti, de preoţi români, de credincio~i
români şi starea lor materială ; reliefarea trăsăturilor confesionale, sublinierea
rolului clerului, precizarea revendicărilor,
caracterizarea principalilor corifei şi pr~
zentarea am<'inunţită a revoltei districtului
năsăudean din perioada 1755-1762 ; evaluarea situaţiei mănăstirilor din ţinut, a
numărului şi a stării materiale a călu
gărilor ; prezentarea presiunii ortodoxe
dinspre Moldova şi a rezistenţei ortodoxe
din interiorul ţinutului. Aceasta a fost
schela ideilor mari şi a obiectivelor privind istoria bisericii năsăudene, pe care
apoi Virgil Şotropa şi-a clădit edificiul
său uriaş de documente şi material arhivistic publicat. In cercetările sale istoricul a depăşit istoria bisericii, abordând
aşa cum am mai arătat, într-o perspectivă istorică largă şi alte aspecte ale tre·Cutului ţinutului. Dar şi aceste aspecte,
Virgil Şotropa le-a pus în legătură tot
cu istoria confesională. Astfel, referindu-se la românii care studiau la Gimnaziul Catolic din Bistriţa, el subliniază de
fapt avansul implacabil al catolicismului
în zonă ; referindu-se la activitatea minelor rodnene nu uită să sublinieze starea precară a preoţilor de acolo ; descriind vizita împăratului în district subliniază popasul în casa protopopului şi da-

niile oferite protopopiatului ; prezentind
regimentul grăniceresc năs[IUdean insistă
asupra atitudinii ofiţerilor faţă de credinţa românească şi faţă de preoţii români ; analizând activitatea şcolilor nă
săudene se referă la implicarea activă a
clerului superior în administrarea lor ;
cercetând problema militarizării Văii Bârgăului examinează şi raportul ortodoxiecatolicism de acolo ; descriind Năsăudul
de altădată, face bineânţeles, o prezentare pe larg a bisericilor româneşti şi a
preoţilor români care au funcţionat ca şi
capelani sau ca substituţi în regiment ;
investigând fenomenul înfiinţării graniţei
militare năsăudene subliniază rolul preoţilor în elaborarea planului militarizării
şi evoluţia bisericilor din zona graniţei ;
referlndu-se la revolta declanşată cu ocazia depunerii jurământului o motivează
prin atitudinea austriecilor de lua peste
picior credinţa străbună. Iată deci câteva
exemple care ne permit să concluzionăm
că indiferent de aspectul legat de trecutul Năsăudului pe care Virgil Şotropa
n abordează, el nu se poate detaşa de
confesional, tema cea mai tentantă pentru Nf1săudul secolului al XVIII-lea.
Exemplul Şotropa a antrenat în inves-tigarea arhivelor alţi istorici care îi vor
urmări îndeaproape stilul şi metoda de
cercetare. Astfel, într-o serie de articole
apărute bineânţeles în "Arhiva someşană",
Vasile Bichingean pune în valoare câteva documente de mare relevanţă pentru
istoria ţinutului şi a bisericii din zonă.
Este vorba de un memoriu din 1757 al
locuitorilor fostului district bistriţean, în
31 de puncte, înmânat prin deputaţi împărătesei, de statutul grăniceresc publicat în latină în 1756, de câteva acte emise
de magistratul bistriţean şi de unele memorii, petiţii şi jalbe ale celor 23 de comune româneşti anexate districtului bistriţean, elaborate în jurul anului 1761 n.
Făcând precizarea că ne referim doar la
acele documente publicate de Bichingean
care sunt legate de devenirea clerului şi
bisericii române, să menţionăm că ele

a

9 cf. Vasile Bichingean, Un capitol din lupta
!'Omânilor someşeni cu saşii din Bistriţa, in
AS. HJ26. nr. G ; Statutul grăniceresc, în AS,
l!J28, nr. 8 ; Material documentar, în AS, 1929,
nr. 11.
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evidenţiază atitudinea .saşilor de a nu lua
în seamă credinţa românească şi silrbă
torile românilor, dreptul teoretic acordat
românilor prin militarizare de a-şi păstra
şi apăra preoţii şi religia, iritarea magistratului bistriţean determinată de numă
rul mare de preoţi din district şi de tendinţa credincio?ilor de a devia dijma înspre susţinerea propriilor parohii, nemulţumirea greco-catolicilor districtului bistriţean, generată de numărul redus de
biserici, de sărăcia parohiilor şi de lipsa
preoţilor şi funcţionarilor uniţi. Ca şi în
cazul lui Şotr·opa, studiile publicate de
Bichingean selectează acele documente
care vădesc cu claritate o stare de fapt
reală. Din acest motiv autorul reduce la
maximum comentariul analitic şi interpretarea istorică.
In acelaşi spirit sunt publicate şi seriile de documente depistate şi selectate
de Iulian Marţian JO. De importanţă majoră pentru istoria clerului năsăudean al
secolului al XVIII-lea această grupare de
material arhivistic, constituită din circulare şi dispoziţii ale vicariatului, elaborate la sfârşitul veacului, scot în evidenţă
faptul că administraţia bisericească începe
(probabil sub influenţă catolică) să se
cristalizeze şi să se ordoneze. Sunt refixate
cu rigurozitate atribuţiile preoţilor şi se
pretinde respectarea cu stricteţe a normelor stabilite de biserică, atât de către
preot cât şi de către credincioşi. Dar semnificaţia documentelor publicate de Marţian este mult mai largă. Conţinutul circularelor ne relevă faptul că clerul superior particip;\ efectiv la conducerea ţinu
tului alături de organele administrative
ale districtului, se implică în coordonarea vieţii în cadrul regimentului, preia
cu autoritate îndrumarea educaţiei în
zonă, îşi lărgeşte autoritatea juridică, i?i
perfecţionează evidenţele, se angajează în
combaterea superstiţiilor, a bolilor şi a
viciilor. Departe de a fi doar o pârghl~
între administraţia locală şi conducerea
regimentului pe de o parte ?i populaţia
românească pe de alta, clerul superior
devine partener al ins ti tu ţii lor admini -;trative în conducerea districtului. Ca şi
ceilalţi autori prezenţi în paginile "Arhi-

vei someşene" şi Iulian Marţian acordă
credit fidelităţii documentului, renunţând
la artificiile istoriografice. Cercetarea deschisă de el, privind mai degrabă latura
administrativă a clerului năsăudean este
continuati1 cu succes de Ştefan Buzilă,
un alt împătimit al arhivelor.
Acesta valorifică tot în "Arhiva someşană" numeroase alte instrucţiuni şi
ordonanţe vicariale semnate de Ioan Halmagi şi Ioan N emeş, completând astfel
tabloul administrativ conturat prin documentele depistate de Marţian 11. Stilul şi
tonul acestor ordonanţe şi instrucţiuni dovedesc faptul că exigenţa vicariatului în
raport cu proprii preoţi şi cu credincioşii,
este în continuă creştere. Un studiu de
mare valoare a lui Ştefan Buzilă este cel
intitulat "Protopopii şi vicarii Năsăudu
lui". Prin clarviziunea analizei sale fundamentale pe temeinice cunoştinţe de
drept canonic şi jurisdicţie canonică, Buzilă realizează pentru protopopiatul şi
vicariatul Năsăudului ceea ce, de exemplu, la un alt nivel, un Bunea a realizat pentru episcopia unită a Transilvaniei : o "radiografiere" clară şi completă
a structurii ierarhice a bisericii năsăudene
incorporând toate funcţiile şi forurile diriguitoare ale acesteia. Punerea în lumină
a întregului mecanism administrativ, este
fiicută într-un stil simplu, concis, cu exemplificilri ?i argumentări. Analiza se desfăşoară în mod firesc, de sus în jos, de
la funcţiile, instituţiile şi unităţile administrative cele mai înalte, până la nivelul satului. Depăşind hotarele vicariatului,
Buzilă abordează şi structura instituţiei
episcopale cu toate componentele sai~.
Fiecare nivel ierarhic este însoţit de un
scurt istoric, partea masivă a studiului
fiind însă rezervată prezentării pe larg
a activităţii protopopilor şi vicarilor N 3.săudului în secolul al XVIII-lea. Lucrarea este de fapt o istorie a bisericii nă
săudene în secolul al XVIII-lea şi ar fi
meritat cu prisosinţă o editare separată
şi o popularizare superioară, cu atât ma~
mult cu cât acoperă istoria întregului
ţinut al Bistriţei şi Năsăudului, cu toate
protopopiatele sale. Bine argumentată doIl cf. Stefan Buzilă. Documente bisericeşti,
în AS, Hi31, nr. 15 ; Protopopii şi vicarii Nă
săudului, în AS, 1940, nr. 27.

v. Iulian Marţian, Documente bisericcşLi,
in AS, 1927, nr. 7.
10
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-şi eventual în Monor 15. Intr-un alt studiu al său. scoate la lumină un manuscris maghiar de secol XVIII care relatează într-un stil alert trecerea comunelor
locuite de români, aparţinătoare oraşului
Bistriţa, la greco-catolicism cînd cu forţa,
cînd prin promisiuni şi lămuriri 16•
Dar nu numai "Arhiva someşană",
acest nesecat izvor de documente năsău
dene şi cei grupaţi în jurul ei, se arată
preocupaţi de istoria confesională a Nă
săudului şi a teritoriilor din jur. Articolele lui Sever Pop, contribuţiile lui Anton Precup la istoria parohiei Rebrişoara,
studiile lui Zenovie Pâclişanu privind şco
lile Năsăudului şi personalitatea lui Ioan
Para ca susţinător fervent al cauzei naţionale, apărute în reviste ca : "Societatea de mâine" 11 , "Memoriile secţiunii istorice ale Academiei Române" 1 ~. sau în
"Cultura creştină" 19 , relevă faptul că is-toria bisericii năsăudene depăşeşte prin
specificul şi farmecul ei interesul loc!ll.
Afirmaţia poate fi susţinută şi prin concluzia că în analizele lor, istorici ca Şte
fan Meteş, Ştefan Lupşa sau Silviu Dragomir au inclus şi zona Năsăudului. Spre
P.Xemplu, aceştia, pentru a-~i susţine unel~
puncte de vedere fac apel cu toţii la ancheta religioasă desfăşurată şi în zona
Năsăudului,
la sfârşitul secolului al
XVII-lea de către
dieta Transilvaniei,
care consemna faptul că locuitorii de acolo
doreau să îşi păstreze credinţa străbună 2°.
După cel de-al doilea război mondial,
din motive bine cunoscute, interesul is-

cumentar, constituie una dintre puţinele
de istorie interpretativă apărute
în "Arhiva someşană" care nu se rezumă
la publicarea materialului arhivistic.
Pe lângă aceste contribuţii majore la
reconstituirea imaginii clerului năsăudean
în secolul al XVIII-lea, revista "Arhiva
someşană" mai conservă în paginile ei ~i
intervenţii de mai mică anvergură referitoare la această temă care rămân totuşi interesante. Astfel, Florian Porcius,
într-un istork: al districtului năsăudean
ne oferă câteva date despre românii din
oraşul Bistriţa, despre lipsa lor de drepturi şi de biserică n. De asemenea, face
câteva referiri, nu multe, e adevărat, la
situaţia bisericii greco-catolice din Rodna.
Nicolae Drăgan, pe lângă cunoscuta
sa lucrare, elaborată în colaborare cu Şo
tropa, dedicată istoriei şcolilor năsăudene.
cu importante trimiteri la domeniul confesional, oferă date preţioase despre evoluţia bisericii române din Zagra, despre
acceptarea unirii religioase, ca peste tot.
întâi de către preoţi şi mult mai târz1u
de către săteni, despre preotul Matei din
Zagra pe care deseori îl întâlnim şi ln
documentele publicate de Şotropa, despre
încercarea de supunere la contribuţii 3
bisericilor române de acolo, despre mă
năstirea Zagrei, despre cele trei conscripţii care conturează situaţia bisericilor române, despre matricolele parohiale, despre şcoala trivială -şi multe alte amă
nunte 1:3•
ln acelaşi fel, Anton Coşbuc prin contribuţiile sale la istoricul bisericii din
Leşu, oferă o imagine destul de complexă
a parohiei de acolo, care a fost deseori
prosperă în secolul al XVIII-lea H.
Mai atractiv prin speculatiile sale se
dovedeşte a fi studiul lui Iosif Naghiu
care în contextul analizei factorilor politici şi religioşi ai veacului încearcă localizarea celor trei, eventual patru mănă.>
tiri din Ţara Năsăudului în secolul al
XVIII-lea, la Zagra, Rebra Mare, Feldru
lucrări

IZ v. Florian Porcius, Istoricul
năsăudean, în AS, 1928, nr. 9.

Iosif Na!!"hiu, Ceva despre mănăstirile din
1936, nr. 19.
din secolul XVIII, în
AS, 1939, nr. 25.
17 Sever Pop, In capitala "grănicerilor" din
nordul Ardealului, în "Societatea de mâine",
VII, 1930.
IB Zenovie Pâclişanu.
Luptele politice ale
românilor ardeleni, în "Acad. Rom. Mem. Se,cţ.
Ist.", seria III, tom 1, mem. 2, 1923.
19 Idem, Anul
întemeierii Şcoalei Latina15

Ţara Năsăudului, in AS,
I6 Idem, O relatare

Germane numită Normală din Năsăud, (1771),
in "Cultura creştină", 1936, nr. XVI, p. 400-401.
2o vezi în acest sens Ştefan Meteş, Câteva
contribuţii la istoria unirii românilor cu Roma,
in "Revista arhivelor", vol. III, 1939, partea
a Il-a, nr. 8 ; Ştefan Lupşa, Biserica ardeieană
şi "unirea" în anii 1697-1701, in BOR, LXVI,
1948 ; Silviu Dragomir, Românii din Transilvania şi unirea cu biserica Romei. Documente
apocrife privitoare
la începuturile unirii cu
catolicismul roman (1697-1701), Bucureşti, 1962.

Districtului

cf. Nicolae Drăgan, Date privitoare la istoria comunei Zagra, în AS, 1928, nr. 9.
14 cf. Anton Cosbuc, Contributii la istoricul
bisericii din Leşu, ·în AS. 1933, ~r. 17.
13
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toricilor pentru istoria confesională s-a
diminuat în mare măsură. Treptat, asupra istoriei confesionale, devenită un subiect delicat, se instaurează un adevărat
monopol al clerului. Consideraţia este valabilă, bineânţeles, şi pentru istoria bisericii năsăudene asupra căreia începe să
planeze un punct de vedere unilateral,
ortodox. Astfel, Ştefan Lupşa va insista
în special asupra rezistenţei ortodoxe din
zona Bârgăului, în faţa expansiunii catolice induse prin militarizare 21 , Mircea
Păcurariu va analiza rolul Moldovei în
susţinerea ortodoxiei din zona năsăudeană
în secolul al XVIII-lea, considerând :;;i
mănăstirile năsăudene ca centre de rezistenţă ortodoxă 22, iar în acelaşi spirit Nestor Vornicescu va accentua rolul Mănăs
tirii Neamţ în. .sprijinirea ortodocşilor nă
săudeni 2:1. Asemeni acestor clerici ortodocşi, Ioan B{mdean va supraevalua rolul preoţilor ortodocşi în revolta districtului din perioada 1755-1762, reluând
elemente din argumentaţia lui Virgil Şo
tropJ., dar fără a menţiona că la tulburări au participat şi preoţi uniţi a căror
situaţie materială nu era cu mult mat
bună decât a celor ortodocşi. In studiul
său, Băndean
reia analiza importanţei
Moldovei în susţinerea ortodoxiei bistriţene şi năsăudene 2", tema aceasta revenind ca un leit-motiv în istoriografia ortodoxă a ultimelor decenii.

Pe de altă parte, istoriografia laică,
bine strânsă în chingile cenzurii, va aborda problemele confesionale doar prin
prisma rolului cultural al preoţilor, a importanţei lor în sfera
luptei naţionale
(Teodor Tanco, de exemplu 25 ), evitând
abordările de fond. Totuşi Valeriu Şo
tropa, în lucrarea sa sub titlul oarecum
voalat "Districtul grăniceresc năsăudean
şi locul său în lupta pentru progres social
şi libertate
naţională
a românilor din
Transilvania" reia şi valorifică o bună
parte din materialul documentar confesional oferit de istoricii perioadei interbelice :w. S-ar mai putea semnala, eventual,
în acest scurt istoric al istoriografiei bisericii năsăudene pentru secolul al XVIIIlea, studiul lui Alexandru Matei, care mai
reia o dată tema afluxului ortodox dinspre
Moldova 27 , abordările tangenţiale ale lui
Carol Gi::illner sau Ion Rusu 28 şi nu în
ultimul rând studiul lui Keith Hitchins
privind statistica românilor ortodocşi din
Transilvania din anul 1766, cu date intcr-2sante pentru Bistriţa şi Năsăud 29.
Totalizând aceste c-ercetări, observăm
că perioada postbelică în ceea ce priveşt~
istoria bisericii şi a clerului năsăudean,
necesită a fi completată, cu atât mai mult
cu cât abundenţa de material documentar cercetat şi publicat de grupul "Arhivei someşene" este departe de a fi valorificat pe deplin.

21 Ştefan Lup!ia, Uniţi ortodocşi şi ortodocşi
uniţi în 1783-1784, în "Mitropolia Ardealului",

III, 1958, nr. 7-8.
22 Mircea Păcurariu, Din istoria legăturilor
bisericeşti ale
Transilvaniei cu Moldova, în
,.Mitropolia Moldovei şi a Sucevei", LXIV, 1968,
nr. 11-12 ; Mânăstirile Bisericii Ortodoxe Ro-

25 Teodor Tanco, Virtus Romana Rediviva,
Bistriţa, 1973-1984, 5 voi.
2ti Lucrare publicată la Cluj-Napoca, în anul

1975.
27 Alexandru Matei, Mărturii noi privitoare
la legăturile dintre populaţia românească din
Transilvania şi Moldova, la mijlocul secolului
al XVIII-lea, în "F.I.", I, 1971.
28
Carol Găllner, Regimentele grănicereşti
din Transilvania, 1764-1851, Bucureşti, 1973 ;
Ion Rusu, Jnfiinţarea şi organizarea districtului
românesc al Năsăudului, în "Re,vista Arhivelor",

mâne din Transilvania si Banat în secolul al
XVIII·lea, în BOR, XCiii. 1975, nr. 1-2.
23

Nestor Vornicescu, Relaţii bisericeşti-cul·

turale între Mănăstirea Neamţ şi Transilvania,
din cele mai vechi timpuri până în preajma
anului 1918, în "Mitropolia Moldovei şi a Su·

ceve.i", XLIV. 1968, nr. 11-12.
24 Ioan Băndean, Aspecte din activitatea clerului ortodox din ţinuturile Bistriţei şi Năsău
dului, pe tărâm naţional,
social şi cultural
(sec. XVII-XIX), în "Studii teologice", seria

1968, XI, nr. 2, pag. 79-84.
29 Keith Hitchins, Statistica românilor ortodocşi din Transilvania din anul 1766, in "Mi·
tropolia Ardealului", XXII, 1977, nr. 7-9.
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161
21 -

Arheologie

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

LE CLERGE DE NASAUD AU XVIii-EME SIECLE. CONSIDERATIONS
HISTRORIOGRAPHIQUES
(RESUME)
Cette etude se propose de relever les merites particuliers des histroriens qui ont aborde
le probleme de l'evolution de l'egalise de Nă
săud pendant le premier siecle de l'union religieuse. Les reche.rches d'historie locale, stimulees par le charme a part de l'histoire confessionnelle de cette zone, ont atteint le point
culminant pendant la peroide de l'entre - deux
- guerres, periode ou se forme un noyau hi~
toriographique
puissant autour de la revue
prestigieuse "Arhiva Someşană", L'equipe de
chercheurs de l'histoire de Bistriţa et de Nă
săud, douee d'un professionnalisme admirable,
mettra en valeur son potentiel particulier, ă
l'aide de Virgil Şotropa, une personnalite historiographique, inconte!;table, qui etablira claire-

ment une orientation bien fondee en ce qui
concerne la methodologie, et les objectifs de
recherche, lies a l'histoire locale. L'immense
quantite de materie! documentaire selectionne
et publie, permettra l'acces de la zone de Nă
săud ou circuit de l'histoire nationale, determinant les grands historiens a preter une plus
grande attention au specifique du pays. La regression des preoccupations sur l'histoire confessionnelle, due aux cironstances bien connues
de la periode d'apres la seconde guerre, necessite la reactualisation des problemes d'histoire de l'egalise de Năsăud. L'abondance de
materie! d'arclilives, mis ă jour par le groupe
des "Arhiva Someşană" est loin d'etre pleinement valorise.
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PAROHll, BISERICI Şi: PREOŢI DIN PROTOPOPIATUL
GRECO-CATOLIC AL BISTRIŢEI LA MIJLOCUL SECOLULUI
AL XIX-LEA

SIMION RETEGAN

Iată de ce o pnv1re, chiar şi fugitivă,
asupra bisericii săteşti şi slujitorilor ei
este necesară atît pentru realităţi.J.e sale
interne cît şi opentru întregul ansamblu
uman pe care-I putem întrevedea în spatele ei. La rîndul lui, cazul protopoopiatului greco-catolic al Bistriţei asupra căruia
ne-am oprit, poate constitui, peste toate
deosebirile zonale şi locale care caracterizează istoria rurală, un prim reper pentru întreg nordul Transilvaniei, dominat
cum se ştie, de confesiunea greco-catolică. Care, este, aşadar, mărimea parohiilor
unite bistriţene ? Care era, înfăţişarea, înzestrarea interioară, dotarea funciară a
bisericilor ? Care ,era formatia intelectuală, situaţia matel'ială, paziţi~ socială, modalitatea de instituire a preoţilor ?
In 1856, la înfiinţarea Episcopiei unite
a Gherlei din care va face parte, protopopiatul Bistriţei cuprindea 20 de parohii
şi 9 aşa-numite fiiii sau filiale, ~cu o populaţie totală de 10.503 suflete. Situate în
comitatul Dăbîca şi în districtul Bistriţei,
aceste parohii sînt, în general, de propOII"ţii foarte mici : 2 : Ţigău şi Sîniacob, sub
200 de suflete, 5 : Birla, Domneşti, Neţeni, Sărăţel şi Şoimuş sub 300 de suf'lete, ceea ce înseamnă 50 de familii ; 4 :
Lunea, Herina, Sărata, Şirioara sub 400 ;
4 : Arcalia, Chiraleş, Feleac şi Ruştior cu
4-600 locuitori şi numai 4 : Măgheruş,
Sebişu de Sus, Cristur-Şieu şi Ardan cu
610, 729 780, 905 locuitori. Singură parohia Bistriţei avea în H~67 un număr de
2010 locuitori, aşadar 500 de familii 1. Cele

Nu s-a scris la noi nimic în ultimele
decenii despre biserica sătească, fie ea
ortodoxă sau greco-catolică, ~cu toate că
instituţia eclesiaJtică a avut un rol atât
de mare în viaţa comunităţii rurale româneşti. Oricât de umilă ar fi imaginea
bisericii de lemn a satului românesc transilvănean abia deziobăgit, ea reprezintă o
realitate omniprezentă a vieţii ţărăneşti,
~imbolul sau chiar inima ei. Mai veche
şi mai bine înfiptă in sol decât curia proprietarului feudal, mai veche şi mai importantă decât casa judelui, mai veche decât şcoala care începe să se ridice în
această vreme în umbra si sub oblăduirea
ci, ea îndeplineşte, deopo'trivă, funcţii sacre şi funcţii profane fără de care viaţa
nici nu poate fi concepută. Cum am putea într-adevăr înţelege existenţa chiar a
celei mai mici, mai sărace, mai izolate
colectivităţi umane fără biserica în care
se oficiază liturghia, suprema rugăciune
publică, în care se încheie căsătoria tinerilor perechi, se botează copiii, se pomenesc morţii, se iau cele mai importante
hotărîri privind
obştea sau individul ?
Tot astfel, preotul sătesc, figura atît de
familiară a "popii", ortodox sau unit, care
trăieşte din birul şi taxele sătenilor, care
ară, sapă, seceră alături de poporenii săi,
este, desigur,în primul rînd, un slujitor al
altarului, un duhovnic sufletesc, dar întrupează, în acelaşi timp, un sfătuitor,
un
model de comportament şi uneori chiar
un conducător al colectiv1tăţii. Nu este
astfel de mirare că pînă tîrziu, aproape
de zilele noastre, în graiul ţăranului român din Transilvania biserica este denumită aproape întotdeauna cu apelativul de
maică, iar preotul cu acela de părine.

I Şematismul
fiinţatei diecese

veneratului cler a nou îngreco-catolice a Gheriei pre
anul de la Christos 1867, p. 100-106.
(!n continuare Sematism Gherla ... )
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mai multe din aceste parohii se suprapun
unor sate româneşti de sine-stătătoare,
cîteva reprezintă comunităţile române din
satele mixte, fie româno-săseşti, (Arcalia,
Domneşti, Herina, Măgheruş şi Siniacob),
fie româna-maghiare (Sărata, 'figău şi I<'eleac), iar satul Bîrla cuprinde atît o parohie greco-catolică cît şi una ortodoxă,
aproape egale ca mărime, fiecare cu biserica sa.
Cît priveşte cele 9 filii, acestea sînt
reprezentate de minusculele comunităţi
greco-catolice ale familiilor româneşti aşe
zate în satele săseşti. Astfel, parohia Bistriţei avea 5 filii : Viişoara, Unirea, Jelna, Pintlc şi Ghinda cu cîte 50-130 gr.cat., Herina 2 : Lechinţa (85 gr.-cat.) şi
Tonciu (11 gr.-cat.) Năgheruşu 1 :Crainimăt (27 gr. cat.), Neţeni 1 Albeştii Bistriţei (56 gr. cat.) :z.
După 45 de ani, la 1900, prin cîteva
contopiri, numărul parohiilor este de 16
cu o populaţie de 10.885 gr. cat. :1.
Toate aceste parohii, inclusiv Bistriţa,
aveau în 11:!56 biserici obişnuite de lemn,
"biserici iobăgeşti", ridicate, cele mai
multe, în conjunctura favorabilă de la începutul secolului, din timpul războaielor
napoleoniene, cînd preţul cerealelor şi
animalelor a crescut exorbitant, cînd s-au
construit de fc=tpt şi cele mai multe curţi
nobiliare din Transilvania. Mai vechi decît această perioadă erau bisericile din :
Neţeni (17HJ),
Chiraleş
(1750), Lunea
(1770) şi Bistriţa (1790). Mai noi erau cele
din Cristur-Şieu (1825), Bîrla, (1827) şi
Arcalia (1840). Ridicate, în general, pe
cîte o înălţime, joase, întunecoase, sără
căcioase, dimensionate la nivelul unei case ţărăneşti de care se diferenţiază doar
prin plan şi printr-o timidă turlă pentru
clopote, ele devin, prin creşterea populaţiei, cu totul neîncăpătoare. Mărturiile
contemporane relatează adesea că credincioşii nu puteau îngenunchea, preotii nu
puteau cădelniţa, potrivit canoanelor, iar
la sărbătorile Paştelui şi Crăciunului, o
mare parte a oamenilor erau siliţi să asculte litur~hia afară, în faţa uşii şi ferestrelor.
2

Dacă aceasta era situaţia în sate, ne
putem închipui uşor ce era în oraşul Bistriţa. Este suficient să cităm cîteva fraze
din memoriul prin care, în 1860, în momentul relaxării pclitke de la începutul
perioadei liberalismului austriac, cînd românii din Bistriţa cereau împăratului să
le acorde biserica şi mănăstirea minoriţilor -:::are stăt2au pustii în timp ce comunitatea lor se inghesuia în vechea sa
biserică de lemn din afara zidurilor ora~.;ului. Ce adîncă amărăciune respiră cuvintele protopopului Ioan Maier, atunci cînd
descrie s2ntimentul de injustiţie pe care
el îl trăieşte în timpul marilor sărbători,
văzînd această biserică goală. Iată ce scrie
el : " ... c2 soarte are biserica aceasta de
tot minunată, carea cîndva cu mare sudoare şi multe mii rădicîndu-se şi zidindu-se, acum e părăsită de fiii săi şi stă
aici pe marginea oraşului ca una maică
săracă şi lipsită de fiii săi. Ce m1nte au
oamenii ? Una biserică scumpă ca aceasta
să nu o folosească ? Să nu afle ocasiunea
a-i da iară viaţă spre lauda şi mărirea lui
Dumnezeu, spre carea cîndva au fost din
pulbere rădicată şi de atîtea veacuri de
ani de mai multe vifore păstrată şi de tot[tla stricăciune scutită. Frăţietate ! Egalitate ' Iubire creştinească ! Noi cu toţii
cu una gură vă mărturisim, dar cînd va
;reni împărăţia voastră ? Această beserică
stft pustie ca una mamă fără fii, fără mîngăiere şi ca una vie nelucrată, pustiită şi
necultivată, iară românii de aici, cu numărul de 1600 abia au una colibă veche
de lemn, afară de oraş, în care adorează
pc.:: Tatăl din cer." 4
Ne-am fi aştepat în epoca de după revoluţie cînd ştergerea robotelor iobăgiei a
ameliorat condiţia economică a lumii rurale, cînd sentimentul demnităţii sociale
devine tot mai puternic, să asistăm la înlocuirea vechilor bisericuţe de lemn cu
ca-nstrucţii noi de piatră, cum se întîmplă în zeci şi zeci de sate româneşti mai
mari transilvănene. O mişcare de înnoire
eclesiastică se resimte într-adevăr şi în
această zonă, dar, grevată de un potential demografic şi economic foarte precar, ea se desfăşoară mai degrabă în cadrul aceleaşi arhitecturi tradiţionale de

ldem.

3 Tip-ău devine
ţ~lu! a Săratei, iar

C'rîstur-Şieului

filie

a

Chiralesului.

Şirioara

; SEmatism,

Sărft

şi

Sîniacob
ale
Gherla,
1':01. p.

4 Arh.
St. Cluj, F. Ep. gr.-cat. Gherla,
JBR0-1490 (In continuare ASC, F. Gherla).

1:!7-135.
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lemn decît a celei noi de zid. Pînă la 1900
îşi ridică biserici noi, tot de lemn, parohiile : Sebişu de Sus (1855), Sărăţel (1868),
Her~na (1872), Ruştior (1880), Ardan (1884),
Neţeni (1890), Lunea (1899) şi filia Lechinţa (1897) şi abia două comunităţi greca-catolice sint în măsură să edifice, cu
preţul unor mari sacrificii, biserici
de
piatră : Măgheruşul în 1879 şi Şoimuşul

în care preotul trebuia să copieze toate
cireularele episcop<1.le.
Mai mici sau mai mari, mai vechi sau
mai noi, de lemn sau de piatră, toate
aceste biserici au un anumit patrimoniu
funciar, anumite drepturi colective şi, de
cele mai multe ori, mici sume de bani.
Oricît de modeste erau aceste bunuri. in
comparaţ.ie cu avuţiile bisericilor catolice, luterane, calvine, uniltariene, în lumea rurală românească ele asigură bisericii şi slujitorilor ei o oarecare autonomie

în 1885 :-;. Pentru aceste comunităţi mici
şi sărace, chiar şi aceste noi construcţii de
lemn, ridicate în general pe locul vechilor biserici, reprezentau un efort greu,
resimţit de întreaga colectivitate, de la
cea mai bogată pînă la cea mai săracă
familie. La fel ca şi în cazul bisericilor
de zid, ele cer autorităţilor scutirea de
0bişnuitele munci la drumurile
publice
sRu contractează împrumuturi fie pentru
plata materialelor, fie pentru cea a meş
terilor. Vedem astfel Sărăţelul, în 1869,
silit să vîndă Lechinţei săseşti cu 600 fl.
o slatină a bisericii sale, pentru a-şi putea termina noua constructie 6 .
Cît priveşte pe românii din Bistriţa.
ci reuşesc, în cele din urmă, împotriva
voinţei guvernului de la Budapesta şi a
magistratului orăşenesc, să cumpere în
1895, cu 35.000 fl. biserica mi.noritilor,
în timpul şi cu sprijnui direct al episcopului Ioan Szabo al Gherlei, care a călă
torit în acest scop de mai multe ori la
Roma şi la Budapesta 7 .
Inzestrarea interioară a tuturor acestor biserici este în linii mari aceeaşi. Există un minimum indispensabil pe care-1
regăsim pînă şi în cele mai mici şi mai
izolate comunităţi : cărţile liturgice obligatorii : 'Evangheliarul şi Liturghierul,
păstrate pe ma5a altarului, Mineiul, Molitfelnicul, Apostolul, Cazania, Octoihul
Psaltirea, Triodul şi Catavasierul (cărţile
corale), păstrate în strana cantorului, că
rora li se adaugă cîteva vase simple de
cult, un Antemis, două sau trei rînduri
de veşminte, cîtE:va cruci, icoane şi prapuri, unul sau două clopote. În biserică
se păstrează, de asemenea, nelipsitele matricole de naşteri, căsătorii şi decese, iar
dteodată şi un "prot0eol al poruncilor"

materială.

Cele mai importante sînt pămînturile.
aşa-numite "porţi.une canonică" sau .,eclejie", alcătuită dintr-un teren intravilan
pe care se găsea biserica, casa parohială,
uneori şcoala confesională şi un număr
mai mare sau mai mic de locuri de ară
tură şi de finaţ în hotar, cu o întindere
ceva mai mare s:;..u ceva mai mică decit
baremul de 32 de iHgăre stabilit de dieta
din 1846-lil.!.:7. Ea merge, socotind laolaltă intra şi ~xtr<~vib.n~ <~rabil şi fînaţ,
bun şi rău. cultivr.hil şi necultivabil. de
la 21 j. cît are parohia unită a Bîrlii
13.1428 j. arabil. 4.841 i. fînat, 1.803 j.
necultivabil) 8 nî:'lă la 40 j. cît avea. în
1872. parohia FeJeacului, unde tot pămîn
tul bisericesc era din cel mai roditor,
anroape de sat şi u<;;or de gunoit, unde
biserica ave:1 şi un ziler trlxHlist care-i
presta şi slujbe şi unde ea stăpînea o vie
cu o prod11cţie de 60-70 ferii pe an !1.
Sub 21 j. e;;te numai Siniacobul şi pBrohia Bistritei care avea în 1862 : 16.91 j.
(din care însă numai 2.708 ,i. arabil). Peste
40 j. se ridic~ numni Măgheruşul şi Domneştiul10. Între ace~:e extreme se situează Arcali3, pe care o putem considera
tipică. unde .. eclesia pope2scă" en formată llin ~{ locuri de semănătură de toamnă. de 1 7.ri si 12 mierte fif'carf' situ:1te în
~ sole (furdulaşuri) diferite ale hotarului. un Joc de porumb de 3 zilP de arat.
un loc dP fîn de ] ? care. srri'idin::1 casei
mrohiale df' ~ care şi cimitirul din jurul
bisericii, totul cu un venit cadastral de
50 fl. anual. (faţă de : 95 fi. în Domneşti,
fJ3 fi. în Măgheruş, 87 fi. în Bistriţa, 78
fl. în Feleac, 21 fi. in Ţigău, 15 fl. în

Sematism, Gherla, 1900, p. 127-137.
ASC, F. Gherla, 1869-1970.
7 Victor Bojor, Episcopii. diecesei gr. caL
de Gherla, acum Cluj-Gherla (1856-1939), Tg.
Mureş, 1939, p. 354-365.
5
6

:l ASC. F. Gherla, 1862-1287.
9 Idem, 1872-1906.
10 Idem, 1862-1287.
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Sinniacob) !1. Interesant este faptul
că
biserica din Ardan, cu un venit cadastral
al eclejiei de 61 fl., unde pămîntul era
"muntos, pietros şi neroditor" stăpînea 3
sesil iobăgeşti i'1tregi pe care trăiau în
1866, 5 familii de taxalişti. (Anexa nr. 4).
Cît priveşte porţiunea canonică din Domneşti, cea mai mare din zonă, ea fusese
obţinută, ne spune protopopul Ioan Maier,
cie la graful La~dr, singurul stăpîn feudal
al satului, care aprecia pe predecesorul
preot în grija căruia îşi lăsa afacerile economice atunci cînd era plecat 12 .
Aceste suprafeţe care apar azi mari
si care erau intr~adevăr mai întinse decit
in alte zone ale Transilvaniei, erau în
realitate destul de modeste dacă avem
in vedere asolamentul bienal predominant.
r:are reducea la jumătate pămîntul cultivat intr-un an, ceala'ltă jumătate fiind folosită ca păşune, dacă
avem în vedere
faptul că pînă în 1873 o treime din eclesie era în folosinţa cantorului, dacă luăm
în considerare calitatea, în general foarte
slabă a eclesiei, tăiată în cele mai multe
locuri, la insistenţele autorităţilor de stat,
din păşunea comunală.
In afara "eclesiei popeşti" care asigura, cum vom vedea, cea mai mare parte
a venitului preoţilor şi a cărei impozit
era plătit fie de preot, fie de sat, fie din
casa bisericii, în unele parohii existau şi
cîte o bucată de pămînt, arabil sau fînaţ,
precum şi o parte de pădure ale căror venituri aparţineau exclusiv bisericii şi se
găseau sub administrarea curatorilor.
Sub aceeaşi administrare se găsea un
alt izvor important de cîştig al bisericilor, atît unite cit şi ortodoxe, şi anume
dreptul cîrciumăritului, aşa-zis scurt sau
cantoral, practicat în ultimele trei luni ale
anului. Este vorba despre ceea ce contemporanii au denumit, cu o licenţă poetică,
,,beţiile de trei luni din Ardeal", perioada cuprinsă între Sfîntu Mihai şi Bobotează, cînd dreptul cî~ciumăritului,
în
imensa majoritate a satelor, aparţinea iobagilor, în weme ce cîrciumăritul .,lung"
aparţinea proprietarilor feudali. Existau
iru;ă şi sate care beneficiau de acest drept
pe întreaga durată a anului. Dreptul de
circiumărit, relativ puţin disputat înain11

te de 1848, primeşte o importanţă incomparabil mai mare după revoluţie, odată cu
relaxarea moravurilor, cu progresia mare
a alcoolismului, cînd veniturile cîrciumarilor cresc de 8-10 ori, cînd se iscă nesfîrşite procese între proprietarii feudali
ai aceluiaşi sat, care îşi împart între ei pe
luni, pe săptămîni. pe zile, şi chiar pe
ore, folosinţa sa, litigii între proprietari
şi obştile săteşti, intre comunele administrative şi parohii. Un asemenea diferend
are, în 1867/68, parohia Ardan care "pe
temeiul cel îndreptăţit al adevărului" urzeşte proces pentru redobindirea dreptului de cîrciumă pe anul întreg, drept pe
care, în virtutea celor trei sesii iobăgeşti
ale sale, e:1 l-a folosit, asemeni foştilor
stăpîni, atît înainte cît şi după revoluţie,
dar care i-a fost apoi prin abuz luat. Sînt
hotărîţi, spun juraţii, "în numele a tot
poporului" să reînvie acest drept pe seama bisericii lor celei sărace şi pornite
spre ruinare. (Anexa nr. 4). Ardanul aduce în sprijinul său mărturiile satelor
vecine, între care Sebişu de Sus, ai cărui
jurati declară "cu cea mai bună ştiinţă
şi conştiinţă" că sînt gata şi cu "jurămînt
trupesc" să ateste dreptul vecinilor lor 13.
Într-un diferend asemănător era încîlcită,
în 1868, .de data aceasta pentru cîrciumă
rttul scurt, şi parohia unită din Herina 14 .
In fine, aproape toate aceste parohii
aveau în lăzile bisericilor lor mici sume de
bani de 150-200-300 fl. împărţiţi în sat
sub forma unor mici credite de subzistenţă de 5-10-15-20 fl., familiilor contra unor dobînzi modice. Deşi această
practică întîlnită în toată
Transilvania,
într-o perioadă cînd la sate ·numerarul
este foarte rar, cu o valoare aproape explozivă, nu este atît o acţiune de caritate,
cit una direct lucrativă, de fructificare a
banului, ea constituie totuşi o formă a
întrajutorării ţărăneşti. Listele datornicilor sau contractele acestora vor fi astfel
piese nelipsite ale dosarelor de acte bisericeşti.

Socotelile bisericilor se fac fie anual acolo unde există venituri mai mari, fie
la anumite intervale sau la schimbarea
preotului, in prezenţa protopopului şi a
intregului popor, în faţa ·căruia curatorul

Ibidem.

12 /dem,

13
14

1858-1254.

/dem, 1868-2122.
ltiem, 1868-3780
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fie trei-patru clase normale, fie una-două
clase gimnaziale, după care urmaser.ă la
Blaj un curs de iarnă de 3-6 lum de
aşa-zisa teologie morală. Nu rareori simplii cantori, aşa cum este cazul. celui d_in
Sirioara în 1875, fac demersun la epis:~opi~ ~entru a fi înălţaţi la_ rangul de
preoţi L>.
Gradul de cultura al aces~or
moralişti care, chiar la instalare, în af~
ră de scris, citit şi "glasuri", în afara hturghiei, vecerniei şi utreniei ştiau puţine lucruri care, împovăraţi apoi de grijile întreţinerii familiei, duc în spate
toate greutăţile unei gospodării, este, în
general, scăzut, sub cerinţele unui adevă
rat duhovnic sufletesc. Nu este astfel de
mirare că în presă se aud mereu atacuri
împotriva "popîndăşiei" că Blajul, chiar
dacă in 1851 redeschide obişnuitele cursuri
de iarnă, se străduieşte să îmbunătăţeas
că pregătirea teologică, iar în 1856 sistează cu totul această formă de instruire a

prim prezintă, după un protocol special,
toate veniturHe şi cheltuielile care s-au
făcut, spre a fi degrevat de comunitate.
Nimic poate nu ne introduce mai direct
în miezul vieţii de fiecare zi a unei colectivităţi româneşti de la mijlocul secO'lului
trecut, decît socotelile parohiei Arcalia pe
anul 1856, în care se înşiruie pînă la ultimul creiţar, tot ce s-a primit şi tot ce
s-a dat, în cursul anului, din lada bisericii. In mod excepţional, veniturile pe
acest an ale pai"ohiei erau mai mari, 439
fl., · deoarece, fiind în vacanţă, venitul
eclesiei a revenit exclusiv bisericii ale că
rei cheltuieli, şi ele excepţionale, cifrate
la 609 fl. depăşeau astfel cu mult încasările. înregistrate sub 64 de poziţii, aceste cheltuieli, erau legate de protopop,
(diurnă pentru două vizite canonice, cotă-parte din costul călătoriilor sale la Blaj
şi la Gherla), de şcoală (o tablă, rep~raţii
ale clădirii, aldămaşul pentru angaJarea
noului învăţător care era în acelaşi timp
şi cantor), de cultivare a pămîntului preoţe5c şi bisericesc (săpatul grădinii, măsu.
ratul pămîntului, lăzuirea unor terenun,
gunoitul cimitirului exterior, ogorîtul şi
aratul pentru grîu, aratul pentru porumb,
cumpăratul seminţei, prăşitul prima şi a
doua oară, îmblătitul grîului, desfăcutul
porumbului), de biserică (se cumpără 8
icoane, 1 falon, unu patrafir), de casa parohială şi acareturile sale (se ridică un
coştei, un coteţ, se adună materialul ~ez:
tru garduri), de oficiere a cultului d1vm
(plata şi costul preotului care serveşte
dumineca, a celor invitaţi la Paşti şi la
Crăciun), de instalarea, după mari corn:
plicaţii, aşa cum
vom vedea, a noulm
preot. Numai aducerea sa cu carele satului din Nimigea Maghiară a costat 64
fl. (Anexa nr. 3).
Oricare ar fi diferenţele de stai"e materială între cele douăzeci de parohii unite bistriţene, ele sînt întruchipate în
aceeaşi măsură de preoţii lor. In
1867
funcţionau aici 12 preoţi, 5 parohii fiind
vacante, iar 3 mnd administrate de preotii satelor vecine.
Sub raportul formaţiei intelectuale, cu
excepţia protopopului Ioan Maier, parohul Bistriţei, toţi parohii aveau ceea ce în
epocă se denumea teologia mora'lă. Cu
alte cuvinte, ei nu absolviseră cursurile
unei facultăţi teologice de patru ani, ci,

preoţilor.
Situaţia materială a preoţilor români,
întretinuti atît cei uniţi cît şi cei orto-

docşi; de ·î~şişi credincioşii lor, era, în general, grea. Din 10 preoţi, spune Bariţiu,
el însuşi fiu de popă, foarte bine documentat asupra acestor chestiuni şi prin
meseria sa, 7 îşi cîştigă pîinea "în cea mai
grea sudoare a feţei lor" şi trăiesc "din
mînă în gură" 16 .
!n protopopiatul Bistriţei, ca şi în restul Transilvaniei, majoritatea preoţilor
ară, sapă, seceră, cosesc, merg la pădu
re duc si aduc de la moară, vînd şi cumpără animale în tîrguri, aproape la fel ca
poporenii lor. Iată ce citim în această
privinţă în "Sionul românesc" din 1868 :
"Aceleaşi mîini care împart sfintele sa-:cramente în faţa altarului, apucă anoi
coarnele plugului... Potirul şi sapa, Patrafirul şi coasa, Evanghelia şi furca, sînt
purtate de aceleaşi mîini" 17 .
Trei erau resursele de e~istenţă ale
preoţilor români : stola, birul şi edesia,
al căror cuantum şi pondere diferi:;. dt:>
la zonă la zonă, de la sat la sat. . În pro:
topopiatul Bistriţei, la fel ca şi în districtul năsăudean, cele mai importante veni-:
turi proveneau din porţiunea canonică
care, aşa cum am văzut, era aici, în gene15
JG

17

Idem, 1875-1753.

.,Gazeta Transilvaniei" 18fi3, nr .. 2.
"Sionul românesc". 1866, p. 190.
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1866 Impresia generală pe care o lasă
vrafurile înalte de acte ale arhivelor episcopale este aceea că problemele materiale preocupă clerul mult mai mult decît cele spirituale, că estimările sale privind veniturile erau inferioare realităţii.
Cînd în 1862, într-un moment în care se
vorbea despre salarizarea de către stat a
clerului rural, se conscriu aceste venituri,
în protopopiatul Bistriţei toate taxele stolare sînt trecute cu sume de la 3- 5 fl.,
la 7-8 fl. anual, deşi pentru o singură
înmormîntare :tsa-zisă mare (orohodul cu
sărăcuste) se plătea aici 3-5 fl., iar în
alte zone 8-12 fl.
Satele nu numai că rezistă unor asemenea tentative, dar, la rîndul lor, se
aoără unde şi cum pot, caută, pe cît posibil. să uşureze novara bisericii şi slujitorilor ei. Omul de rînd. comparînd starea materială a preotilor nu cu aceea ::~.
preotilor maghr~,·i ~1.11 sasi. ci ~u pronria
sn situatie. cnnsirleri:\ în ~teneral că ei sint
bine plătiţi. Oricît de mult se olîng preotii
cît de greu trăiesc, cit de mici sînt onorariilP
lor, cît de numeroase şi obositoare erau
serviciile rare li SP cer atît din nartP:=t
credinciosilor cît şi ::1 statului. .satel"' sînt
rtstfel foarte greu de urnit din obireinl
lor ... VorhP."" nnii nrin s::ttP..c;crip in 1863
T"'rotoponul Maior. să ne luăm botelf'
să ne ducem, că dumnealor îsi vor căn?itn
noni. "11 r~ri SP vor tnr>mi rl.ună nhr.. ril
sî11t flpc::tni ooni" tn .. Noi. rlPclară iur::Jtii
ni11 (';hir;:J]PC::. " r'Ultiv~ P"lesi" ('11 nlno·nri.
Sclll rt o stri'ici'ir.1. cu carPlP nu nP nntp,.,.,
îndatora. căci sîntem puţini cu plug-uri. ci
mai multi însimbriaţi ne agonosim şi. pe
sama noastră. ci care de bună voia s:t ar
voi a adiutora pe nreot cu vreo cl::tcă nu
ne îmnotrivim : pre noi nu ne adiutoră
nimene cu nimica : suntem esnuşi l::t multe e:rentăti la care abia putem suhc:t::~. si
asa şi de Rm avl"a rîvnă nu ~avem nutf'r~"".
(AnPxa nr. !'l). De buni"\ voie, ~nun in 18!iR
şi sătenii din Domneşti "nu ne vom da
iobagii popii" dar dacă ziua de lucru se
va introduce şi în alte sate, ne vom pleca
şi noi 20. Nici la Bistriţia protopopul Ioan
Maier nu reuşeşte, în 1863, de unul sin~ur, să ridice răscumpărarea lectioalului
de la 20 creiţari de familie la 50 sau cel

ral, mare. Tocmai din acest motiv, aşa
numitul "bir popesc" sau "lectial", care
consta. în restul Transilvaniei, dintr-o
mierţă de porumb şi o zi de lucru de fiecare familie, apărea aici înjumătăţit : nici
unul din sate nu prestează în 1862 preotului muncă, Bîrla şi Feleacul nu dau nici
produse, satul Neţeni dă în locul lecticalului de cereale un pămînt arabil, 4 parohii : Bistrita, Chiraleş, Herina şi Cristur-Şieu. îl răscumpără cu o taxă în bani
de familie şi numai 13 parohii dau preotului fie cîte o mierţă de porumb, în gră
unţe sau în ştiuleţi, fie cîte 1-2 mierţe
mici de ovăz. (Sebişu de Sus, Ardan.
Lunea şi Ruştior).
Cît priveşte stola, ea era reprezentată
de taxele plătite preotului pentru existenţa religioasă acordată de el : înmormîntări, căsătorii, botezuri, molitve, parastase, sfeştanii, umblatul cu crucea la
Bobotează, etc. La rîndul lor, aceste onorarii diferă de la un sat la altul, în cadrul aceleiaşi parohii, de la un preot la
altul, potrivit unui uz mai vechi sau unor
înţelegeri mai noi. "Cîte sate, atîtea obiceiuri", exclamă în 1858 Ioan Maier şi
toate spre împuţinarea venitului preoţesc
croite ; sîntem Părăsiţi şi de Dumnezeu
şi de oameni" 18. In general, la intrarea
in parohie a unui nou preot, se încheie
contracte scrise în care se stipulează exact
obli.gaţiile fiecărei părţi. Deşi aceste învoieli erau reprobate principial de forurile superioare eclesiastice "ca şi cum,
scrie acelaşi protopop, parohia ar fi de
vinzare. ca un lucru lumesc", ele erau
totuşi foarte frecvente, cum o dovedesc
zecile de piese de acest fel păstrate în arhivele episcopale. Foarte adesea părţile
încearcă să obţină una de la cealaltă conditii mai bune. In mod firesc, preoţii, loviti de marea devalorizare a banilor care
s-a produs duoă revolutie. confruntati cu
exigente sociale tot mai ridicate. încearcă:
~R. salte t::~xele stolare fată de nivelul stab]lit in 1826. ~ă mărească birul în produse de la ·o mierţă mică la una mare. dP
la o miertă de porumb h una de Jtriu.
.c:ă mărP::tscă sum:I sa de ră!'.Cl'mnărare în
b::mi. să i.ntrodud. ziua de lucru acolo
unde e::J. n11 Pr~ în uz. r>11m .c:e întîmnli'i
in Domneşti. în 1858 şi în Chiraleş în
l:J

19 Jdem, 1863-1318.
:w Idem, llf58-1501.

ASC, F Gherla, 1858-1254.
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puţin

la 40 creiţari, cerînd intervenţia in
favoarea sa a episcopului Gherlei şi, mai
ales, a forurilor civile : "singur numai
Magistratul civil îi poate obli şi aduce la
calea dreaptă" 21.
Ar fi totuşi greşit să absolutizăm aceste diferende ocazionale deoarece momentele de criză odată depăşite viaţa
merge înainte comunităţile şi preoţii,
indispensabili unii aLtora, se resemnează
cu situaţia existentă, închid şi
unii şi alţii ochii asupra greutăţilor, tră
iesc în bună înţelegere. In general, odată
instalaţi în "oficiul şi beneficiul" unei parohii, cei mai mulţi preoţi rămîn aici 20-·
30-40 de ani, asemeni preotului Alexandru Groze din Sebişu de Sus, aşadar pînă
la sfîrşitul vieţii lor, dnd vor fi îngropaţi
Ungă alt3.rul bisericii în care au servit.
La fel ca şi în imensa majoritate a satelor româneşti, şi în zona Bistriţei preotul se bucură de o mare autoritate morală şi de un înalt prestigiu social în faţa
credincioşilor săi. El este, desigur, 1n primul rind, păstorul sufletesc al turmei
sale, principalul mijlocitor între sacru şi
profan, între om şi divinitate, dar, în acelaşi timp, fiind un om cu o conduită morală mai înaltă, un om cu carte, un om
care cunoştea problemele fiecărei familii
şi ale fiecărui individ, care intră cel puţin o odată pe an în fiecare casă a satului,
el este privit ca un protagonist, al comunităţii, ca un tată în mijlocul fiilor săi,
cum de altfel chiar numeşte el pe poporenii lui. Tot astfel numele de părinte cu
care la rindul lui este desemnat, se referă deopotrivă la sfera spirituală ca şi
la cea seculară. Servind liturghia în biserică, botezind, cununînd, prohodind, el
ingrijeşţe, în acelaşi timp, de treburile
materiale ale parohiei, poartă propria sa
gospodărie, participă zi de zi la viaţa satului, se afirmă ca un sfătuitor si un
conducător al comunităţii, ca un ~odel
moral şi practic.
Cît priveşte modalitatea instituirii în
sate a preoţilor uniţi, teoretic ei sînt denumiti de ·:!ătre episcopi. In practică, acest drept teoretic, occidental, nu a putut
di~loca cu totul in această vreme străve
chiul obicei oriental al alegerii păstorului
sufletesc, general în biserica ortodoxă.
21

Fiind vorba despre o adevărată personificare a satului, intră în joc exigenţe pe
cît de inalte pe atît de diverse : preotul
să fie instruit atît cît e necesar, să fie în
stare să apere bărbăteşte, în orice împreJUrare, pe poporenii săi, să fie omenos, să
nu fie prea lacom, prea bătrîn, prea leneş, prea certăreţ, prea prădător etc. Cît
despre calităţile pastorale propriu-zise,
acestea se verifică. de regulă practic,
printr-un serviciu de probă în biserică.
Atunci cînd satele au propriul lor candidat de preot, episcopul sfîrşeşte de cele
mai multe ori prin a-1 acc€pta. Foarte
semnificativ este, din acest punct de vedere, refuzul satului Arcalia, în 1856, de
a primi, ca preot statornic, pe popa Sînniacobului care le fusese denumit de episcopul Ioan Alexi al Gherlei. Cu ce inimă
s-ar putea duce ei la biserică, cum ar putea ei să trăiască, scriu sătenii, cu un om
cu care n-a:u avut nici o înţelegere, care nu
le este spre plăcere, care vrea să intre în
parohie peste voia lor şi care nu le este
de nici o lipsă ; socotesc că nu sînt ei cei
mai de pre urmă în toată diecesa ca să
nu poată avea un preot după voia lor
"mai răspunzător chemării sale" (Anexa
nr. 1). Aşadar, după liturghia de introducere, curatorii şi juraţii refuză, în prezenţa protopopului, să-1 primească. Este
adevărat însă că, pentru a netezi duritatea refuzului, s-a cheltuit mult cu mîncarea şi cu băutura. "Noi, adevărat că nu
l-am primit, citim în socotelile anului 1856,
însă cheltuială fiindu-ne cam ruşine de
domnu protopop pentru că nu-l primim,
am făcut din banii bisericii 7 fl. 15 creiţari." (Anexa nr. 3). Ceea ce însă nu spun
sătenii, este faptul că dupa ce parohia lor
a ajuns vacantă, au început să umble cînd
la un preot cînd la altul, chemîndu-i să
vină la ei, că preoţii din împrejurimi li
s-au oferit ei înşişi, că înţelegerea cu
preotul din Nimigea Maghiară era făcută
atunci cînd a venit numirea de la Gherla, că alesul lor nu numai că se potrivea
cel mai bine dorinţei generale, dar şi acceptase condiţiile cele mai convenabile.
"Acesta, scriu ei, se află întru plăcerea
noastră a tuturor poporenilor ; de la cel
mai mare pînă la cel mai mic băiat sîntem cu cea mai mare îmbrăţişare de a-l
cuprinde" (Anexa nr. 2).

Idem, 1863-1318.
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cu indestulare în parochia în care se află
alerge acolo unde satisfacere şi
nu ar putea dobîndi, căci nouă
nu ne easte nici o lipsă de on preot aşa
ca d-sa, ce nouă ne debue on preot care
să fie totdeauna mai răspunzător chemă
rei sale ; ce folos ne easte nouă dacă excelenţia ta ne-ai împovăra cu o povară aşa
mare care noi să nu o putem purta şi cu
ce animă ne-am putea duce noi la maica
beserică cînd am căpăta on preot aşa care
nouă nu ne easte spre plăcere şi cind
nouă preste voie să ne intre în parochia
noastră precum d-sa voieşte a veni la noi.
Excelenţia ta, în săptămîna trecută adecă în 16 sept. 1856, venind mărimea sa
ces. reg. preside a Preturei Lechinţei,
care nu ştim urmarea graţioasei ordinaciuni a excelenţiei tale sau a on. d. protopop au venit, care din nou ne-au strîns
laolaltă şi introducîndu-ni-1 ca să-1 primim drept preot, la care noi cu toţii ne-am
dat voturile înaintea mărimei sale în
scris, cum că nicidecit nu-l vom primi,
ce la întîmplare cind cu de sila ni s-ar
pune, atunci mai gata suntem de a ne
lăsa religia şi a trece la altă religie.
Pe lîngă care sînta dreaptă a excelenţiei tale sărutîndu-o şi mîngăioasa resoluţiune aşteptînd
suntem ai excelenţiei
tale umiliţi fii.
Arcalia 2, în 4 sept. s. n. 1856.
[Semnează : curatorul prim, crisnicul,
4 curatori şi un "cetăţean" în numele întregii comune] 3 .
Arh. St. Cluj, F. Ep. Gherla, 1856369-70.

In orice caz, deoarece episcopul refupentru
la Bistriţa Tn faţa protopopului, satul, cum se
întîmplă foarte adesea, schimbă şi el tonul - "la întîmplare cînd cu sila ni s-ar
pune, atunci mai gata suntem de a ne lă
sa religia şi a trece la altă religie" - şi
se adresează de-a dreptul mitropoliei din
Blaj. Va fi nevoie de alte trei intervenţii
la Gherla, pentru ca, în cele din urmă,
să fie denumit preferatul satului.
Considerăm, în încheierea acestor rînduri, că nimic nu ar ilustra ma:i bine această problematică a bisericii rurale şi
a slujitorilor ei decît cele cîteva acte bistriţene pe care le publicăm în anexe. Intrezărim, de fapt, prin intermediul lor,
nu numai instituţia eclesiastică, ci şi întregul ansamblu uman care este satul românesc din Transilvania în perioada începuturilor libertăţii sale sociale.
ză să cedeze, trimiţînd pretorul
investigaţii, chemînd o delegaţie

şi să nu
mîngăere

Anexa nr. 1
Arcalia, 4 septembrie 1856.
Comunitatea greco-catolică
Arcalia
cere mitropolitului Şuluţiu, suspendarea
numirii preotului lor, făcută fără consultarea sătenilor.
Escelenţa

ta prealuminate şi prea adoamne, doamne arhiepiscoape, al
nostru graţios patron şi părinte !
Inţelegind noi de mult onoratul domn
protOpop Ioane Maier, care şi venind in
comuna noastră cu domnul paroh a Szt.
lacobului t. Dimitrie Chita şi fusînd la
sffîntaf mfaica] noastră biserică şi după
sfîrşitul s.[fintei] leturghii ne-am descoperit aceia cum că on. d. paroh ar fi dobîndit de la excelenţia ta acel har ca să ne
fie noauă de preot statornic, pentru totdeauna. Excelenţia ta, cu durere ne iaste
n()lllă căci d-nia sa, neavînd cu noi nici
o înţelegere şi numai aşa fără de voia nemerui voieşte de a ne veni nouă ca preot
statornic. Socotim, excelenţia ta căci doare
nu sîntem noi cei mai depre urmă în întreaga diecesă a excelenţei tale.
Drept care cu lăcrimi ferbinte ne rugăm şi cădem înaintea excelenţei tale ca
să te milostiveşti pe mai sus numitul paroch a-1 îndrepta şi a-i dispune ca să fie
sinţite

Anexa nr. 2.
Arcalia, 21 decembrie 1856.
Comunitatea greco-catolică Arcalia,
descriind starea materiaJ.ă a parohiei, cere
episcopului Gherlei să numească ca preot
pe candidatul pe care îl propune.
1

Sîniacob, sat, corn.

Năsăud.
2 Sat,

corn.

Lechinţa,

Şieu-Măgheruş,

jud.
jud.

Bistriţa

Bistriţa

Năsăud.

3 Cererea a fost trimisă de către
Şuluţiu episcopului Gherlei, Ioan

dispune la
tă Arcalia
lui vecin
continuare

mitropolitul
Alexi care
5 noiembrie 1856 ca parochia vacansă fie administrată de preotul satuiar Dimitrie Chita să rămînă în
în parochia sa,
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Clesie de cucuruzi :

Măria ta, prea luminate şi s. episcoape,
nouă prea îndurat şi milostiv părinte !

3. Tri zile de arătură sau loc 2 metrete
de cucuruzi.
4. De fîn de 12 care de fîn şi grădina
căsii, afară de legumuri, 2 care şi cintirimu cel din luntru a sfintei biserici aşiş
diria preuţesc.
Afară de acestia mai sus
semnatele,
de la tot număru căsii 1 id est una metretă de cucuruz mare, adecă stola, care
şi din care se va împărţi cu cantoru ; de
on prohod cu sărăcuste 5 fl. m.c. ; fără
sărăcuste : 3 fi. w. w. ; de prunci 1 fl. 20
cr. w. w. ; cununia 1 fi. c. m. ; din care
se va afla şi cantoru păntaş ; apoi 1/2 zi
dacă şi fiindcă se află şi ţîngari 2, 27 de
gazde în legia noastră, care si dinsii fac
2 zile de lucru la preot fără ~erţe.'
Resoluţiunea cea de mîngaiare suntem întru aşteptare, pe lîngă care săru
tînd dreapta mării tale rămînem a mării
tale prea luminate şi sfinţite episcoape
umiliţi fii.
Sign. Arcaliaa 21/12 1856.
[Semnează : fătul, curatorul prim, 2
juraţi ai bisericii şi 40 săteni] 3.
Arh. St. Cluj, F. Ep. Gherla, 1857_:_25

Cu adîncă plecăciune înclrăsnim înaintea feţii mării tale a veni şi a ne aşterne
umilita noastră rugare.
Noi mai în jos subscrişii poporeani din
satul Arcalia 1, din cercul Lechinţii, mă
ritul cesare regesco Kreisamt al Bistr[iţei], aflîndu-ne într-o lipsă mare de preot,
încă din luna lui apr. a. 1856, fiindcă fostului onorat preut al nostru i-au fost cu
plăcere de a se strămuta în Visuia, lîngă
a domnii sale socrii şi aşa de atuncea încoace cînd ne poate serva administratoru
rînduit cînd ba.
Iară acuma, îndreptîndu-ne bunul şi
atotmilostivul Dumnezeu spre on onorat
părinte g.c. Moroşan, de la Nimişia Ungurească, care onorat părinte se află întru
plăcerea noastră tuturor poporenilor, de
la mare pînă [la] cel mai mic băiat, suntem cu cei mai mare îmbrăţoşare de a-l
cuprinde.
Batăr că am lucrat, poporul, fără temei, ca cei necalificaţi fiindcă sfîrşitul îl
punem întîium, sau îl facem lucru cunoscut sfinţii tale prea luminate episcoape
în urmă.
fentru care lucru noi mai în jos iscăliţii poporeni cădem cu lacrămi la mila
milostivirii tale, precum pre mulţi ai mîngăiat aşea şi pe noi să te milostiveşti a
ne mîngăia, aşa şi spre noi să te înduri a
ne milostivi cu onoratul părinte mai sus
numit ca să-1 putem dobîndi păstor sufletesc în satul nostru, a mai în jos subscrişilor poporeni ; la care şi voind a ară
ta celea trebuincioase pentru domnealui,
înai111.tea mării tale, prea luminate şi sfinţite episcop :

Anexa nr. 3.
Arcalia, 22 februarie 1857.
Inventar al bunurilor bisericii din Arcalia precum şi . protocolul veniturilor şi
cheltuielilor sale pe anul 1856.
Ilustrissime ac Reverendissime Domine Praesul!
Dominte Parens Benignissime ! !
în urma ordinaţiunei Ilustrităţii Voastre din 14 Ianuar a.c. nr. 72, în 22 febr.
m-am dus în Arcalia, unde după finea
~întei Lyturghii şi servirea Cultului Divin, pe onoratul preot Gregoriu Moroschian, prin mai sus atinsa ordinaţiune din
parochia Nemigea Ungurească aci strămu-

Edesia cea popească
1. Intr-on furdulaş 17 metre ; aşişdi
ria într-alt loc de 5 metre mici.
2. Iară într-altu, dintru care se aşteap
tă agonisitura în anno următor : 12 metre, aşişdiria mici, care se va şi da la
preut în hasnă.
1

Sat, com.
·

Şieu-Măgheruş,

jud.

2 Ţigani.

' La 7 ianuarie 1857, episcopul Ioan Alexi
aprobă cererea şi cere protopoului Becleaimlui
Gavril Pop să facă propuneri privind administrarea paroclniei Nîmigea Maghiară.

Bistriţa

Năsăud.
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tat, l-am introdus în acest beneficiu şi
solemniter l-am instalat de paroch actual
şi statornic ; deodată prin una cuvîntare,
reflectîndu-1 despre datoriile pe care le
are parochul cătră poporul său încredinţat, precum şi pe popor despre datoria şi
reporturile care le are cătră parochul său.
După acest act eşind din beserică am
mers la casa parochială, unde, adunindu-se tot poporul, am păşit la inventarea
bunurilor parochiale şi besericeşti, precum
aici urmează :
1. Domestica Suppelectilia ca fund
instruct nu sunt ci toate cîte se află în
casă sur+ alP noului denumit paroch, Gregoriu Moroschan, din Nemigea aduse.
2. Casa parochială e de lemn ; clădirii
economice sunt : şură, graşd, însă toate
aceste mai poftesc una curăţenie şi repa-

însă om
noastră.

cu inima

bună

cătră

beserica

5. Are beserica 3 rînduri de veşminte
frumoase, 3 prapuri şi cărţile
corale toate, afară de cartea Apostoleriu.
6. Are beserica 2 coştee de cucuruz neimblătit, adunat din un loc al său şi din
locurile parochiale în vara trecută, de
'Jnde se aşteaptă aproape la 1 00 de ferdeie în grîniş ; toate acestea locuri s-au
lucrat cu spesele besericii, precum se vede în făcutele mai în jos socoatele ale besericii.
7. Beserica e de lemn, însă frumoasă,
consacrată de d. Episcop Lemeni in anul
1840, 4-o iulie, la carea şi eu am fost
preoţeşti

faţă.
După aceste
sericii şi findcă

am păşit la socotelele biprimariul curator al besericii, Iacobeni Mihăilă au manipulat cu
banii besericii, oficios l-am provocat ca
de la ratiociniul cel mai de aproape care
au fost în anul 1855. die 23 October, prin
mine lucrat, să-şi dee sama despre perceptele şi erogatele bisericei, care inaintea mea şi în presentaa tot poporului au
pl'Odus protocolul şi în care era însemnate toate perceptele besericei, precum şi
erogatele, care şi eu precum era însemnate aşa în rîndul următor le-am scris şi
le-am însemnat:

raţiune.

3. Fundul parochial internuş, una parte e neînchis cu gard, dară s-au obligat poporul cum că il va inchide cu gard
de scînduri spre care scop am văzut că
au şi cumpărat materialele.
4. Incit atinge lucrul odoarele besericii, are beserica potir şi patene foarte
frumoase, dăruite de D. Freind, fostul
praefect aici la curtea domnilor posesori
Bethleniani ; acest praefect mi-e cunoscut; au fost sas de confesiune augustarnă,

Perceptiones sive Proventus Ecclesiae

1. Pentru cucuruzu besericei din anul 1855, dară în anul 1856 vîndut,
au primit ratiocinantele curator la mînă
2. Pentru iarba din cintirimul cel de afară cu doba Vîndut a pii,nit
3. · S--au vindut iarba din rîtul parochial din anul trecut 1856 cu doba
4. Grădina parochială s-au vîndut cu doba, tot în anul 1856 şi s-au
căpătat

Rf. cr.
184

20

87

45

57
17

5. Cînd s-au dus preotul Alexandru Pop la Visuia, fiind dator bisericii
cu 60 f. i-au depus în mîna rationantelui curator
6. Pentru jupii din locul besericii şi din locurile parochiale au primit
curatorele
7. De la Lăpuşan Varvara pentru înhumarea în cintirimu lîngă biserica

60
11
5

8. Are beserica 200 f. în valută la mai mulţi oameni daţi împrumut, pe
lîngă contraturi însă aceşti bani sînt consacraţi şi scrişi la împrumutul
nou şi se dau pe rînd, iară după suma ce rămîne la debitori se capătă camătă şi precum se vede din însemnăturile în Protocol ; de la
înscrierea acestor bani în împrumutul împărătesc au primit ratiocinantele curator după aceşti bani interusurile

10

Summa universa perceptiohis

432
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30

43

Rf. ci'.

Sequentur Erogations in valuta
Cll ocasiunea visitaţiunei canonice, făcînd şi
socotelele despre venitul şi erogatul besericei D. protopop i s-au dat
diurnum din banii besericii

5

2. Tot atunci cu ocasiunea visitaţiunei pentru spesele drumului care
am officio era să-1 facă D. protopop cu 2 deputaţi preoţi la Blaş, la
instalaţiunea Esscelenţiei Sale D. Mitropolit s-au dat D. protopop
din banii besericii.

7

1. Anul 1855, 23 october,

3. Tot în anul Hl55, venindu-ne docente la
4. Pentru tabla

5. Pentru una

neagră

ferdelă

şcoală

am cheltuit pe

de var la

3

săpatul grădinii

8. Cînd s-au
9.

îmblătit

Contribuţiunea

J O. S-au

cumpărat

3 20
1

parochiale s-a dat

25

cucuruzu besericii
16

pentru locurile parochiale
8 icoane la

45

40

văruitul şcoalei

6. Fiind citaţi de officiolatul cercului Jn Lechinţa pentru zarva între
parochu şi cantorul stiruită, precum şi la Bistriţa şi D. protopop
pentru aceaş causă s-au cheltuit din banii besericii
7. Pentru

50

aldămaş

şcoală

la

50

1'2

50

beserică

11. Cînd s-au vîndut iarba din cintirimul cel de afară s-au cheltuit pe

40

aldămaş

12. Cînd s-au

strămutat

preotul la Visuia

50

13. Mai de multe ori venind preotul din St. Iacob la noi ca

să-1

primim

de paroch s-au clielluit tot din banii besericii
14. Unui păcurar pentru cii au
ca să-1 gunoiască

zăcut

45

cu turma în cintirimul cel de

afară

1

15. S-au cumpărat un falon negru să fie la îngropăciunea
s-au dat pentru el din banii besericii ~u aldămaş, cu tot

morţilor şi

101

16. La Paşti în anul 1856, neavînd preot, am trimis la Bistriţa cu rugă
minte la D. protopop să ne trimită pe capelanul său să ne servească,
am dat expresului
17. Tot la acele Paşte ne-au venit un preot de la satul Juda, mai înainte de a veni capelanul de la Bistriţa că i-am făcut ştire să nu vie
dacă. au venit acest din Juda, căruia i-am plătit din banii besericii
18. Pentru

reparaţia uşilor

de la Casa

şcoalei

s-au

plătit

maiesterului

19. La măsuratul hotarului s-au aruncat pe besericil pentru
eclesiei şi s-au plătit

aramă cumpărate

pe seama besericii s-au dat

22. Pentru un patrafir negru s-au dat
23. La

lăzuirea

locurilor

bes~"ricii

s-au

plătit

munca oamenilor

40

7
1

locurile

20. Pentru scîndurile din care s-au făcut poarta la cintirimul cel de-afară, împreună cu plata maistrului care au făcut-o s-au plătit
21. Pentru 2 sfesnice de

15

lăzuitori
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1

38

5

50

10
7

30

5

42

24. Cînd au venit D. protopcp cu preotul Chita din St. Iacob, ca după

ordinatiunea Esscelentiei 3ale D. Mitropolit să ni-l introducă şi să-1
instaleze, noi adevărat că nu l-am primit, însă cheltuială fiindu-ne
cam ruşine de D. protopop pentru că nu-l primim, am făcut din banii
besericii
25. D. paroch din

Ţigău.

tului nostru paroch

26. Pentru una

arătura

28. Pentru

căpăluitul

strămutarea

24

de glage la şcoală

locului besericii

şi

15

fos-

pînă

fereastră

27. Pentru

pentru că ne-au servit de la
acuma am dat

7

2
sămînţă

pentru

cucuruzului din locul besericii am

7

de cucuruz
plătit

4

29. Pentru costul care l-am aat d. paroch administrator dumineca şi în

alte zile cînd am avut ceva

funcţiune

am cheltuit

8

30. Cînd am făcut recurs la .Esscelnţia Sa D. Mitropolit ca să nu ne dee

pe parochul din Sz. Iacob am cheltuit

5

31. Cînd am tocmit pe Alecsandru Szelegian să ne fie cantor şi docente

la
:~2.

şcoală

40

Pentru desfăcutul cucuruzului din locul besericii
zarea în coştei am cheltuit

şi

parochial

şi aşe

4

20

16

30

din locurile parochiale

21

31

citaţi la D. protopop ca să ne vestească ordinaţiunea
D. Episcop să primim pe parochu din Sz. Iacob, am mers în Bistriţa
cam la 10 oameni săteni, 2fară de curatori, atunci am cheltuit

9

15

coştei spre aşezarea cucuruzului besericei în el, cu scînduri cu tot, am cheltuit

10

40

2

30

22

30

arătură şi

33. Cînd s-au arat locurile parochiale, pentru

pentru

sămînţa

[de] cucuruz

34. Pentru

săpatul

cucuruzultoi întîi

şi

a doua

oară

35. Cînd am fost

36. Pentru un

37. Pentru lemn de

trebuinţă

la

şura parochială

am dat

arătura 1 şi 2-a, adecă pentru ogorîtul şi întorsul locurilor
parochiale cu grîu seminînde şi pentru grîul de sămînat

38. Pentru

39. Pentru 7 ferdele de grîu care s-au

sămînat

în locul besericii, ferdela

30 30

cea mare s-au dat
40. Titulo contributionis pentru locurile eclesiei

şi

parochiale am

plătit

4I. Cînd am mers la scaunul episcopesc în Gherla în treaba preotului am
cheltuit
42. Pentru reparaţiunea gra;;dului parochial am plătit maistrului

7 30
5
4

43. Pentru ştempena contradul docentului care ne este şi cantor am dat

40

44. Scriitoriului cCJre ne-au insemnat aceste cheltuiele

şi ne-au dus protocolul despre acestea, pentru osteneală i-am dat
45. Unei fomei care au curăţit casa şcoalei i-am dat
46. Cînd am contr.<~s cu Iacobele Ianos să ne fie docente, am dat pe
stempel şi pe hîrtie si notariul pentru scrierea contractului
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30
25
1

47. Pentru lemnele pentru răoicarea cot~ţului pe sama preotului şi pentru scîndurile la acel coteţ debuincioase am plătit

22
25

4-8. Pentru adusul acestor lemne s-au plătit la cărăuş,
49. Cînd am! rînduit 10 oameni să meargă în pădure să taie puţine lemne
de foc ca să avem foc în ca~ă pe cînd va nimeri preotul, că mersese
după domnia sa laM. Nemegye

1 40

50. Unui om trimiţîndu--1 în Gf1erla în treaba noastră

5

51. In alt rînd iară acolo la Gherla

6

52. Unui expres trimis

53. Pe una

~a

D. preot în Nimigea

Unguriască

1

i-am dat

100 de cuie de liaţ, şi pe ţiţîni la uşile graşdului şi a
care acum se face am dat

C()-

3

15

cu

4

30

casei parochiale s:-au dat

1

12

Sălăgian de la Iescu să ne fie cantor la
am cheltuit

14

57. La Naşterea D. Christos în anul acesta 1856, chemînd pe onoratul
preot de la Ţigău să serviască Molitva obişnuită la acel prasnic i-am
dat

1

20

58. Domnului protopop cînd au mers la Gherla la instalaţiunea D. Episcop i-am dat ca să plătea3că cărăuşu et expensaes itenis

2

30

64

25

39

7

teţului

54. Podelele

graşdului

parochial s-au

cumpărat

55. Pe una ferdela de var pentru

văruitul

56. Cînd am adus pe Alexandru
beserică şi

docente la

şcoal[t

59. Cînd ne-am adus preotul de la Nemigea, pe onoratul Gregoriu Moroşan

t)O. Am

am

făcut cheltuială

plătit contribuţia

de

pentru locurile besericii

şi

parochiale

61. Cînd s-au adus cucuruzu besericii
62. Cu ocasiunea

1

vizitaţiunei protopopeşti

3

63. Pentru 2 protocoale, unul pentru comisii, altul pentru înscrierea venitului şi speselor bisericii s-au dat
64. Cînd s-au scos camăta de la debitoriu besericii, care e
sus în rubrica perceptelor

însemnată

mai!

Universa summa crogationis
Subtracta ergo ex summa erogationis,
summa perceptionis 432 f. 43 cr.
Liquidum prodit quod Ratiocians curator 17G f. 94 cr. plus expedent quam
percepevit ad suas manus
Quod Ratiocinium Praesente Comunitdte peractum esse Presentibus titor ·
Tempore supra notata

8

Arh. St. Cluj, F. Ep. gr. la, 1857-443.

33
609

37

cat. Gher-

1 Inventarul şi protocolul veniturilor şi cheltuielilor sunt trimise de protopopul I. Maier la
Gherla în 15/2i febr. 185i cu observaţia că.
curatorii bisericii din Arcalia, rămînînd fără
preot în primăvara anului 1856, îndată au început a umbla cînd la un preot cînd la altul
chemîndu-i să vină la ei, ba şi preoţii înţele
gînd că parochia Arcalia au recăzut în vacanţă, au început a merge la dînşii !Şi a se îmbia

Sig. Arkalya
I. Mayer
Protopop 1
175

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

Anexa :'1r. 4

La ce din nou părinţeştii îndurări cu
cea mai omilită fiască omilinţă rugînd_~-vă, a măriilor voastre cei mai omiliţi
fu sufleteşti.
[Semnează : curatorul prim, judele să
tesc şi 7 "membri aleşi a comitatului în
numele a tot poporului" prin locţiit~rul
local preotului] :!.
Arh. St. Cluj, F. Ep. Gherla, 18661761.

Ardan [1 iunie-1 iulie 1866].
Comunitatea greco-catolică din Ardan
cere sfatul episcopului Gherlei în vederea redobîndirii dreptului cîrciumăritului
pe seama bisericii sale.
Ilustrissime ac. reverendissime doamne doamne episcoape şi venerabil s. Consistoriu !
. ~vînd noi ~ubscrişii locuitori ai paroch.Iel _g~. ca~obce a Ardanului 1 dreptul
cr!.şmantulu1
anual pe sama s. biserici
ne.întrer_up~, întogma cu foştii domni pă
mmteşh ŞI ante de 1848 şi după
aceia
încă l-am întrebuinţat, după cum aci ală
turatele adeverinţe su lit. a, b, c, de la
vecinele comune dovedesc, pe temeiul cel
îndreptăţit al adevărului fiindcă sus menţionata s. beserică locală se află a avea
încă la conscrierea fundurilor parochiale
şi basericeşti din anu 1822, 16 martie întîmplată, trei sesiuni livere cari tacsă anuală în sama s. baserici o au plătit şi actu
3 căşi o plătesc, care adrept de crîşmărit
anual s-au întrerupt şi oprit prin nescari
nelegitive.
Deci dară avînd nestrămutată voie acelaşi drept prin proces legitiv a-l reinvia pe sama s. basericii noastre cei sarace
3pre ruinare pornită, cu fiască reverinţă
cădem la îndurătoarea îndreptare şi învă
ţătură părinţiască a măriilor voastre, în
înţelesul graţioaselor ordinatiuni a veneratului s. Consistoriu în ;stă privinţă
emanate din 1O octobris 1857 nr. 2023 a
fi părinteşte îndreptaţi pe ce căi vom ~u
tea urzi acelaşi proces, fiind determinaţi
cu una voie a suporta toate spesele procesuale şi tot una dată de vom dobîndi
acelaşi drept de crîşmărit pentru totdeauna îl vom d9.rui în sama s. baserici, în
cel mai sînt vot ne declarăm.

Anexa nr. 5
Chiraleş,

27 octombrie 1866.

Declaraţie
Chraleş

a comunităţii bisericeşti din
privind remuneraţia preotului
său

Protocolu
Ce s-au luat în 27 october 1866 în
causa cherulanţiilor 1, a preotului Theodor
Moişi faţă cu poporul său, la provocarea
respectivului protopop tractual Alexandru
Silaşi.

După ce în sensul suplicei parochului
respectivul protopop tractual cu toată ac~
tivitatea pe subscrişii de faţă i-ar fi elecuat la norma altor comune, tot insul Pater familias să plătească una metretă de
lectical, toţi au răspuns că dînşii avînd
eclesie sau porţiune canonică mare, lectica! nu vor plăti, din pricină că sunt să
raci şi antecesorilor preoţi încă nu au plă
tit nice un lectical ; însă noi a cultiva
eclesia cu pluguri sau a o străcăra cu
carele nu ne putem îndatora căci sîntem
puţini plugari, ci mai mulţi însimbriaţi
ne agonisim şi pe sama noastră ci care
de bună voia sa ar voi a adjutor~ pe preot _cu vroa clacă nu ne împotrivim ; pre
nm nu ne adjutoră nimene cu nemi:ca ·
suntem espuşi la mai multe greutăţi 1~
care nu mai putem substa şi aşa şi de am
avea rîvnă nu avem putere, fără una zi
de lucru cu mîncarea preotului, precum

lor d_e. parochi, ceea . ce a causat multe spese
besencu. Cu toate ca pe unele dintre aceste
cheltuieli nu le-au acceptat biserica a rămas
da~oare. cu_ratorului prim cu 176 fl. 54 cr .. dar
"mr;ten_I dm_tre săteni, fiind toată obştea adunata ŞI faţa, reclamînd si strigînd în contra
acestui ratiociniu".
·
1 Sat, corn. Şieu, jud. Bistriţa-Năsăud.

1

Certele di~put«:lor, neînţelegerilor.
Datare facuta pe baza însemnărilor

2

arhivă.
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de

pînă

acuma am făcut şi de acum înainte
vom împlini iar pre cei neascultători cari
nice una nice alta plinesc, voim ca aceia
spre pilda celor neascultători să se pedepsească. Incît atinge casa parochială, vedem că casa e veche, bătrînă însă acum
în tempurile presinte a face alta nouă sau
a o renova aceasta, pentru sărăcie, nu suntem acuma în stare, fără cinctura :l grădi
nei, precum pînă acuma şi de acum înainte
de spini şi de ce vom putea o vom cercumda. Stola pentru funcţiunile sacre, ce
unii nu o plătesc, voim a da mînă de ajutor ca de la unii ca aceia să se exequeze.
La provocarea pentru mai buna stare a
şcoalei comunale, dînşii bine văd desolaţiunea ei, la care se făgăduesc ca în toamna aceasta o vor repara, o vor curăţi iar
pe primăvară o vor aduce în starea po-

chială, în prezinţa subscrişilor, cu privire
la plătirea contribuţiunei pentru porţiu
Adunaţi fiind
liginte subscrişii,

din partea cei mai intecari cu apăsarea cruci
la numele lor, în numele întregei comune,
şi mai nainte văzînd, ba aceia actu 2 cu
compătimire cunoscînd soartea cei apă
sată a preotului lor Theodor Moişi, carea prin vitregia tempului s-au causat şi
nemai putînd acesta răspunde la cerinţe
le ce se poftesc pentru contribuţiunea portiunei canonice, bine sfătuiţi şi coînţeleşi
între sine, pe venitor pentru totdeaut?-U
pînă va funga sus inscrisul preot Theodor
Moisi şi va susta în serviciul dumnezeiesc, se făgăduesc ca din venitul bisericei
ce îl are biserica gr. catolică, vor plăti
contribuţiunea, equivalE:-ntul şi toate spesele şi esecuţiunile de contribuţiune ţie
ioa-re, iar plătirea contribuţiunei voim a o
plăti din anul presinte, adecă de la 1 ianuarii 1866 şi de acclo înainte şi la aceasta
îndatorim pe sup. curatore ca la tempul
său să le plătească, astfel [corect : altfel]
va purta dînsul spesele execuţiunei.
Datum ut supra.
[Semnează : curatorul
prim, 5 curatori, fătul, cantorul, clopotarul şi 3 săteni]
Inaintea noastră : [Semnează : protopopul, preotul şi judele cercual]

runcită şi poftită.

Datum ut supra.
[Semnează : curatorul prim, 4 curatori
şi alţi 10 săteni "în numele comunităţii
întregi", prin Demetriu Mathei, parochul
Chiraleşului].

Arh. St. Cluj, F. Ep. Gherla, 18663681, f. 4.
Anexa nr. 6
~

Gardul.

Feleac, 27 octombrie 1866.
Comunitatea
angajează să
porţia canonică.

se

canonică.

nea

bisericească din Feleac
suporte impozitul pentru

Arh. St. Cluj, F. Ep. Gherla, 18663681, f. 3.

Protocol
I

Feleac, sat. com.

Nuşeni,

jud.

Bistriţa-Nă

săud.

Ce s-au luat în 27 octomvrie anului
1866 în comuna Sz. Feliac 1, la casa paro-

~Acum.

PAROISSES, EGLISES ET CURf.S DE L'ARCHIDIOCESE GRECO-CATHOLIQUE
DE BISTRIŢA A LA MOITIE DU XIX-EME SIECLE
(Resume)
teriel des paroisses, Ies sources d'existance des
curcs, Ieurs rapports avec la communaute et
avec l'autorite ecclesiatique.
Grandes on petites ayant ou non, C!es ressources materielles
suffisantes, les egalises et leurs serviteurs soni
partie integrante de la vie du village, participant ;1 ses joies et soucis.
La communaute s'interesse elle aussi au
sort de 1 eglise, â l'etat materiei, a l'attitude
morale de ceux qui la servent et voit dans le
cure un confess~ur et un exemple de moralite.

l?etude se propose de donner une image
du village roumain de la moitie du XIX-eme
siecle, comptant sur des documents inedits concernant la vie spirituelle dans la region de Bistriţa.

L'egalise, on tant qu'institution
centrale
dans la vie du village, offre une perspective
t•xtremement interessante sur les mutations que
le village roumain connaît au debut de sa liberte sociales. Il y a une analyse de l'etat ma-
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EVOLUŢIA DEMOGRAFICA A ZONEI LECHINŢA
INTRE-nEVOLUŢIA PAŞOPTISTA ŞI PRIMUL

RAZBOI MONDIAL

IOAN BOLOVAN

Cuantificarea datelor statistice pentru
zone de o mai mare extensie ter:itorială
oferă cercetătorului avantajul surprinderii
direcţiilor de dezvoltare a unor fenomene
şi procese demografice majore, însă anu""'
lează realităţile locale, variaţiile regiona],e sau temporale. De aceea, o primă etapă
în cadrul studiilor de demografie istorică
o constituie elaborarea a cît mai numeroase
analize de caz, studierea unor unităţi geografice mai mici, pe secvenţe temporale
limitate, pentru a se releva stările locale,
specificitatea demografică a unei zone în
ansamblul societăţii. Sintezele privind evoluţia complexă a populaţiei Transilvaniei
în epoca modernă, vor putea fi elaborate
doar atunci cînd va exista o bază extrem
de bogată, cantitativ şi calitativ, în contribuţii ştiinţifice, diversificate în reconstituirea unor probleme speciale cum ar fi :
dinamica populaţiei, fertilitatea, ~natalita
tea, mortalitatea, mobilitatea internă şi
externă, urbanizal:'ea etc. Demersul de faţă
încearcă să se constituie într-un posibil
suport pentru generalizările viitoare, pro· ·
punîndu-şi să descifreze evoluţia .populaţiei
rurale dintr-o microzonă situată în partea
de sud a judeţului Bistdţa-Năsăud. An:alliza noastră indude un număr de 24 de
localităţi care au constituit, conform organizărr:ii politica-administrative efectuate dP
autorităţile habsburgice după revoluţia de
la 1848-1849, cercul (pretura) Lechinţa.
Pînă la primul război mondial, în urma
re.organizărilor administrative ulterioare,
cele 24 de localităţi nu au .mai format o
unitate administrativ-teritorială distinctă,
însă ele au rămas reprezentative pentru
un anumit model de evoluţie demografică.
Microzona este situată în partea nordică

a Cîmpiei de coline înalte a T.ransilvaniei,
intre Dealurile Şieului şi Dealur.ile Jimborului, la o altitudine ce va:riază între
450-550 m 1• Limitele temporale ale demersului nostru se încadrează între 1850,
primul recensământ efectuat după revoluţia paşoptistă, şi 1910, ultimul recensă
mânt de dinaintea izbuonirii pr:imului răz·
boi mondial.
O primă observaţlie ce se impune a fi
făcută este ·Că zona supusă investigaţiei
de faţă a fost una de interferenţă etnică.
Ea a fost locuită de români, care au reprezentat majoritatea .populaţiei de-a lungul secolelor în aceste regiuni, de germani
şi maghiari, aşezaţi aici de către regalitatea maghiară după ci..IJcerirea Transilvaniei la inceputul Evului Mediu, alături d€'
care s-·au stabilit ulterior, în număr mai
modest, ţigani şi evrei, în special în a doua
jumătate a sec. al XIX-lea. Intre revo1uţia paşoptistă şi pr.imul război mondial..
în funcţie de elementul etnic preponderent,
se poate opera următoarea clasificare a
localităţilor : a) o grupă de nouă sate (Corvineşti, Enciu, Brăteni, Budurleni, Sălcu
ţa, Galaţii Bistriţei, Sărăţel, Neţeni, Bungard), în .care românii au constituit aproape
în exclusivitate populaţia .aşezărilor ; b) o
grupă de cinci sate (Dipşa, Albeştii Bistriţei, Vermeş, Sîngeorzul Nou, Lechinţa)
î; care saşii au reprezentat majoritatea locuitorilor ; c) o grupă de şase sate (Moruţ, Sâniacob, Chiraleş, Arcal~a, Vidle Teaii, Herina) cu o .populaţie mixtă româno~
săsească dar şi cu o minoritate maghiară :
d) o grupă de trei sate (Matei, Fântânele,
1

T. Morariu, I. Buta. A. Maier, Judeţul
1972, p. 24 sq.

Bistriţa-Năsăud, Bucureşti,
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locie, iar satele româneşti au fost mai mo~
deste, mai ales la începutul intervalului
- cu excepţia satelor Galaţii Bistriţei şi
Corvineşti cu o populaţie aproape dublă
faţă de
media celorlalte sate român~ti.
Aşa cum se reflectă şi în tabelul nr. 1,
intre 1850 şi 1910 a scăzut ponderea satel,Jr mici, sub !'iOO de locuitori şi a crescut

Ţigău) cu o populaţie mixtă româna-maghiară şi, în sfîrşit, un sat, Tonciu, cu o
populaţie preponder-ent maghiara-săsească.
Inevitabil, clasificarea conţine şi o doză de
relativitate, pentru că aproape în fiecare
sat au trăit şi cîteva zeci de locuitori de
altă origine etnică decât cea care a cons·

tituit criteriul unic de clasificare -

în

Tabel nr. 1 Dimensiunile satelor între 1850-1910 2.
An

!

l.OOa-2.000 loc.

500-1.000 loc.

0-500 loc.j
1

1_!_8~1

9

13

2

1910

6

13

4

1

1

Peste 2.000 loc.
1

1

satele mai mari, au coabitat până la 160
-200 de indivizi de altă etnie decât cea
a majorităţii.

1

numărul satelor mari, peste 1.000 de locud.tori, în timp ce satele mijlocii s-au
menţinut numeric la acelaşi nivel. Fără

Tabel nr. 2 Evoluţia populaţiei întrei 1850-1910 3

An

~r.

1

1

Mărimea

tot.

Dens it.
pe km2

în

%

1850

1857

J
1

1890
1900
1910

Număr 1

rec. ant.

Ofo

Rata medie an.
de creşt. sau
descreştere

1

14.8?!._ __'!_6,8__ - 100___ !_
15.774

49.8

~~~--- ~-6~2- -~~
---18~-~

1

sau

scăd. reală

Perioada

1

1850 __

Creşt.

pop.
de

faţă

15.636

49,4

106,4

1

--=---- _____
106,4

1850-1857

950

i-107 :-;-1 1858-1869 t'-1-=1~98.:..__
-1~:5-~~~; 11870-1880 -1336
1

108,9

~~ -~6,7_ ~1__ 1~58,3

1

114,5

--~~-~~ ··-~ ---:.~1
18.458

1_ _ _

1881-1890

-----1------6,4

0,90%

-;-,6- _ _ _

0:. :·.: .60=0-~/0~--l

___7_,9__ 1______:.0~,7~5~~0~---

1396

8,9

0,860fo

907

5,3

0,52%

1----------~~-1-----~~~----

1891-1900

_g42._1___:l_:.0-'2,~9_ 1 _1:.:9_.::_0.::.1--=.1:..:91:.:0_j_~5:.:19___: -~- _ __:o:!:,2:.:8....!.
0

/!!...o_ _

1

l 850-1910

Din punct de vedere al dimensiunii satelor, s-a olx;ervat faptul că satele săseşti
au fost în general mai mari, mai bine populate. cele mixte au avut o mărime mij-·

1

3.634

24,5

0,37%

3 Tabelul a fost intocmit pe baza datelor
din : Ibidem ; Arhivele Statului Cluj-Napoca,
Fond primăria oraşului Bistriţa. seria II f, nr.
6, f. 2, 54-56 (în continuare : ASCN, Fond
POB) ; Az 1881 ez elejen vegrehajtott nepszamWas fobb eredmenyei megyek es kăzsegek szerint reszletesnek, Budapest, 1882 (în continuare : Az 1881 ez elejen ... ) A Magyar Korona
orszagainak 1900. Evi nepszamlalas, elso resz,
în "Magyar Statisztikai Kăzlemenyek. Oj sorozat". 1 kotet, Budapest, 1902 (în continuare:
"MStK.Os", 1 kotet) ; T. Morariu, Entwicklung
der
bevălkerungsdichtigkeit
Siebenbii.rgens
1uiihrcd der Jahre 1840-1930, Bucureşti, 1940.

22 Tabelul a fost intocmit pe l::aza datelor
din : E. Wagner, Historisch-Stalistisches Ortsnamenbuch fiir Siebenburgen. Mit einer Einfilhrung in die historische Statistik des Landes,
KOln-Wien. 1977 ; A Magyar Korona Orszagainak 1910. Evi nepszaamlasa, el~o resz. în "Ma~ryar Statisztikai Kozlemenyek. Oj sorozat". 42
kotet, Budape.st, ·1912 (în continuare: "MStK.
Us". 42 kotet).

180

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

excepţie, satele româneşti au traversat o
evoluţie dinamică, ascendentă între
cele
două limite enunţate anterior, cu ritmuri
mai mult sau .mai puţin spectaculoase între Tecensămintele efectuate în epocă. Nu
întâmplător, două dintre cele trei sate care au depăşit 500 de locuitori au provenit
d1n grupa satelor româneşti. Satele săseşti
au .cunoscut o evoluţie variată, două dintre
ele au înregistrat o creştere modică, Lechinţa a avut un avans considerabil, în
schimb, în două sate, numărul locuitorilor

la 1910 a fost inferior celui de la începutul intervalului. Satele mixte româna-să
seşti s-au înscris într-o evoluţie dinamică,
excepţie făcând satul Arcalia, care a cunoscut o descreşter~ cu câteva zeci de locuitori. Şi satele mixte româna-maghiare
s-au situat pe o linif' ascendentă, însă populaţia din Tonciu. sat cu o compoziţi~
mixtă maghiara-săsească, a fost
într-•o
uşoară involuţie în ~ei 60 de ani.
Tabelul nr. 2 permite reconstituirea numărului şi a mărimii modificărilor survenite în interiorul populaţiei celor 24 de
localităţi după revoluţia paşoptistă până

la primul război mondial. Astfel, de la
14.824 locuitori în anul 1850, populaţia zonei a evoluat la 18.458 locuitori în anul
1910 (vezi planşa nr. 1). A rezultat un spor
net 3.634 locuitori, ceea ce a corespuns
unei creşteri cu 24,5% pentru întreaga
perioadă, respectiv rata medie anuală de
creştere a fost 0,37°/0 . Zona Lechinţa s-a
situat su:b ritmul de creştere în acelaşi
interval de timp al Transilvaniei, sau, în
particular, al localităţilor din nordul judeţului Bistriţa-Năsăud care au făcut parte, până la 1851. din Regimentul 2 grăni-'
ceresc român"· De.taliind creşterea totală
a populaţiei pe sate în funcţie de :preponderenta etnică, s-au remarcat următoarele
aspecte : in satele româneşti, sporul totaţ
şi rata medie anuală de creştere s-au aflat
in general la nivelul mediei pentru întreaga zonă - doar într-o foarte mică măsu
ră procentel·e au fost mai ridicate. In satele săseşti, creşterea efectivă şi rata anuală între 1850 şi 1910 s-1au situat sub nivelul mediu pemru ·Cele 24 de localităţi. In
4 Creşterea pentru cele 44 de localităţi în·
tre 1850-1910 a fost cu 91,4%. Cf. 1. Bolovan,

satele mixte româna-săseşti şi româno-magh:iare indicii de creştere au fost superiori .
mediei pentru întreaga zonă. Se poate accepta doar ca ipoteză de lucru sugestia
lui M. Reinhard despre existenţa, în cadrul presiunii demografice europene din
a doua jumătate a sec. al XIX-lea, a unor
rivalităţi şi conc.urenţe etnice 5 . Credem
însă că se impune o analiză foarte complexă a natalităţii, mo·rtaLităţii, mobilităţii
sociale a populaţiei româneşti, germane şi
maghiare nu numai din satele microzonei Lecrunţa, dar şi din alte regiuni din
Transilvania, singura in măsură să ofere
explicaţii fundamentate ştiinţific (nu inten~ionăm să realizăm aşa ceva în cadrul
expunerii noastre, deoarece ar depăşi cu
mult limitele demersului de faţă). Firesc.
trebuie luate în consideraţie politica demografică promovată de către autorităţi
intre revoluţie şi primul război mondial.
dezvoltarea economiei Transilvaniei şi a
monarhiei, tradiţUle locale etc. Oricum,
populaţia românească a reprezentat
un
element dinamic în evoluţia demografică
a microzonei, dovadă că prezenţa ei, fie
în satele compact româneşti, fie în satelP
mixte, poate fi asociată cu o creştere mat
susţinută în aceste locaLităţi.
Evoluţia populaţiei din zona Lech.inta
nu a fost liniară, ascendentă, între 1850
şi 1910, dimpotrivă, a prezentat mai multe
oscilaţii (vezi graficul nr. 1 şi tabelul nr.
2). Drept urmare, este nec-esară o abordare secvenţială, pentru fiecaJre din etapele
delimitate de cele 7 recensăminte efectuate în perioada în discutie, cu evidenţierea
celor ma.i importanţi factori implicaţi în
orogresul sau re_g-resul demografic al celor 24 de localităţi. Intre recensăminte!e
din 1850 şi 1857, ambele desfăşurate sub
conducerea autorităţilor habsburgice, populaţia microzonei a soorit cu 950 locuitori, resuectiv cu 6.4%. Deşi creş.terea
reală. atît numerică cît şi procentuală, nu
a fost cea mai mare comparativ cu alte etape, totuşi rata medie anuală de creştere
a înregistrat cel mai înalt nivel : 0,90%
După dez.echilibrul demografic specific între.!Zii Transilvanii în anii revolutiei de la
1848-1849, refacerea potenţialului uman
in perioada următoare a fost cît se poate

Demographic Aspects in thc 2 nd Romanian
Frontier Guard Rcgimcntj19 th century.f, în

curs de

;; M. R. Reinhard. Histoirc de la population
mondiale de 1700 a 1948, Paris, 1949, p. 289.

apariţie.
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firească. Au colaborat şi evenimente de
natură social-oeconomică care au incurajat

de

dezvoltarea populaţiei, în special efectele
psihologice şi materiale ale desfiinţării iobăgiei. In satele româneşti, creşterea
a
fost identică cu media întregii zone, iar
în satele mixte român<>-'Săseşti şi românamaghiare, nivelul de creştere a fost dublu
faţă de media celor 24 de localităţi. S3.tele
săseşti au evoluat diferit, numărul total
al locuitorilor fiind într-o uşoară scădere.
Natalitatea, îndeobşte mai scăzută a populaţiei
germane, nu justifică pe deplin
regresul numeric. Cert este că, după desfiinţarea relaţiilor feudale, în satele preponderent săseşti nu au mai fost aduse
noi familii, aşa cum s-a întâmplat înainte
de 1848 6, cînd coloniştii proveneau în cea
mai mare parte din :satele iobăgeşti. Dim"
potrivă, a fost posibilă o mişcare in sens
invers, de abandonare a acestor sate de
către unii dintre cei colonizaţi anterior
aici.
In perioada următoare, 1857-1869, s-a
continuat procesul de creştere demarat în
secvenţa temporală precedentă.
Numeric
- 1198 locuitori - dar şi procentual creşterea a fost ·cu 7,60fo - indicii au"fost
superiori etapei anterioare, dar rata medie
anuală a fost mai scăzută : 0,60%. Evoluţia .ascendentă a populaţiei s-a datorat
generalizării consecinţelor
benefice alE'
abolirii iobăgiei, extinderii exploatărilor
foresHere din zonă care a oferit noi locuri de muncă şi, firesc, condiţii favorabile pentru întemeierea de noi familii. Pe
teritor.iul fostului :regiment grăniceresc
năsăudean, în nordul judeţUlui, runde exploatările forestiere s~au făcut la o scară
mult mai largă, şi curentul de imigrare
a populaţiei din zonele de câmpie învecinate a fost mai masiv. Izvoarele de epocă
a.u sesizat înmulţirea numărului căsătoriiJ
lor in întreaga Transilvanie 7, al căror
efect .priD!ciipal :S-a materializat într-un
spor natural mai ridicat, ca urmare a unei
natalităţi revigorate. Graficul nr. 2, referitor la mişcaTea naturală din satul Galaţii Bistriţei, localitate aşezată în microzona Lechinţa, susţine observaţiile prece-

dente, remarcându-se .pentru anii 1858 1869 atât o creştere a numărului căsăto
riilor cât şi a naşterilor. Satele române~ti
au beneficiat de o creştere cu câteva pro_,
cente deasupra mediei, sate~e săseşti s-au
situ3.t în jurul mediei, în schimb, pentru
satele mixte, cr·eşterea a fo.st ceva mai
mtcă decât media celor 24 de sate.
Perioada cuprinsă între recensămintele
din 1869 şi 1880 s-a caracterizat printr-o
involuţie din punct de vedere demografic, pierderea reală fiind de 1.336 locuitori, corespunzătoare unei descreşteri cu
7,9% - rata anuală a avut, bineînţeles,
o valoare negativă: - 0,75°/0 • Fenomenul
este complex şi el comportă o abordare
comparată, deoarece
populaţia totală a
Transilvaniei a fost în scădere în deceniul opt. Cercetările efectuate pentru diferite unităţi administrative : comitatul
Cluj, Solnocul Interior etc. au reLevat şi
acolo scăderea numărului total de locuitori între 1870-1880 ~. Au existat însă
şi microzone unde în decada
respectivă
numărul populaţiei s-1a menţinut la nivelul anterior, sau a prezentat tendinţe modeste de creştere. Aşa s-a întîmplat de
exemplu şi cu cele 44 de localităţi din nordul judeţului, foste componente ale regimentului grăniceresc năsăudean 9 . De
asemenea, s-a constatat că populaţia urbană nu a scăzut, dimpotr:ivă s-a dezvol~
tat, dar creşterea nu S-la datorat atît sporului natural propriu dt imigrării î:n oraşe
a unei părţi din populaţia rurală. Aspectul este detectabil şi în Ungaria in secvenţa temporală abordată 10 , marcînd momentul de debut al u:nei dezvoltări UII'bane
în continuă ascensiune :pînă la izbucnirea
primului Tăzboi mondial. Epidemia de holeră din anul 1873, ultima de aoast gen şi
8 A. Egyed, Situaţia demografică a judeţu
lui Cluj între anii 1857-1910, în vol. Civilizaţie medievală şi modernă românească. Studii
istorice, îngrijit de A. Hăduţiu, N. Edroiu, P.
Teodor, Cluj-Napoca. 1985, p. 176 sq; S. Retegan, Realităţi demografice ale satului românesc din nordul Transilvaniei la mijlocul sec.
al XI X-lea ( Solnocul Interior), în vol. cit.. p.
169 sq.
9 I. Bolovan, Demographic Aspects ...
10 A. E11yed, Situaţia demografică ... ; L. Thirring, Esquisse de l'accroissement de la population de la Hongrie d'avant et d'apres la guerre
et quelques proprietes caracteristiques des fluctuations du nombre des habitants, Budapest.
1931, p. 33.

P. Boca, Populaţia judeţului Bistriţa-Nă
între 1720-1870, in FI, IV, 1976, p. 295 sqq.
I. I. Adam, I. Puşcaş, Izvoare de demografie istorică, vol. Il Sec. al XI X-lea - 1914.
Transilvania, Bucureşti, 1987, p. 231 sqq.
6

săud
7
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Creşterea populaţiei din satele româneşti
a fost cu cîteva procente. peste media microzonei, în timp ce în satele săseşti şi in
cele mixte sporul a fost cu 1-2% mai
mic decît media oelor 24 de loca]ităţi. LeJ
chinţa, care a devenit cel mai important
centru meşteşugăresc şi comercial din
zonă, a înregistrat o ewrbă ascendentă, detaşîndu-se de restul satelor săseşti din
punct de vedere al trăsăturilor evoluţiei
demografice. Trebuie menţionat şi faptul
că, -după 1880 şi pînă la sfîrşitul secolului,
ponderea populaţiei româneşti din Lechinţa a crescut de la 8,90/o la 22,3%, a
populaţiei maghiare de la 2,6% la 6,1 %.
paralel cu scăderea ponderii populaţiei
germane de la 76% la 66,8%. Aceasta
permite o mai bună înţelegere a evoluţiei
particulare a Lechinţei, comparativ C!U celelalte sate săseşti.
In ultima decadă a sec. al XIX-lea şi
în primul deceniu al sec. XX, se poate remarca diminuarea ritmului de creştere a
populaţiei microzonei investigate vezi
tabelul nr. 2. Atît creşterea reală numerică, dar şi .proc&ntuală (de la 5,3% între
1890-1900. la 2,9% în primul deceniu .al
veacului XX) au fost în declin, paralel, cu
o rată medie anuală în scădere vizibilă de
la 0,52% la numai 0,28%. Fenomenul de
încetinire a ritmului de creştere, dar nu
la asemenea valori minime. se poate regăsi nu numai la nivelul Transilvaniei,
ci
în general, în toate teritori.ile
din fosta monarhie austro~ungară 1:1. Acutizar-ea lipsei de pămînt la sfîrşitul secolului al XIX-lea pentru marea majoritate
a familiilor din mediul rural şi înmulţi
rea numărului muncitorilor agricoli, cu o
existenţă precară, a avut repercusiuni şi
în alte domenii, inclusiv în cel demografic. Pe de o parte, a determinat limitarea
creşterii populaţiei
printr-'Un control al
naşterilor, pe de altă parte a amplificat.
mobilitatea socială de la sate prin plecarea surplusulu:i de populaţie agricolă la
oraşe, .pentru a-şi plasa f.orţa de munca in
sectorul industrial. Dealtfel, valorile dt•

amploare în Transilvania, a cauzat o mortalitate excesivă faţă de nivelul anterior.
De exemplu, în localitatea Galaţii Bistriţei vezi şi graficul nr. 2 - numărul
deceselor a urcat în 1873 cu mult peste
media anilor precedenţi. Dar, declinul demogcr-afic din deceniul Ojpt, sesizabil în
rîndul populaţiei rwrale, nu s-a datorat
exclusiv ravagiilor epidemiei de holeră.
Au mai contribuit şi anii consecutivi de
secetă şi Ilecolte proaste care au favo_,
rizat foamete şi apariţia unor epidemii
locale de variolă, difterie, tuse convulsivă
etc. în anii 1874, 1876-1879 11 • De altfel,
în Galaţii Bistriţei numărul deceselor din
anul 1874 a depăşit cu mult '!'ata mortalităţi îmegistrate cu ocazia holerei. In anii
1877-1878, în contextul ep~demiilor locale amintite mai sus, nivelul mortalităţii
s-a situat din nou la cote relativ mari.
Fenomenul de involuţi·e demografică a caracterizat deopotrivă toate grupele de sate,
doar în 2 localităţi, Sălcuţa, cu o populaţie majoritară românea;scă, şi Ţigău, sat
mixt româna-maghiar, s-au observat creş
teri nesemnificative în deceniul opt.
Intervalul temporal următor, cuprins
intre recensăminteLe din anii 1880 şi 1890,
a fost martorul restabilirii şi depăşirii nu-'
mărului de locuitori pe care cele 24 de localităţi le-au avut înainte de reculul survenit în deceniul anterior. Intr-adevăr, atît
creşterea reală numerică, 1.396 suflete, cît
şi procentuală, cu 8,9°/0 au reprezentat cele
mai înalte valori între revoluţie şi primul
război mondial, iar rata medie anuală de
creştere a fost relativ bună : 0,86%. Avîntul economic durpă 1880, sesizabil în toate
regiunile din Transilvania, sporirea suprafeţelor cultivate cu cereale, organizarea mai eficientă a sistemului sanitar etc.
au -creat condiţii favorabilei înmulţirH
populaţiei 12_ Dealtfel, în deceniul nouă.
şi în loc:al.Jitatea Galaţii Bistriţei vezi
taJbelul nr. 3 - rata natalităţii a depăşit
cu mult media celorlalte perioade : 44,5%o.
P. Boca, Aspecte privind demografia isdin judeţul Bistriţa-Năsăud între anii
1977, in Populaţie şi societate, voi. IV,
sub red. Şt. Pascu, Cluj-Napoca, 1980, p. 115.
12 C. Todea, Contribuţii la cunoaşterea demografiei istorice a Transilvaniei, în "Revista
de statistică", 22, 1973, nr. G, p. 83 ; Ion Enescu,
Iuliu Enescu. Ardealul, Banatul, Crişana şi Maramurcşul din punct de vedere agricol, cultural şi economic, Bucureşti, 1915, p. 29.
Il

torică
1720 şi

13 L. Katus,
Die Probleme des demugraphischen ubergangs in Ungarn vor dem ersten
Weltkrieg, în voi. Demographie, Bevălkerungs
und AgrarstatistikjBeitrăge der ersten wissenschaftlichen Tagung der Ungarische-Osterreichischen Historikerkommissionj, hrsg. Gabor Er·
dody, Budapest, 1982. Akad. Kiado, p. G3.
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creştere

pentru populaţia urbană au .fost
de cel puţin două ori ma·i mari faţă de
mediul rural in ultimele două decenii premergătoare prime.i conflagraţii mondiale.
La inceputul sec. XX, alături de migraţia
internă, a înoeput să se extindă şi în Transilvania emigrarea externă, aspect cu consecinţe negative asupra evoluţiei de ansamblu a populaţiei 14 • Semnificativ în
acest sens este şi faptul că dacă La recensămîntul din 1900 numărul celor înregistraţi ca fiind plecaţi în străinătate din
microzona Lechinţa a fost de 46, la re-cemămîntul din 191 O numărul acestora a
fost de 412. Satele româneşti au cunoscut
în intervalul 1890-1910 o creştere mai
modestă decît în deceniul anterior, satele
săseşti au traversat o perioadă de Tegres,
în schimb o creştere mai susţinută, cu
mult peste media zonei, au avut din nou
satele mixte româna-săseşti şi românamaghiare.

Galaţii Bistriţei. Aşa cum o reflectă şi
grafh:ul nr. 3, între 1850 şi 1910, curba
de creştere şi descreştere a numărului de
locuitori a urmat aproape identic pe aceea
a întregii zone - vezi şi graficul nr. 1.
Dincolo de variaţiile inevitabile de la un
sat la altul. microzona Lechinţa a avut
o fizionomie distinctă în privinţa regimului demografic. Graficul nr. 2 evidenţiază cît de oscilantă anual a fost mişca-'
rea naturală a populaţiei din Galaţii Bistriţei în intervalul
temporal investigat
(vezi planşa nr. 2). In general, curba natalităţii a avut tendinţa de a se situa peste
curba mortalităţii, însă au existat ani cu
o mortalitate excesiv de mare atunci cînd
în zonă s-au manifestat diferite epidemii.
Acestea au întrerupt pentru moment evoluţia ascendentă a localităţii, însă, de fiecare dată, populaţia a găsit resurse să refacă pierderile suferite. Dealtfel, o caracteristică a regimului demografic din seco-

Tabelul nr. 3. Natalitatea, mortalitatea şi excedentul natural din
triţei între 1850-1910 (la 1.000 locuitori) 1:;
1851-1857

1 1858-1869

11870-1880 1 1881-1890 1 1891-1900 1 1901-1910 ,.

-----Nat.
Mort.

Galaţii

32,8

30,3

34,2

27,5

17,6

36,6
-2,4

l
1

Bis-

Media

44,5

31,7

36,2

35

35,2

27

25,1

28,2

11,1

6,8

9,3

4,7

lele anterioare a fost alternarea creşt&i
lor şi descreşterilor, po&ibilitatea de a-şi
reVlillli rpe termen scurt în urma unor epidemii sau catastrofe na:turale 16• Totuşi.
crizele de mortalitate amintite mai sus reflectă :f!ragilitatea echilibrului demografic
al satului transilvănean din a doua jumă
tate a sec. al XIX-lea, precaJTitatea con-

Pentru a controla dacă com,portamentul demografic global al microzonei a fost
reprezentativ, am adîncit sondajul nostru
urmărind evoluţia populaţiei din satul
14 A. Egyed,
Emigration of Transylvanian
peasants at the Beginning of the 20 th Century, in Nouvelles eetudes d'histoire, voi. V.
Bucureşti, 1975, p. 251 sqq ; l. I. Adam, Consideration sur l'exode de la population de Transylvanie entre 1899 et 1913, basees sur la statistique officielle des emigrations, in Populaţie
şi societate, voi. 4, p. 202-210. A devenit comună în epocă lozinca: "Mia şi drumul". adică
intenţia emigranţilor de a economisi în SUA
1.000$, şi apoi reintoarcerea acasă in Transilvania pentru a cumpăra pămînt !)i a-şi ameliora
poziţia social-economică in sat. Cf. G. Bobango.
Romanians, in voi. Harvard Encyclopedia of
American Ethnic Groups, ed. by S. Thernstrom,
Harvard University Press, Cambridge, Massachusets and London, 1980, p. 880.

15 Tabelul a fost întocmit pe baza datelor
din : Arhivele Statului Bistriţa, Colecţia Registrelor de Stare Civilă, Galaţii Bistriţei, nr. 465470 (in continuare : ASB, CRSC) : A. Magyar
Szent Korona orszagainak 1901-1910. Evi nepmozgâlma kozsegenkint, în "Magyar Statiszti.
kai Kozlememyek. Oj sorozat", 46 kotet, Budapest. 1913 (în continuare : .,MStK.Os", 46 kotet).
16 F. Braudel, Structurile cotidianului : posibilul şi imposibilul, voi. I, Bucureşti, 1984. p.
98 ; Gh. Brătescu, Epidemiile şi consecinţele lor
sociale, în "Revista de istorie", 37, 1984, nr. 5.
p. 434.
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diţiilor de viaţă şi asistenţa sanitară totală necorespunzătoare. Din ta!belul nr. 3
rezultă că rata natalităţii între 1850-1910

mobilităţii sociale, oraşele au fost cele care
au absorbit cea mai mare parte a surplusului de populaţie din mediul rural. Abia
spre sfîrşitul secolului al XIX-lea, dnd
emigrarea peste hotare a devenit mai amplă, s-a putut constatat o modificare a
sensului, structurii şi direcţiilor mobilităţii ;populaţiei din Transilvania. Intre anii
1901-1910, sporul natural al celor 24 de
localităţi a fost de 1.369 locuitori, în timp
ce creşterea reală a fost de numai 519850 de locuitoi'i au părăsit zona Lechinţa
îndreptîndu-se spre alte regiuni, oei mai
mulţi dintre ·ei peste hotare, în Statele
Unite ale Americii 17 .
Modificări vizibile S-'aU produs între
revoluţia paşoptistă şi primul război mondial în mentalitatea şi comportamentul
demografic al populaţiei. Tabelul m. 4
permite sesizarea unei atari schimbări atitudinale prezentind evoluţia ilegitimităţU.
Dublarea ponderii naşterilor neligitime între 1850 şi 1890 este expresia erodării moralităţii tradiţionale a satului. Inovaţiile
intervenite după 1848, accentuarea mobilităţii sociale, lărgirea in ultimă instanţă
a orizontulwi secular tradiţional, o mai
mare !abilitate în relaţlile dintre tineri

s-a menţinut în jurul mediei de 35%. FiI"esc, variaţiile pe etape reflectă o anumită conjunctură imediată, aşa cum este
cazul după criza de mortalitate din deceniul opt, cînd, în decada 1881-1890, s-a
atins cel mai înalt nviel al ratei natalitaţii. Se confi·rmă, şi in aceJt caz posibiliu-,tea refacerii pe termen sc~rt a potE>nţialului uman în urma epidemillvr sau altor
dezechilibre sociale. Din păcate, rata mortalităţii S-'a menţinut destul de ridicată
în cei 60 de ani, în jurul cifrei de 28,2%o,
ceea ce a făeut ca rata sporului natural să
fie modestă - media întregii perioade a
fost de numai 6,8% 0 • Comparînd aceste
cif·re cu rata sporului natUII'al în teritoriile care au făcut parte din Transleithania pînă la 1918, se observă pentru celelalte teritorii o valoare mai mare decît
cea înregistrată pentru zona Lechinţa, în
medie cu peste 3-5%o mai mult decît la
noi 16 bis.
Mobilitatea socială, o componentă esenţi.ală a regimuLui demografic în epoca modernă, a fost influenţată în Transilvania

Tabel nr. 4. Evoluţia naştenilor ilegi time -în ansamblul natalităţii 1851-1910
An

1851-1860

1861-1870

1871-1880

1881-1890

%_:___2,,_8_ ___c_ _ _3_:_,7_ ___,__ __:5•:..:_3_ __:__
de după 1848 de desfiinţarea relaţiilor feudale şi includerea regiunii în circuitul
economic al producţiei de mărfuri. Nici
microzona Lechinţa nu a făcut excepţie
de la manif-estările acestui fenomen demografic şi soci~onomic ma_;or. Astfel,
in satul Galatii Bistrit;ei, excedentul na~
tural a fost dublu faţă de sporul real al
locuitorilor între 1850 ş1 1!)10. !r..:=:eamnă că
jumătate din excedentul natural al satului a fost pierdut în urma migratiei spre
alte localităţi. In general, in perioada care
face obiectul demersului de faţă, în cadrul

1891-1900

__:5.:_:,5:___ __:__ _=.'2,:.:.6_ __!__

1901-1910
___:3:.:::,9:___~

etc. toate au contribuit Ia creşterea ilegitimităţii, fără însă ca prqporţiile să fie
mai mari decît în alte zone al Transilvaniei sau ale monarhiei 19. Firesc, naşte-'
rile ilegitime atTăgeau oprobiul preotului
şi al .să.tenilor, ele fiind o abatere de la
normele morale ca~e gurvernau viaţa comunităţii. Dealtfel, problema ilegitim.ită17 Aceleaşi diferenţe între creşterea reală
mai modestă şi sporul natural mai ridicat s-au
semnalat în epocă şi in alte teritorii din monarhie. Cf. 1. Cizmic,Emigration From Croatia
1880-1914, in voi. Overseas Migration From
East-Central and South-Eastern l!:urope 18801940, ed. by Julianna Puskas, Budapest, 1990,
p. 145 sqq ; "MStK.Os", 46 kotet.
Ia ASB. CRSC, Galaţji Bistriţei, nr. 465--470.
19 Vezi I. Bolovan, Sorina Bolovan, Aspecte

16 bis L. Katus, Die Magyaren, în Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Band III, Die Văl
ker des reiches, 1. Tei1band, hrsg. von A. Wan-

druszka und P. Urbanitsch. Verlag der o'terreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien,
1980, p. 419 sqq (în continuare L. Katus. Dia

privind căsătoria în satul românesc din nordvestul Transilvaniei la mijlocul sec. al XIX-lea,
in "Acta MP", XII, 1988, p. 484.

Magyaren ... ).

185
24 -

18

Arheologie

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

ţii şi

tice a bărbaţilor faţă de femei se poate
jiJstifica fie printr-un numar mai rid:cat
c:e naşteri masculine, fie r~·in faptul că
în cadrul migraţiei interne, fen,eile au fost
cele car·e au plecat în număr mai mare
- mai ales fetele tinere, anga]indu-se ca
suvitoare în tîrguri şi oraşe
In repartizarea populaţiei adulte în
funcţie de starea civilă, schimbări esenţiale nu s-au produs între revoluţie şi .pri-

necesitatea combaterii ei a stat în
congreselcir biseri:XIX şi la înoeputul
sec. XX. Diminuarea în ultimul deceniu
al veacului trecut a proporţiei naşterilor
ileg:itime în Galaţii Bistriţei poate fi asociată şi cu campania amplă desfăşurată de
organele clericale, însă nu exclUJdem şi
contribuţia altor factori decît intensificarea propagandei bisericeşti pentru o viaţă
atenţia mai tuturor
ceşti la sfîrşitul sec.

populaţiei

Tabel nr. 5. Structura

pe> sexe 1850-1910

1850
------- -----Număr

1910

-------Număr

%

1

1
Bărbaţi

-------

7.396

9.301
--~9,9____ ----·------

------· --

Femei

7.428

21.

9.157

50,1

%
50,4

----

49,6

în conformitate cu preceptele creştine :.!l"l_
mul război mondial. Aşa cum o reflectă
Oricum, în prima decadă a sec. XX s-a
şi tabelul nr. 6, numărul persoanelor neconstatat din nou tendinţa de creştere
căsătorite s-a aflat în scădere, paralel cu
a proporţiei naşterilor nelegitime.
o uşoară creştere a numărului .celor căsăDe~a lungul celor 60 de ani, raportul
toriţi şi văduvi. Semnificativă pentru o
numeric dintre sexe s:..a menţinut relativ
nouă atitudine mentală şi demografică a
echilibrat, înregistrîndu-'se o uşoară creşindividului a fost apariţia, spre sfîrşitul
tere a ponderii bărbaţilor pînă la 1910.
~ce. al XIX-lea, a primelor cazuri de diAiparent, ar ţrebui să ne surprindă acest
vorţ. iar între 1900 şi 1910 proporţia ceas.pect, deoarece una dintre trăsăturile
lor divorţaţi aproape că s-a triplat. ParteTabel nr. 6. Structura populaţiei din p~nct de vedere al stării civile, pentru cei
care au împlinit 14 ani 22.
1857

------

%

Număr

Număr

1

1910

1900

----

t

%

Număr

%
1

1

N ecăsător.i ţi

2.655

25,6

2.759

22,3

2.776

21,9

Că~toriţi

6.694

64,6

8.162

66,1 .•.

8.336

65,7

Văduvi

1.017

9,8

1.3,88

11,3

1.471

___1!,_6_ _

32

0,3

96

Divorţa ţi

-

-

specifice .ale procesului de emigrare, care
s-a extins şi în zona Lechinţa după 1900,
a fost tocmai plecarea într-un număr mai
maTe a bărbaţilor. In atari condiţii, menţinerea une.i uşOOJre preponderenţe · nume-

1

0,8

nerii a cihl'or maJr.J.a.Je s-au realizat în
special în virtutea unor interese materiale,
în absenţa unor relaţii afective durabile,
au apelat la divorţ ca· o salu ţie de compromis între normele acceptate de comunitate şi idealurile personale. In general,
în ·satele săseşti, numărul celor divorţa ţi
a fost mai mare faţă de cel din satele ·ro-

2U Idem, The Church and the Family with
the Romanians of Transylvania in the 19 th
Centur).J. în curs de apariţie.

21 Tabelul a fost alcătuit pe baza : ASCN,
Fond POB, seria II f, nr. 6, f. 2; .,MStK.Us",
42 kotet.

22 Tabelul a fost alcătuit pe baza : ASCN,
Fonct POB, seria II f, nr. 6, f. 54-56; .,MStK.
Us". 1,42 k(itet.
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Recăsătoria la bărbaţii vădU.vi a fost .mult
mai mare decit la femeile văduve; deoa-:rece bărbatul nu ţinea locul unei femei
pentru nevoile cotidiene : bucătăr:ie, spă
lat, îngrijirea copiilor, întreţinerea grădi
nii de zarzavatwri şi a coteţelor de păsări
etc. Comunitatea ern foarte tolerantă în
privinţa recăsătorir.ii bărbaţilor, însă manifesta rezerve serioase faţă de recăsătoria
femeilor, care rămîneau într-o injustă inferioritate faţă de sexul masculin 24 •

mâneşti.

La 1900, 62,5% din persoanele
locuiau în satele săseşti,· ponde-·
rea lor scăz-înd la 57,3% în anul 1910. Datele de mai sus trebuie asociate unei concepţii mai democratice de abordare a vieţii
familiale, de org3.nizare a acesteia în
a::ord ·CU propriile năzuinţe ale individului. Un alt aspect interesant este şi acela
că :numărul bărbaţilor văduvi la 1857
(pentru ceilalţi ani nu avem date) a fost
de cel puţin 2-3 ori mai mic decît al
divorţa te

Tabel nr. 7. Structura populaţiei pe g·rupe de vîrstă 1857-1910

25.

1857
i
1900
1910
---------~---------[--------~-~------ -------~~~------

Număr

o-14_a_ni _________ _] ___5_._4o_8___ \

40-fiO ani

l 7.016
i __2.~~6_1

Peste 60 ani ·

1

_ l5-39_ani ________

1

i Număr

Ofo

1

Număr

%

1

---5--.5-9-8---~'--- 31,2 1___5=-._n_n___ \ ___3:. .:.1. :. .,3___
6.677
~---3~ 6.718
36,4

44,5

1

1

17,1

1

4.073

11

22,7

1

6~4___~1____·4,2~.__.:.___1_.5_9_1___

3-'....9_91_____2_1_.6__

1 ___

1:~0..:...·__.:..._~1_0-'--,7:----:-'-~

8,_9_.__
1___

Transformări evidente au survenit în~
tre 1857-1910 în legătură cu repartiţia
populaţiei din m.icrozona Lechinţa pe categorii de vîrstă. Cea mai pregnantă tră
sătură a constituit-o îm.băbrînirea populaţiei, atestată de creşterea proporţiei ce-

Tabel nr. 8. Structura populaţiei pe 'confesiuni 1850--1910

%

Nr.
1

1

. _ _ 1_ _ _ _

185.Z .... -

1

1

1880

1

%

Nr.
1

%

34,2----;1·

femeilor văduve, în toate categoriile de
sate 23 • Mortalitatea, aproape identică pe
categorii de vîrstă pentru femei şi bărbaţi,
nu poate oferi o ex,plicaţie fenomenului,
enunţat, valabil pentru întreaga Transilvanie în a doua jumătate a sec. al XIX-lea.

1850

1

1900

1

%

Nr.
1

1

26 •

Nr.

1

1

l9ÎO -

1

%

Nr.

1

1

---

%

1

Ort.
1.367
Gr. cat.
5.493 1
Rom. cat.
126
Ev. lut.
6.267
-----Ev. ref.
1.497
Unitar.
1
74
Israel.
1
Alte rei. 1
1
~

1.414
5.862
187
6.537
1.630

9,2
37 ;1
0,8
42,3
10,1

0,5

-

1
1

1

107
37

j

11
1

1
1
1

8,9
37,2
1,2
41,5
10,3

0,7
0,2

1
1

1

1;452
5.998
199
5.991
1.574
2
404
'16

23 ASCN, Fond POB, seria II f, nr. 6, f.
54-56.
24 Sorina Bolovan, I. Bolovan, Atitudini pri-

9,3
38,4
1,3
38,3
•10

O,oi
1
1

2,6
0,1

1
1

1

9,3
'l0,2
1;5
34,9
10,4
;0,1
3,6

'1:.675
7.219
265
6.258
1.862
12
648

-

1

-

1
1
1

1.850
7.376
188
6.067
2,121
107
749

-

1
1

' 10
40
1
32,9
11,5
0,6
4

-

2" Tabelul a fost realizat pe baza : ASCN.
Fond POB, seria II f, nr. 6, f. 54-56 : "MStK.
Us", 1, 42 kiitet.
2r. Tabelul a fost realizat pe uaza: ASCN.
Fond POB. seria II f, nr. 6, f. 2 ; Az 1881 ev
elejen ... ; "MStK.Us", 1,42 kătet.

vind formarea familiei in societatea românească din nord-vestul Transilvaniei în a doua jumătate a sec. al XI X-lea, în "Anuarul Institu-

tului de. istorie si arheologie din Cluj". XXIX,
1989, p. 532 sq.
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1880 27 . Celelalte confesiuni au cunoscut.
o creştere aproape neserrmificativă in intervalul temporal abordat, cu un uşor
avans din partea greco-catolicilor, religie
aproape in exclusivitate a populaţiei româneşti din zonă.
Evoluţia structurii etnice a populaţiei
microzonei Lechinţa între 1857-1910 completează observaţiile anterioare referitoare
la compoziţia confe;ională (vezi planşa
nr. 3). Astfel, numărul românilor, populaţia majoritară nu numai a zonei, ci şi
a întregii Transilvanii, s-a aflat intr-un
pmces fi~esc de sporire a ponderi·i in an--'
.'>amblul populaţiei : de la 43,3% ~n 1857.
la 47,4 în anul 1910. Proporţia populaţiei
germane a cunoscut o descreştere de la
38,4% la începutul perioadei, la 32,3% in
preajma izbucnirii primului război mondial. Natalitatea mai redusă a saşilor a
fost unul dintre factorii care au condus la
o asemenea situaţie. Intre 1901-1910,
rata natalităţii în satele germane din zona
Lechinţei a fost de 23,1 %o, în timp ce în
saitele româneşti a fost de 33,6%0 - rata
111edie a natalităţii pentru cele 24 de lo-

lor pac;te 60 de ani, de la 4,2% la 10,7%.
Concomitent, a scăzut ponderea populaţiei
tinere {0-14 ani) de la 34,2% la 31,3%,
consecinţă directă a diminuării ratei natalităţii in satele din zonă la sfîrşitul sec.
al XIX-lea şi la in{;eputul sec. XX. Ală--'
turi de reducerea natalităţii şi de creşte
rea în general a speranţei de viaţă a
populaţiei la inceputul sec. XX, emigrarea
a reprezentat un alt factor ce a favorizat
imbătrinirea .populaţiei, deoarece majoritatea celor plecaţi erau tineri între 2045 ani. De;;i procesul de imbătrinire a caracterizat toate satele mi·crozonei, proporţtile au diferit de la o grupă de sate
la alta. In satele săseşti, scăderea ponderii populaţiei tinere s-a situat cu cîteva
procente sulb media zonei, în schimb va--'
lorile de creştere pentru populaţia peste
60 de ani au fost mai ma·ri decît media
zonei ·atît la începutul cît şi la sfîrşitul
intervalului. In satele româneşti şi în cele
mixte, deşi s-a înregist·rat acelaşi proce.s
de îmbătrînir·e, proporţiile de scădere a
populaţiei sub 14 an:i şi de creştere a gr:;pei peste 60 de ani, au fost sub nivelul
celor din satele săseşti.

Tabel nr. 9. Structura etnică a populaţiei 1857-1910 28.
1857

Num;l

1900

1880

&fo

Numă;r 1

Nurn~~

%

1910

%

Număr

1

%

Români

6.843

43,3

6.885

44

9.251

51,6

8.747 . -

47,4_

Maghiari

1.161

10,5

1.567

10

2.324

12,9

2.467

13,4

. Germani

6.045

38,4

5.642

36,1

6.126

34,1

5.958

_3~

naţ.

1.212

7,8

1.543

9,9

238

~~

1.286

6,9

Alte

1

calităţi

Din analiza tabelului nr. 8 se remarcă
substanţiale în peisajul
confesional a microzonei : scăderea ponderii locuitorilor evangheliei - luterani
de la 42,3% în anulj 1850, la 32,9% în
anul 1910, şi creşterea proporţiei israeliţi
lor de la 0,5% la 4% la sfîrşitul intervalului. Primul aspect este indisolubil legat
de declinul numeric al populaţiei germane din zonă în a doua jumătate a sec. al
XIX-l,ea. Al doilea aspect reflectă feno-menul stabilirii masive a evreilor emigrati
din Ga1iţia şi Rusia in regiunile nord-'Vestice ale Transilvaniei - mai ales după
două schimbări

totală

a fost 30,8% 29 • Emigrarea, lipsa
de preocupare a autorităţilor de a

27 G. Zikeli, Bistritz zwischen 1880 und 1950.
Erinnerungen eines Buchdruckers, Verlag Si.i-

dostdeutsches Kulturwerk, MUnchen, 1989, p. 84:
R. Melville. Permanent Emigration and Temporary Transnational Migration: Jewish, Polish
and Russian Emigration From Tsarist Russia
1861-1914, în val. Overseas Migrations From
East-Central •.• , p. 134 sq.
28 Tabelul a fost alcătuit pe baza : ASCN,
Fond POB, seria II f, nr. 6, f. 54-56; _4z 1881
ev elejen ... ; .,MStK.Us", 1,42 ki:itet.
29 Calculele s-au făcut pe baza : .,MStK.Os",
46 ki:itet.
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Evoluţia populaţiei
intre· 1850 - 1910
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1910

români

~ maghiari

lillili1

2

1857

..
.. ..

/

germani

altii

coloniza elemente gerinanofone tinere în
zonă s-au alăturat natalităţii scăzute provocînd declinul numeric al populaţiei germane. Din păcate, fenomenul a cauzat
consecinţe economice negative în planul
vieţii
economice. Declinul numeric al
populaţiei germane în ansamblul populaţiei a fost sesizat nu numai în Transilvania, dar şi în alte teritorii din Tranleithania la sfîrşitul secolului al xrx . . .lea
şi la începutul sec. XX :10. Creşterea cu 3%
a ponderii populaţiei maghiare este normală, dacă se ţine seama şi de politica
demografică promovată de către autorităţi după 1867, şi care a urmărit în principal creşterea numerică şi procentuală a
elementului maghiar prin asimilarea celorlalte naţionalităţi :ll.
Aşa cum s-a putut constata pe parcursul expunerii, evoluţia miorozone.i Lechinţa nu a fost dintre cele mai specta:JJ T. Gottas, Die Deutschen in Ungarn în
Die H_absburgermonarchie. 1848-1918. Band' III,
1. Te1band. p. 346-348.
31 L. Katus, Die Magyaren ..., p. 431 sqq.

culoase în ansamblul populaţiei Transilva~
niei. După o creştere firească în primele
decenii după desfiinţarea relaţiilor feudale,
a urrmat o perioadă de involuţie în deceniul opt cauzată nu numai de ep.idemia
de holeră din 1873, ci şi de o depresiune
economică. Refacerea potenţialului uman
în deceniul nouă nu a atins valorile înalte
ce a caracterizat alte zone din Transilvania sau din monarhie. Agravarea condiţiilor de viaţă ale populaţiei agricole la
sfîrşitul sec. al XIX-lea
au determinat
schimbări în regimul demografic al satelor investigate, ritmul de creştere a .populaţiei cunoscînd o curbă descendentă pînă
la primul război mondial. In satele săseşti,
reculul demografic a fost mult mai vizibil
decît în satele româneşti sau în cele mixte,
de asemenea şi procesul de îmbătrinire a
înregistrat cote mai Tidicate decît în restul aşezărilor. Ilegitimitatea aflată în creş
tere după mijlocul veacului trecut, înmul. . .
ţirea cazurilor de divorţ, emigrarea etc.
atestă transformările amp1e intervenite în
modul de gîndire a populaţiei ru'I"ale, tranziţia spre o nouă atitudine în faţa vieţii.

Considerations concernant l'evolution demographique de la zone de
la revolution de 1848 et la premiere guerre mondiale

Lechinţa

entre

(Resume)
La microzone de Lechinţa a connu une
evolution demographique specifique entre 1850
-1910. La dynamique de la population a suivi
generalement la meme direction que la population tout entiere. Les 24 villages de la microzone se sant differencies du point de VUE.>
demographique ; les villages roumains et les
vHlages mixtes ont connu une hausse de la
population, tandis que les villages saxons ont
eu une evolution lente ; des fois, m~me des
stagnations.

Le mouvement naturel de la population de
cette zone, a ete influence par les circonstances
socio-economiques, les epidemies (surtout !'epidemie de cholera de 1873, et d'autres causes
locales), les traditions specifiques locales etc.
Il y a eu des modifications dans la structure de
la population : un processus de viellissement de
la population vers la fin la periode, l'augmentation du nombre des divorces ou veu:fs etc.
Tout le long de cette periode, les Roumains ont
represente la population majoritaire, tout aussi
comme dans toute la Transylvanie.
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ASPEC'fE ALE MfŞCARII MEMORANDISTE

IN JUDEŢUL BISTRIŢA-NASAUD

'fRAIAN IUGA

nem în prezenta comunicare să reliefăm
modul în care mişcarea memorandi·stă ~ra
manifestat în ţinuturile Bistriţei şi Nă

Prin amploarea manifestaţiilor ca şi
prin largul ecou stîrnit atît în ţară dt şi
pe plan internaţional, mişcarea memorandistă s-a constituit drept cea mai importantă
acţiune
politică a românilor
transilvăneni din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. nesi nu a avut un re:rulrta1. politic imedi~t. Memorand-ul a
avut marele merit "de de fi mobilizat, pentru întîia oară conştiinţa întregului neam
românesc într-un vijelios protest... împo·
triva unei nedreptăţi seculare" 1, ducînd
la r:adica:lizarea si delimitarea atitudinilor,
canalizînd acţiunile spre ·realizarea edificiului naţi·onal unitar.
Dacă asupra elaborării Memorandului
şi a înaintării sale la Curtea de la Viena
ca şi despre procesul în care au fost tîrîţi fruntaşii Partidului Naţional Român
există o bogată bibliografie 2 , ne propu-

săudului.

Ideea înaintării unui memoriu politic
de la Viena a figurat în programul
Partidului Naţional Român, fiind dezbă
tută la conferinţele naţionale ale partidului din 1887, 1889 şi ,}890 3_ Dar hotă
rîrea înaintării neîntîrziate a Memorandului la Tron a fost adoptată la Conferinţa naţională din 20-21 ianuarie 1892.
La această conferinţă au fost aleşi : din
cercul Beclean : Simion Popan, Parul Silvan, Teodor Cotuţiu şi George Puşcariru,
din cercul Bistriţa : Gavril Man şi Dimitrie
Ciuta şi din cercul Năsăud : Simion Monda, Gherasim Domide, Mihai Domide şi
Lazăr Avram"· Conferinţa fusese precedată de adunări ale cercurilor electorale
care au dat mandat delegaţilor pentru votarea pasivităţii generale şi elaborarea
imediată a unui Memorand. De altfel, pe
adresa Conferinţei sînt trimise din toate
coLţurile Transilvaniei telegrame şi scrisori urînd succes lucrărilor. Astfel, din
Bistriţa, cei doi delegaţi transmit o 1.elegramă în care se afirmă "Nedreptăţile nenumărate, silnicia nemaipomenită secat-au
plînsul nostru şi amărădunea a cuprins
pieptul poporului românesc. Naţiunea română totuşi mîndră şi plină de speranţă
aţintesc privirea spre voi şi aşteaptă băr
băteasca-vă hotărîre în poveţuirea noastră,
Cu durere vă aducem la cunoş1.inţă, că
cauze nedelăturabile au pricinuit absenţa
noastră, cu toate astea sufletul nostru
Curţii

1 1. Moga, Scrieri istorice 1926-1946, Cluj,
1973, p. 283-284.
2 T. Păcăţean, Cartea de Aur sau Luptele pe-

litice naţionale ale românilor de sub corpana
ungară, vol. : VII, Sibiu, 1913 ; 1. Georgescu.
Dr. Ioan Raţiu (1828-1902) 50 de ani din luptele naţionale ale românilor ardeleni, Editura
"Asociaţiunii" (Biblioteca "Astra" nr. 16) Si-

biu, 1928 ; 1. 1. Papp ; Procesul Memorandului
-românilor din Transilvania. Acte şi date, vol.
I-II, Cluj, 1933 şi 1934; N. Netea, Istoria Memorandumului Românilpr din Transilvania şi
Banat, Bucureşti, 1947 ; S. Polovrcjan, M. Cordoş, Mişcarea
memorandistă în documente.
(1885-1897), Cluj, .19î3; N. Cordoş, Românii
din Transilvania împotriva dualismului austrotmgar (18ti4--1900), Cluj-Napoca 1973 ; V. Achim
şi A.
Socolan, Dr. Vasile Lucaciu, luptător
pentru drepturile românilpr şi unirea Transilt:aniei cu România, Baia-Mare, 1968 ; Ion Iacoş
~i Valeriu Achim, Dr. Vasile Lucaciu luptător
uctiv pentru unirea românilor, Editura Dacia,

3 S.
35-39.

Cluj-Napoca 1988.

4

Polovrejan, M. Cordoş, op. cit., p.

Tribuna,

an IX, nr. 7, din 10/22 ian.
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saltă-1 în

mijlocul vostru. Vă salutăm si
vă felicităm. Primiti asigurările, că aderăm concluzelor ce le veţi aduce. Trăias
că delegaţii români !
Traiască poporul
românesc ! " "·
Din cercul Năsăudului transmH o telegramă Murăşan şi Larionesi în care se
afirmă "salutăm conferinţa şi aderăm la
dedsiunile ei" 6, iar în telegrama expediată din Bedean se urează ,Succes stră
lucit în lupta pentru dreptul' naţional român. Trăiască adevăraţii apostoli reprezentanţi ai popo!"'ului român" 7, telegramă semnată de Negriţoiu, Moldovan, Diugan, Mircea, Morariu, Chiort:os şi Rocnean.
Conferinţa din 20--21 ianuarie adoptă
"pasivitatea generală" susţinînd "condusul conferinţelor trecute cu privire la
subşternerea unui Memorand la Tron şi
decide ca acest Memorand să se prezinte
fără amînare'' 8 . Delegaţii D din Bistriţa
Năsăud, îndeplinind mandatul alegători
lor, s-au numărat printre susţinătorii înaintării făr[l întîrziere a Memorandului la
Curtea de la Viena.
Imediat dup[l încheierea Conferintei.
delegaţii îşi vor informa alegătorii a<;upra
rezultatelor şi hotărîrilor adoptate la Sibiu. Astfel, clubul electoral din Bistritn
tipăreşte 400
exemplare ale unui ap~l
adresat ale~ătorilor din comitat prin care
face cwwscute hotărîrile Conferintei din
20-21 ianuarie 10 , pentru orientare~ acest,ora. E şi aoesta semnul unor vremuri
in care mişcarea politică nu se mai limitează la un grup mai mare sau mai

mic de intelectuali, nu se mai reduce
doar la antrenarea păturii burgheze româneşti concentrate la oraşe, ci îşi croieşte treptat drum spre baza socială, spre
marea masă a ţărănimii române.
Definitivarea textului Memorandului,
care a fost încredinţată lui Iuliu Coroianu şi Vasile Lucaciu 11 precum şi data şi
modul de înaintare a acestuia urmau să
fie stabilite de Comitetul Central al PNR
c:onvocate la Sibiu în zilele de 25 si 26
martie 1892. Printre membrii Comitetului
Executiv de 25 care au decis tipărirea
Memorandului în limba română, maghiară, germană şi franceză erau şi românii bistriţeni Gherasim Domide, Gavril Tripon şi Gavril Man 12. Aceeaşi şe
dinţă mai alege "eu aclamaţiuni" pe Dă
nilă Li ca din BistTi ţa ca membru in ca.,.
mitet 13.
Memorandul urma să fie înaintat în
mod solemn Curţii de la Viena de o delegaţie numeroasă în luna mai 1892. Pentru ca "deputaţiunea" să fie cît mai impresionantă, Comitetul Executiv al P.N.R.
lansează un apel prin care erau conV'ocaţi pe data de 16/28 mai la Viena "Fiecare român adevărat căruia împrejurările
îi vor permite, se va grăbi a se înscrie
între membrii deputaţiunii şi a contribui astfel la reuşita cît se poate -de stră
lucită a
manifestaţiunii" H. La această
delegaţie care reprezenta, in faţa lumii,
o ocazie făţişă şi o denunţare răspicată
a dualismului austro-ungar, au fost şi nu-

1892, p. 2tl. La aceeaşi conferinţă Gavril Tripon
era deputat din partea cercului Ileanda. Cornel Grad. Memorandumul şi Sălajul, in Acta
MP, IV, Zalău, Hl80, p. 546.
5 Tribuna, an IX, nr. 7, 1892, p. 30.

p. 29.

.

meroşi ţărani, meseriaşi, învăţători, preoţi

etc., din părţile Bistriţei şi Năsăudului 15,
11

6
7
8

Ion Iacoş

şi Valeriu Achim,

op.

cit.,

Tribuna, an. IX, nr. 68/1892, p. 269-270.
S. Polovrejan, Din istpricul Memorandului. Şedinţa Comitetului central al Partidului Naţional Român din 25-26 martie 1992 in
ActaMN, 6, 1969, p. 338. Aceasta, deşi a fost
12
IJ

Ibidem.
Ibidem.
Idem, nr. 8 din 11/23 ianuarie 1892, p. 31.

de acord cu textul Memorandului, n-a făcut
parte din delegaţia ce a înaintat actul Ia Viena întru-cît susţinea ideea împăratului. Acest
fapt il va scoate din cauză in procesul intentat membrilor Comitetului, deşi iniţial a
fost citat ca inculpat de către procurorul Vita

Lista delegaţilor din judeţul Bistriţa-Năprezenţi la această conferinţă cuprinde
pe : Zaharia Cupărescu şi Ioan
Curea din
Rodna, Avram Lazăr din Maieru, Iacob Macavei din Feldru, Mihai Domide elin Năsăud,
Simion Monda din Bistriţa-Bîrgăului, Demetriu Ciuta din Bistriţa, Simion Popan din Figa,
Paul Silvan şi Gheorghe Puşcariu din Beclean
şi Teodor· Cotuţiu din Dumbrăviţa. V. Netea.
op. cit., p. 429 urm.
w Tribuna, an. IX, nr. 31 din 8/20 februarie 1892, p. 122.
9
săud

Şandor.

S. Polovrejan, N. Cordoş, op. cit., p. 201.
Intre cei 300 de membri ai delegaţiei
ce au plecat la Viena cu Memorandul s-au nu~
mărat : Gherasim Domide din Rodna, Olteanu
V. preot din Cristur~Şieu, Oprea Someşan învăţător elin Chiuza şi Rebreanu 1. proprietar
din Şanţ, Pop Ioan din Sîngeorz Băi, Pop Le14

15
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toată suflarea românească, .ca m aceste
momente solemne, prin care tre:ce naţiu
nea ·românească, fără şovăire să depună
şi jertfească interesele particulare sfintei
cauze româneşti" 17_ O altă telegramă este
adresată lui Ioan Raţiu apreciind "băr
băţia şi abnegaţia d-tal·e, demnă de un
român brav" 18 . Din Năsăud 111 cetăţeni
semnează o telegramă prin care "declarăm că oomi,tetul central de noi a fost
ales şi deputaţii marşi la Viena au fost

La Viena. memorandistii au fost primiţi cu simpatie de cătr~ populaţia oraşuLui, organizînducse mai multe întruniri
în semn de solidarizare cu acţiunea -acestora. Dar, la intervenţia primului ministru ungar, împăratul Francisc Iostf I a
refuzat primirea delegaţiei şi a dispus
transmiterea Memorandului guvernului
de la Budapesta care, la rîndu-i, îl expediază ·la Turda pe adresa
pre~edintelui
P.N.R., Ioan Raţiu 16 . Cu tot eşecul, previzibil de altfel, înregistrat de "deputaţiunea" la Curtea de la Viena, acţiunea
românilor transilvăneni a stîrnit un uriaş
ecou în opinia publică din România şi
din alte ţări europene.
În Tram;ilvania, după revenirea delegaţiei de la Viena şi în urma samavolniciHor comise de cercurile reacţionare
maghiare la Turda, Şimleul-Silvaniei şi
Arad, au loc numeroase înrtruniri.. se trimit telegrame si adrese de adeziune la
Memorandum. Paginile .,Tribunei" reproduc aproape zilnic astfrel de telegrame
şi scrisori sosite din toate colţurile Transilvaniei, prilejuri de afirmare puternică
a sentimentelor naţionale.
Alegătorii români din Bistrita afirmă
într-o telegramă trimisă comitetului
P.N.R. că "membrii deputaţiunii au fost
mandatarii noştrii, pentru abnegaţiw1ea
lor le exprimăm recunoştinţa şi le votăm
încrederea" şi mai departe "Conjurăm

într-adevăr trimişii noştrii, şi toţi aceş
dorinţa noastră au îndeplinit", transmiţînd încurajări fruntaşilor mişcării naţionale "Rugăm pe anteluptătorii noştrii
să meargă mereu înainte şi sprijinul necesar din partea noastră nu va lipsi" Hl_

tia

În telegrama transmisă de populaţia
din Sîngeorzul Român, telegramă semnată de 60 de persoane, se declară de asemenea ,,că delegaţii merşi cu Memorandul la Viena, în adev<1r alesii nostrii au
fost", solidarizîndu-se totod~tă cu· 1. Raţiu, preşedintele partidului, condamnă actul de vandalism produs asupra locuinţei
sale şi exprimă încrederea în cauza dreaptă în care "sprijiniţi de toţi românii curaţi la suflet are să triumf.eze dreptatea spre gloria sa şi a neamului nostru" :.!O_
Populaţia din Budacu de Sus îşi exprimă aprobarea pentru activitatea comitetului. iar cei 16 cetăţeni "de sub
poalele Ţibleşuluî, Valea Agrieşului". "toţi
plugari şi alegăiori dietali 1' afirmă în te~
legrama lor : "Declarăm în faţa lumii române şi a h1turor popoarelor pe de o parte, că comitetul din Sibiu şi 'intreaga deputaţiune de 300, ce mergînd la Viena
pentru presentarea Memorandu1ui... au
mers în numele naţiunii şi cu consimţămîntul nostru" 21 . Din Dumbrăviţa se transmite o telegramă de solidarizare cu Ioan
Raţiu publicată în acelaşi număr al "Tribunei".

Sanţ, Puşcariu Grigore protopop din
Pop Aurel comerciant din Bistriţa,
Budai 1. econom. din Budacu de Sus. Bota
Ioan a11ricultor din Ragla, Berinde S. din Budeşti, Cotuţiu Traian preot din Dumbrăviţa,
Candale A. din Bist7·ita Birqăului, Galeriu Z.
preot din Ilva Mare, Gîtea I. din Susenii Bîrgăului, Iuga C. preot din Negrileşti, Iuga E.
preot din Arcalia, Mureşan Grigore din Ru.m
de Jos, Mircea E. meseriaş din' Beclean. Moldovan Simion învăţător din Beclean, Neamtu
St. proprietar din Feldru, Vertic P. preot din
Mocpd, Scridon Sim . propietar din Feldm,
Spumă Sim. proprietar din Bistriţa Bîrgăului,
Rusu Valeriu dr. in filo~ofie din Năsăud, Larionesi A. avocat elin Năsăud, Popan S. din
din Fi_qa. Gavril Tripon n-a putut pleca la
Viena fiind bolnav. Lista in Tribuna, an IX,
nr. 118. din 27 mai/8 iunie, 1892, p. 470. La
cei amintiţi trebuie adăuawt iconograful acestei actiuni, fotograful
bistriţean
Alexandru

ontin din
Beclr>an.

17 Tribuna, an. IX. nr. 136 din J 7/29 iunie 1892, p. 541-542. Telegrama poartă semnătura a 58 de persoane.
18
19

Ibidem.
ibidem. In acelaşi număr al "Tribunei''

se publică şi telegramele de adeziune ttansmise de comunităţile româneşti din Beclean şi
Ragla.
20 idem, nr. 130 din 10/22 iunie 1892.
21 idem, nr. 137 din
18/30 îuniP 1892,
p. 545.

Roşu.
16

M.
Cordoş, Românii din Transilvania
împotriva dualismului austro-ungar (1865-1990,
Cluj-Napoca, 1978, p. 234-236.
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Intr-o telegramă trsnsmisă de "intelegenţia din Năsăud şi giur" se arată că
"Simţămintele de iubire, de stimă şi încredere, precum şi manifestările de aderen-

O telegramă, purtînd 34 de semnă
turi, este expediată din Mocod "în numele nostru şi a numeroşilor conaţionali
de pe valea Ţibleşului aderăm întru toate
la procedura luată de comitetul central
naţional de la Sibiu" 22 iar "15 proprietari
agronomi români din Floreşti" 23 trans·
mi't şi ei adeziunea la acţiunile întreprinse.
Intre semnatarii telegramei transmise
de locuitorii din Dej şi "giur" întîlnim şi
numele folcloristului Ioan Pop Reteganul 2\
iar în fruntea celor 39 de semnături de
pe adresa trimisă de locuit·orii comunei
$oimuş, în ca:e se declară că "aprobăm
întru toate acel Memorand, aşternerea lui
la Tron. procedarea comitetului central şi
a deputaţiunii imposante a partidului urmată la Viena", se află semnătura preotului şi omului de cultură Ioan Baciu 25.
Locuitorii din "Figa şi Agrişuri" "mîhniţi pînă în suflet de insultele şi nedreptăţile care le sufer conducătorii noş
trii" se declară "de sinceri aderenţi ai
partidului" şi ai acţiunii Memorandului 26. în telegrama lor, locuitorii din Zagra susţin că "vrînd a-;şi bate joc de unii
bătbaţi vrednici ai noştrii, cu atît mai tare
i~au ridicat în ochii noştrii ca martiri
naţionali, iar în noi s-a dezvoltat şi mai
mult conşcienţa de neam" 72.
In aderenţele comunelor "de sub poalele Ineu1ui" (Rodna, Şanţ, llva Mare, Mă
gura Hvei, Poiana llvei, Leşu, Ilva Mică
şi M.aieru) şi din Lunea (Frişu) se condamnă cu asprime vanda:lismele de la Turda, Şimleul-Silvanei şi 'Arad, atitudinea
"Telegrafului român" faţă de Memorandum, însuşindu-şi totodată concluziile acestuia şi acţiunile comiietului. În cea de-a
doua telegramă se transmite "Tribunei"
ca unică interpretă a îndurării noastre,
"perseverenţă şi curagiu" 28.
22 idem,

ţă faţă de comitetul partidului naţional
român, nici-odată nu s-au dovedit în mijlocul masei române cu mai multă bărbăţie
ca si cu ocasiunea asternerii Memorandu1"Lii" 29.
'
Tinerele învăţătoare Marta Pahone din
Mijlocenii Bîrgăului şi Iuliana Ghiţă din
Josenii Birgăului adresează o scrisoare de
compasiune "d-nei Emilia Raţiu", soţia
lui Ioan Raţiu, a căror locuinţă a fost devastată de elemente maghiare şovine, scrisoare în care susţin "Ca fice române
ştim, că pentru acel atac indreptat asupra -stimabilei O-voastre familii... este
insulta't, ca om şi cetăţean, tot individul
din poporul român, care tine cu inimă si
drag la demnitatea sa, şi 1~ numele şi demnitatea neamului şi sîngelui său stră
bun", "vă admirăm curagiul" şi că "AC'eastă ţinută d€mnă, ne umple şi pe noi,
ca mai tinere, de curagiu, ne dă dreptul
să ne mîndrim şi ne mîndrim cu O-voas-

tră" 30 .

Noile împrejurări politice cauzate de
mişcarea memorandistă au determinat oficialităţile maghiare să pornească o întreagă şi îndelungată campanie de punere sub acuzare pe cale judecătorească
şi clericală a fruntaşilor mişcării, ca instigatori împotriva siguranţei statului si a
ordinii publice. Printre primii care' au
de suferit de pe urma presiunilor regimului este Va:sile Lucaciu, suspendat din
slujbă, l<i sugestia autorităţHor de către
episcopul de Gherla Ioan Szab~, fapt ce
a dezlănţuit o amplă acţiune de protest
în toată Transilvania. Printre comunităţile
ce se solidarizează cu lJeul de la Siseşh"" se numără şi cele" din Sînmihaiu
de Cîmpie, Sîngeorzul Român, Bistriţa si
Valea Bîrgăului 31 . In încurajările trimis'e
de parohul Al. Bărbulescu din Sînmihaiu
de Cîmpie se arată "că o cauză ma'l'e o
cauză sfîntă ... nu poate fecunda fără a
fi adăpartă ou sînge, fără sacrificii fără
martiri" 32 . Răspunzînd acestor ~anifes-

nr. 138, din 19 iunie/1 iuJ.ie .1892,

p. 549.
23 ibidem.
24

idem,

nr.

132, din

12/24 iunie 1892,

p. 526.
25

~

idem, nr. 133, din 13/25 iunie, 892, p. 530.
idem, nr. 144 din 26 iunie/8 iulie 1892,

29 idem,

nr. 138 din 19 iunie/1 iulie 1892,

p. 549.
30

idem, nr. 166 din 24 iulie/5 august 1892.
I. Iacoş şi V. Achim, op. cit., p. 36.
32 Tribuna, an. IX, nr. 209 din 19 sep-

p. 574.

31

27

idem, nr. 147 din 1/13 iulie 1892, p. 585.
28 ibidem, p. 586.

tembrie/! octombrie 1892, p. 831.
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miterea de aderenţe se răspunde cu. un
entuziasm şi cu o maturitate politică demnă de toată admiraţia. Au avut loc, peste
tot, ou toate măsurile luate de autorităţi,
adunări de protest împotriva politicii agresive a guverl11Ului !Şi de solidarizare cu
inculpaţii. Aceştia sînt conduşi în drumul 'lor spl'e "Golgota romanismului" cu
un entuziasm însufletitor. Plecarea 'lui
Gherasim Domide şi ·Gavril 'Dripon din
Bistriţa se desfăşoară în aceaşi atmosferă
,.în faţa bisericii gr.-cat. din Bistriţa s-a
format un cortegiu lung de intelectuali,
meseriaşi 'Şi ţărani în frunte cu drapelele
societăţilor cultumle şi religioase din Bistriţa, care cu flori şi cîntece i-au înc;oţit
pînă la gară, în ochii autorităţilor ungure'Şti care nu cutezau să ia măsuri~ de
oprire contra lor" 37.
La sosirea fruntaşilor mişcării naţio
nale româneşti în Cluj. oraşul era supus
unui adevărat asediu .,de ieri - nota corespondentu'l Gazetei Transilvaniei în numărul din 8 mai Clujul şi-a schimbat
fata. Cu toate trenurile şi pe toate intrările Clujului veneau români din toate
părţ.ile ţării, cete, cete. Aproape toate satele din Transilvania sunt reprezentate
astăzi la Cluj, Banat, Timişoara, Crişana,
Maramureşul,
Sălajul, Valea
Bistritei,
Muntii Apuseni, cu un cuvînt toate colţu
rile locuite de români şi-au trimis reprezentanţii săi la Cluj".
In zilele procesului, un număr impresionant de aderenţe se transmit din toate
colţurile Transilvaniei. "Tribuna" publicînd 360 de adeziuni, alrte numeroase (peste 260) nemaiputîndu-se publica datorită
.,colosalei îmbulziri de material". Ele ex...,
primă poziţia populatiei româneşti faţă
de atitudinea autoritătUor. solidarizîndu-se cu oauza inculpaţiior, insufiîndu-le
curaj în lupta ce o susţin. Românii bistriţeni şi năsăudeni participă intens la
aceste acţiuni. Numeroase scrisori de so-

tări de solidaritate. şi simpatie, V. Lucadu;.- intr...,o scrisoare deschisă .adresată
episcopului, subliniază că aceste manifestări, "mă încurajează şi mă îmbărbă
tează ca cu atît mai mare resoluţiune să
lupt, pentru cauza noastră naţională".
în anul 1893 activitatea politică a românilror din cercurile electorale ale ţinu
tului se înscrie, în general, pe aceeaşi linie ca !')i în 1892, respectindu-se hotărî
conferinţei naţ.ionale din
dicaţiile frunta'Şilor locali.

rile

acel an

'Şi

in-

în iulie 1893 se organizează 'la Sibiu
alegătorilor
români din Austro-Ungaria, nou prilej şi
pentru bistriţeni de a-şi reafirma sentimentele naţionale şi solidarizarea cu paziţia fruntaşilor P.N.R. 33. Olf'ganizarea acestei conferinţe era un răspuns ferm dat
încercărilor guvernului maghiar de a prezenta acţiunea Memorandului drept emanaţia Comitetului executiv al P.N.R.
şi
pe membrii săi ca simpli "agitatori", împotriva cărora, la 13 mai 1893, procurorul
l,.!eneral din Cluj, Vita Şandor, deschisese
acţiunea penală. Moţiunea de solidarizare
cu conţinutul Memorandului, adoptată de
conferinţă, dejuca aceste planuri transformînd procesul într-un amplu proces
politic.
Pro~sul Memorandului, desfăşurat în
luna mai 1894 la Cluj, a fost înscenat de
către autorităţile maghiare cu scopul premeditat de a înăbuşi mişcarea naţională
românească, prin condamnarea şi intemnitarea conducătorilor săi. In acele momente grele, poporul . român, printr-<0 puternică miscare si solidaritate, a dovedit
atît :asuprit.ori'lor,' cît şi opiniei publice din
străinătate că Memorandul nu este acţiunea .unei "cete rebele" ci "lupta dtl"'eaptă a unui popor de trei milioane" 34 .
La apelul lansat de tineretul studios
din Cluj, la care aderă ~i studenţii români de la Viena şi Graz 35 prin care se
cerea, trimite'l"ea la Cluj de delegaţiuni
după putinţă cît mai numuroasă" 36 şi triConferinţa delegaţiilor

j1 E
Precuo. In amintirea lui G. Tripon,
Cluj, 1940, p. 18.
In acest sens, revista bistriţeană Minerva, in nr. 9 din 1/13 mai 1894.
o. 90 relata : "Domnii G. Domide si Gavril
Tripon au plecat la Cluj din Bistriţa în 4 mai,
au fost însoţiţi oînă la gară de un public românesc în număr neobişnuit şi in ordine impunătoare. Urările de "să trăiască" au fost "nesfîrşite".
·

33 Iriem, . an X, nr. 153 din
13/25 iulie
1893, p. 602.
34 idem, an XI, nr. 80 din 21 aprilie/3 mai
1894. p. 318.
35 Din comitetul de
redactare al acestui
apel făcea parte şi Victor Onişor. Vezi V. Netea, op. cit., p. 222-223:
:M S. Polovrejan, M. ·cordoş, op.- cit., p. 293.
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ştiincios

de mandatul meu" 44 . Scos din
cauză întru-cît n-a luat parte la Conferinţa din 25-26 martie 1892, acesta afirmă că "astăzi cînd îmi daţi voie a mă depărta de la acest loc de onoare, de pe
banca acuzaţilor, vă declar sărbătoreşte
că inima mea este cuprinsă de adîncă durere cînd trebuie să părăsesc pe cJnfraţii
mei acuzaţi, fiindcă marea cauz3 a poponului român numai pe banca acuzaţi
lor se poate petracta" r..;_ La rîndu-i, Gherasim Domide, in depoziţia sa, după ce
face un amplu expozeu asupra drepturilor poporului român din Transilvania
de-a lungul secolelor, afirmă că Memorandul "nu este decît expresiunea sentimentelor întregului popor român, şi întrucît e VlOrba de mine, declar că a trebuit şi trebuie să mă identific cu aceste
sentimente".
El insistă asupra faptului că autorul
adevărat al MemoranduLui este "în.c;;uşi
poporul român" pentru că Memorandul
"nu este fătul unui singur om, ci al unei
naţiuni intregi", şi că "eu iau toată răs
punderea atît pentru textul respectiv cît
~i pentru rtipărirea lui" 46_
Odată ou încheierea procesului şi condamnarea la diferite termene a împricinuiţilor, măsurile represive ale autorită
ţilor vor continua. Toţi cei care îşi exprimaseră adeziunea faţă de Memorand şi
memorandişti sînt urmăriţi, supuşi percheziţiilor domiciliare 47, arestărHor 43
şi
condamnaţi pe diferite termene. Dintre

lidarizare cu inculpaţii fac dovada acestei atitudini 3li_
In adresa românilor din Figa se declară "Cîmpul judecăţii din Cluj, pentru
noi românii Ya fi o tristă aducere aminte,
din care răsări-va acum ori mai tîrziu
un nou cimp, Cîmpul Libertăţii noastre" 39,
iar cei din Tăure susţin că "egalitatea
perfectă a tuturor drepturilor nu conturbă
fraţii şi noi acesta o dorim să voim ... ,
numai dreptate cerem şi aceasta trebuie
să triumfeze" "0 . Din ouprinsul adeziunilor nu lipseşte nici ideea de a se aduoe
la ouno~tinţa opiniei publice europene
voinţa naţiunii
române, exprimîndu-se
mîndria de apartenenţă la un popor "la
care întreaga Europă caută astăzi ca la
un popor demn de a trăi liber, nu subjugat" cum afirmau în telegrama lor loC'Uitorii comunei Milaş H_
Adeziunile se compun în cadrul unor
impresionante adunări, fiind semnate de
numeroşi cetăţeni r.2_
între inculpaţli citaţi de procuror în
cadrul procesului s-au ·aflat şi fruntaşii
P.N.R. din această zonă a Transilvaniei
Gherasim Domide, Gavril Tripon, Gavril
1\.fun şi Lica Dănilă, ultimii doi scoşi din
cauză 48 înainte de începerea procesului
de la Cluj. Compontarea acestora, ca a tuturor inculpaţilor, a fost plină de demnitate.
Astfel, Gavril Tripon declară în proces că "A fost pentru mine prima oară
cînd am luat parte la activitatea politică
românească şi sunt feridt să constat că
m-am achi,tat cu demnitate şi în mod con-

44

Gazeta

Transilvaniei,

an,

LVII, nr. 98

din 4/16 mai !894, p. 2.
45 V. Netea, op. cit. p. 283.

38 In coloanele "Tribunei" au fost publicate adeziuni cu zeci de semnături ale locuitorilor din Feldru, Bichi.::iu, Salva, Nepos, etc.
Şt. Pascu, Din răsunetul procesului memoran·
dist in masele populare, in "Transilvania", an
75, 1944, nr. 8, p 15.
39 N. Josan, Adrese de aderenţă la cauza

p. 268 şi 282.
lnvăţătoarea Lucreţia Galu din Bistriţa
supusă unei percheziţii şi anchetată penfaptul de a fi condus împreună cu şcolarii
46 ibidem,

47

este
tru
săi

pe memorandişti la tren. Intrebată de ce
a procedat astfel, ea răspunde că "m-a indemnat inima mea, căci aceştia au fost traşi
la judecată pentru noi toţi". Vezi: Minerva,
an. IV, nr. 11 din lf13 iunie 1894, p. 110.
4B Ieronim Stavrea, preot in Ilva Mare, ţă
răncile Floare Avram din Maieru şi Elisabeta
Marcu din Sîngeorz-Băi,
precum şi d-şoara
Tinca Porcius din Rodna sint condamnaţi la
cite 5 zile arest deoarece au colectat obiecte
pentru loteria aranjate la Bucureşti in favoarea familiilor condamnaţilor in procesul Memorandului, vezi: Stelian Mindruţ, Septimiu

memorandistă

in colecţiile Muzeului de istorie
din Alba Iulia, in Apulum, XII, 1974, p. 440.
4() ibidem, p. 436.
41 ibidem, p. 440.

42 Cea a locuitorilor din Sîngeorz-Băi cuprinde 396 semnături, a celor din Nepos, 183, Tăure - 59, Archiud - 85, Milaş - ~o.
Ocniţa 69, Sînmihaiu de Cîmpie - 9, Ar·
calia - 24, Dumbrăviţa - 51, Enciu - 20,
Feleac - 53, Figa şi cele două Agrişuri împreună 91 de semnături.
48 Gavril Man moare în acest an, persoana sa fiind scoasă din cauză : vezi Teodor' Pă
căţeanu, op. cit., p. 660.

Albini despre procesele politice ale românilor
din Transilvania în anii 1895-1898, in "AIIA",

26, Cluj-Napoca, 1983-1984, p. 471.
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aceste procese amintim pe cele îndreptate împotriva preotului Constantin luga
din Negrile:;;ti judecat pentru că a merrs
în deputaţiune la Viena şi a îndemnat şi
pe alţii să meargă şi a lui Ilie Cuicea,
,.agricultor din Monar", care a declarat
într-o adunare a consiliului comunal c<l.
nu va participa la serbarea celei de-a
25-a aniversări de la instaurarea lui Franz
losef întrudt acesta "n-a primit pe cei
400 din România care i-au dus M2morandul" "9.
Adeziunea la formulările Replicei şi
solidarizarea cu condamna ţii acestui proces
au devenirt motivul altor proc2se politice
indreptate impotriva unor fmnta~i ai vie-

ţii

publice din zonă, despre care ziarele
vremii relatează pe larg :i8.
În concluzie, se poate afirma, cu deplin temei, că românii din părţile Bistriţei şi Năsăudului şi-au adus o contribuţie preţioasă la mişcarea memorandistă, atît prin manifestările publice de adeziune masivă şi necondiţionartă, cît şi prin
fruntaşii politici care i-a dat acestei acţiuni naţionale prin care, "cauza noastră
a înaintat cu cel puţin douăzeci de ani
mai iute dedt dacă procesul nu s-ar fi
ţinut" 51. Evenimentele anilor 1892-1894
au însemnat un pas important in luptct
românilor pentru emanciparea naţională

ibidem, p. 462-463.
Gazeta Transilvaniei, an LVII, nr. 121
din 2;14 iunie 1894, p. 2, îşi informa cititorii
despre procesul împotriva preoţilor Ioan Baciu
din Şoimuş, Constantin Pop din Herina, Al.
Anca din Chiraleş,
Mihai Bungărdean din
Domneşti,
Eliseu Mure~an din Şieu-Cristur,
Vasile Nichita din Sebiş, Teodor Moldovan din
Şieu-Măgheruş, Traian Deac din Lunea. Ne-

chita Luca din Neţeni, Ioan Timariu din Bîrla,
Ioan Bîrsan din Sebeş şi cooperatorul Ioan Mureşan din Şieuţ,
condamnaţi la cîte 3 luni
închisoare. lntr-un proces similar a fnst tirîtă
.,inteligenţa" românească de pe Valea Bîrgău
lui, vezi: I. Cernucan. în F. l., vol. 2, 1!!72. p. 163.
:il Tribuna, an XI, nr. 86 din 28 aprilie;
10 mai 18Y4, p. 3j4

.~i socială

49

50

ASPECTS DU MOUVEMENT DU
DE

MEMORANDUM DANS LE DEPARTAMENT
BISTRIŢA-NASA UD

(Resume)
L'auteur presente une modeste contribution
la comprehension de l'attitude de la popu·
lation roumaine du departement de Bistriţa
Năsăud a l'egard du mouvement du Memorandum, action politique d'ampleur du Parti National Roumain de Transilvanie la fin du
XIX-eme siecle.

Comptant sur les telegrammes
d'adhesion
par lesquels les villages se solidarisent avec:
les initiateurs du mouvement, on releve le climat politique toujours plus radical envers la
situation de la population roumaine de Transylvanie generalement, et dans le departement
de Bistriţa-Năsăud, particulierement.
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PREMISELE DEZVOLTARII AGRICULTURII MODERNE
IN BUCOVINA (1775-1918); CONTRIBUŢII
PRIVIND PRODUCŢIA ANIMALIERA (I)

EMIL IOAN EMASDI

In majoritatea ţărilor europene, ca de
altfel şi în ţările române, secolele al XVIIIlea .şi al XIX-lea marchează ·din punct
de vedere economic schimbări importante
în înregistrarea informaţiei sub toate aspectele ei esenţiale, ceea ce i-a determinat pe unii cercetători să vorbească de
un anurnit "tip vechi" de analiză economica. Studiile consacrate perioadei de
sfîrşit a secolului al XVIII-lea.
semnalează, pentru orinduirea feudală din Moldova, apariţia germenilor d.isoluţiei acesteia şi naşterea, în mod diferenţiat, a
reaţiilor de tip nou cele capitaliste.
Această diferenţiere privind ritmul şi caracteruJ destrămării orînduirii feudale,
surprinsă mai
timpuriu pentru nordul
Moldovei în comparaţie cu restul ţării, se
datorează in specia'l, evenimentelor cu caracter politic petrecute după 1774, ceea ce
a condiţionat ulterior, atît dezvoltarea social-economică şi politică, cît şi transformările ce au avut loc în structura demografică a acelei părţi de ţară ocupată de
austriei şi numită Bucovi·na.
In ceea ee priveşte economia agrară a
Bucovi:nei, stăpînirea austriacă a păstrat
şi a aplicat în domeniul agriculturii aşe
zămîntul lui Grigore Ghica din 1766, care
legiferase la acea dată relaţiile agrare din
Mo1dova. Ea a găsit aici un ţăran liber
(1749) de şerbie, dar care, se bucura de
o Hbertate limitată, avînd doar numai
dreptul la folosinţa pămîntului. Clasificarea clăcaşilor bucovineni s-a făcut nu
du,pă întinderea :loturilor de pămînt (ca în
Transilvania, Banat şi Ungaria), ci după
numărul de vite de tracţiune 1. De aici

putem deduce <bogăţia şi importanţa .pe
care a reprezentat-o în zonă creşterea
animalelor domestice.
I.

CREŞTEREA ŞI

AMELIORAREA
RASELOR DE VITE

Ţinutul dispunea de un climat favorabil şi de numeroase fîneţe şi păşuni.
Despre fertilitatea fîneţelor semnalase Dimitrie Cantemir, prinţul cărturar al Moldovei, dar şi noii stăpînitori. Ba.Jthasar
Haquet, un naturalst austriac, a fost atît
de impresionat de ele încît, în 1788, propunea să se renunţe la colonizări şi, înreaga Bucovină, să fie transformată într-un fel de rezervaţie pentru creşterea
vitelor 1/bis. Şi generalul Spleny, primul
guvernator militar al provinciei, raporta
ConsHiului Aulic de Război din Viena,
că în ţinut existau atît de multe păşuni,
încît se arendau şi unor crescători de vite poloni şi armeni. Şi fîn pentru iernatul
vitelor era de p:risos. Crescătorii de animale poloni şi armeni, pe lîngă faptu·l că
işi păşteau, vara, drezJle pe pajiştilJe bucovinene, mai cum,părau de aici şi f&n
pentru iarnă 2 .
In r~port cu populaţia, număru:l vitelor era apreciabil. Tot generalul Spleny
spunea că se găseau atîtea vite, mcît se
vindeau şi în Transilvania şi Galiţia. Fî-

Bucovinei, seria a II-a, anul I-II, 1943-1944,
Cernăuţi. 1944, p. 9-111 ; Ilie Corfus, Agricultura în ţările române (1848-1864). Istorie agrară
competentă, Bucureşti, 1982.
1 bis Balthasar Haquet, Neuste phisikalischepolitische Reisen, I, Niirnberg, 1788, pă 194.
2 J. Poleck, General Spleny in Beschreibung
der Bukowina în J.B.L.M. Czernowitz, 1857,
p. 19 şi 31.

N. Grămadă, Sătenii şi stăpânii în Bucovina, între 1775 şi 1848, în Anuarul Muzeului
1
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neţele şi păşunile

erau întinse. In 1819,
cuprindeau 30% din suprafaţa Bucovinei.
Păşunile cuprindeau 143.120 ha de pă
mînt, iar fîneţele ocupau nu mai puţin
de 174.435 ha. Cu timpul aceste suprafeţe
au fost reduse în favoarea agriculturii
capitaliste extensive in vederea creşterii
producţiei de cereale marfă. In 1855 nu
mai cuprindeau decît 27%, iar în 1889 au
ajuns la 25°:0 :J_ In mai puţin de un secol
au scăzut cu 50/o, dar în suprafaţă, nu
şi în valoare. Reducerea întinderilor, aşa
cum vom vedea, nu a afectat creşterea şi
îmbunătăţirea raselor de vite.
La sfîrşitul secolului al XIX-lea fîneţele dominau în părţile sud-estice şi montane. Acestea cuprindeau o suprafaţă de
131.769 ha din care : 5,4°/0 se găseau în
nol."1dul ţinutului, 28,594 ha sau 21,7%
între Prut şi Siret, 20,556 ha reprezentînd
15,6°/11 în şesurile Sucevei şi ale Moldovei, 35,578 ha sau 27°/0 pe versanţii nordici ai munţilor şi 30,5°/0 , adică 39,926 ha
în partea meridională, unde, în unele
părţi ajungeau să ocupe între 17 şi 24° 10
din suprafaţa totală a zonei"·
Păşunilte cuprindeau 128,421 ha 3 , din
care aproximativ 25.000 ha erau alpine şi
subalpine, restul fiind izlazuri comunale.
Primele erau foarte răspîndite în ţinutu
rile Cîmpulungului şi ale Rădăuţilor. Celelalte 'se aflau în zona podişului Nistrului, în valea Prutului, în valea inferioară
şi mijlocie a Sucevei 6 • Pe lîngă acestea,
pentru păşunat, se mai foloseau mirişte!e,
primăvara, de la topirea zăpezilor şi pînă
la 23 apriHe. şi toamna, de la strînsul recoltei pînă la căderea zăpezii. Şi fîneţele
erau transformat,e în păşuni, toamna,
după cositul otavei. PajJştile alpine înaintau pînă 1a 1500 m altitudine şi erau
favorabile pentru creşterea oi1or, iar cele
suba~pine pentru vite cornute şi cai. Di3 Anton Zachar, Die Landwirtschaft, în "Die
Entwickelung der Land und Forstwirtschaft
und ihrer Industrien,
sowie der Jagd und
Fischerei im Herzogthume Bukowina seit dem
Jahre 1848 unter Besonderer Berucksichtigung
der Wirtschaftsbetreibes auf dem Giitern de~
Bukowiner, griechisch-orientalischen Religionsfonde", Wien, 1901, p. 4. (Lucrarea redactată şi
în versiune românească).
4 Ibidem, p. 32.
;; I. Ionaşcu. Bogăţiile Bucovinei, în Calendarul "Glasul Bucovinei", Cernăuţi, 1921, p. 44.
G Anton Zachar, op. cit., p. 32.

rnitrie Cantemir scrie că boii cei mai
. frumoş~ şi mai·· graşi creşteau prin părţile
Fălciului şi Bucovinei, unde locurile de
păşunat erau fertil2, constituite din soluri
bogate în săruri minerale, prielnice creş
terii ierburilor. Cu timpul, utilizate la
exces, păşunile s-au mai depreciat. Anton Zachar, istoric austriac scria în 1901
că pe izlazuri rămînea mult pămînt pără
ginit, unde nu mai creştea decît o iarbă
mă:runtă, bună doar pentru păscutul porcilor şi gîştelor 7 . Şi fîneţele ·şi-au pi-erdut
din productivitate atît timp cît au fost
lăsate fără îngrijire. Dar necesitatea asigurării bazei furajere pentru vite, al că
ror număr a fost într-o continuă creştere,
a determinat introducerea unor măsuri
de fertilizare, de transformare a unor
părţi din izlazuri în terenuri pentru cultura unor plante de nutret. Din prima jumătate a secolului al XIX-lea s-a extins
gunoirea naturală, iar pe la sfîrşitul acestui veac s-au introdus îngrăşămintele artificiale. Inainte de 1900 izlazurile degradate au fost parcclate şi distribuite ţăra
nilor prin vînzare sau arendă, în vederea
cultivării lor cu furaje sau chiar cu cereale, care erau, incomparabil. superioaxe
ca producţie şi calitate nutritivă ierburilor naturale. Tot aici ţăranii au primît
gratuit şi sămînţă de lucernă şi tr.iioi,
curată sau amestecată cu săinîntă de iaTbă. Suprafeţele cu păşuni şi finete de
şe<; s-au Tedus în folosul pămînttrlui arabil, dar .în agricultură, pe lîngă cereale,
s-a extins cultura plantelor furajere mai
productive ,şi mai hrănitoare ~decît :finul
şi iarba care crestea de la sine. După 1812
s-a introdus cultura cartofului R pentru
hrana :populatiei, fabricarea akooiului, dar
şi nentru întreţinerea şi îngrăşarea animalelor. (In Polonia, consilierul regal Stanislav Poniatowski vorbea, la 17fi4, de introducerea culturii cartofului). In prima
jumătate a secolului .al XIX-lea s-a introdus cultura t:rifoiului, a lucernei şi,
7

8

Ibidem. p. 38.
Bulcowine in Wort und Bild,

Cernăuţi,

1889. p. 462 ; Arh. Protopop. Cîmpulun~r, Protocolul poruncilor, tom. II, anii 1812-1823. doc.
834 din 1816, nepaginat. Prin decretul imperial din 1816 s·a interzis fabricarea alcoolului
din cere.ale. urmînd să se producă numai din
cartofi; N. Ceredarec. Emil I. Emmandi. Cultura
cartojului în Bucovina, în Anuar "Suceava",
voi. XX (sub tipar).
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ceva mai tîrziu, a sfedei de nutreţ. Cultura trifoiului şi a lucernei a fost foarte
apreciată de economistul român P. S. Aurelian, care a vizitat Bucovina, în 1875 !l.
Suprafeţele cultivate cu aceste plante furajere s-au extins în a doua jumătate a
veacului XIX. De la 4,5°/n c'ît cuprindeau,
în 1868, din întreaga suprafaţă a Bucovinei, au crescut la 12,2°/0 în 1897. Dacă la
înc~ut trifoiul a fost cultivat numai pe
domeniul hergheliei de la Rădăuţi şi pe
cîteva mari proprietăţi, cu timpul s-a extins şi la ţărani. După calculele specialistului în agricultUii'ă, A. Zachar, la începutul secolului XX, terenurile cultivate
cu plante furajere cuprindeau 14% din
suprafaţa cimpului în valea Nistrului, 12°/0
între Prut şi Siil"et, ca şi in valea mijlocie
a Sucevei şi 10% în celelalte părţi. In a
doua jumătate a veacuJlui al XIX-lea s-a
extins şi cultura ovăzului ca plantă de
nutreţ. Din această perioadă, suprafeţele
cultivate cu ovăz cuprindeau 6-8% din
pămîntul arabil a1 provinciei. In părţile
de miazăzi ale munţilor, ajungeau pînă
la 30%. Această cultură nu a fost depăşifa
decît de cea a cartofului 10 • In urma tuturor măsurilor aplicate, producţia de furaje a crescut. După 1890 se poate vorbi
de cultiva:rea sfeclei furajere, care numai
în cîţiva ani depăşea suprafaţa de 13°/0 .
Spre sfîrşitul secolului al XIX-lea producţia medie anuală, pe domeniile Fondului bisericesc, era de 1. 780.000 mc fîn
presat 11 , dar în 1910 se obţineau 3.038.298
chintale 12 •
De <regulă, terenurile de păşunat. se arendau. Sub presiunea ţăranilor, Fondul
bisericesc, pe unele domenii şi cîte·va ocoale silvice, a trecut la sistemul de exploatare a păşunilor în :regie proprie, mai
avantajos pentru ţărani prin faptul că
taxele de. ,păşunat percepute de Fond erau
mai reduse decît cele cerute de arendaşii
intermediari, întotdeauna străini t:l. După

1900, Fondul bisericesc a extins acest sistem în toate ocoalele silvice obligînd, indirect, şi pe marii proprietari să reducă
preţul arcnzilor. Din arenzi şi taxe de
păşunat s-au realizat venituri însemnatett..
La sfîrşitul veacului XIX se încasa 6-12
cruceri la hectarul de păşune, cifre destul de importante pentru a fi :luate în
seamă, după cum scria Cincenz Eckel, un
economist austriac e;.
Din vremuri îndepărtate, pentru zonă,
vitele au fost, în primul rînd, cea mai
importantă avuţie a populaţiei ţărăneşti Hi.
Averea ţăra:-1ilor nu se socotea în pămînt
-care, :in fond, nici nu er.a .al~ lor, ci în
vite. După numărul vitelor ţă,ranii erau
categorisiţi de fise în fruntaşi, mij1ocaşi
şi codaşi. Primii trebuiau :să posede cel
puţin 4 boi de muncă, mijlocaşii doi boi
buni pentru arătură şi codaşii cel puţin o
vacă 11 . In funcţie de numă·rul de vite
ţăranii pr,imeau şi lotul de pămînt în dotaţie din proprietatea rusticală 18 . Pînă la
jumătat-ea secolului al XIX-lea vitele au
mai ~ervit ca mijloc de schimb 19 şi de
plată a dobînzilor 20.
În Bucovina, după anexa-re, se găseau
mai multe v.ite decît la data dezrobirii
din 1918, dacă le raportăm la numărul
de locuitori. La recensămîntul din 1787
au fost înregistrate 38.672 vite cornute şi
18.989 cai, ceea ce înseamnă o vită cornută la 2 locuitori şi un cal la 4 locuitori, ·în timp ce, în 1910, nu erau decît
o vită cornută la 4 locuitor,i şi un cal la
11 locuitori. Sub stăpînirea austriacă creş
terea v.itelor, pe lîngă faptul că reprezenta
principala avuţie a ţăranului, a devenit
o sursă de aprovizionare, cu produse Lactate şi eu carne, a pieţii austriece şi una
Ibidem.
Vincenz Eckel, în .,Die Osterreichisch-ungaris. Die Forstwirtschaft, che Monarchie in
Wort und Bild,
Bukowina", Wien, 1899, p.
485-501.
Hi Emil 1. Em:mdi, Economia agricolă medievală din Podişul Sucevei, în Terra Nostra, IV,
1901. p. 133.
17 Nico!ai Grămadă. Sătenii si stăpînii
în
Bucovina, în .,Anuarul Muzeului
Bucovinei",
an. 1--- II. Cernăuţi. 1944, p. 47.
III Ibidem, p. 54.
1H Ibidem, p. 54.
1 ~ T.
V. Ştehnelli, Documente din vechiul
oc·ol al Cîmpulungului-Moldovenesc, Bucureşti,
HJ15, p. 370.
20 Ibidem, p. 213-214.
H
15

P. S. Aur::-li:m. Bucovina. Descriere ecoînsoţită de o hartă, Bucureşti, 1876,
p. 34-J5.
1U Anton Zachor, op. cit., p. 34-35.
Il Ibidem, p. 38.
12 I. Iona')cu. op. cit., p. 44.
13 E. Guzman, Die Forstwirtschaft und ihre
Industnrien, in "Die Entwickelung der Land
und Forstwirtschaft und ihrer Industrien, sowie
der Jagd und Fischerei im Herzogthume Bukowina sei dem Jahr 1848 ... ", Wien, 1901, p. 114.
LZC?taoih
9

nomică
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cu venituri pentru visteria imperială. Din
aceste motive statul a încurajat necontenit dezvoltarea acestei ramuri economice
de mare valoare. In paralel cu măsurile
de ameliorare a păşunilor şi fîneţelor, de
introducere a plantelor de nutreţ cu calităţi superioare, de creştere a producţiei
de furaje, a sporit atît numărul vitelor,
cit şi calitatea raselor. Cu rasele indigene,
rezistente la intemperii, capabile să tră
iască în stare de semisă~băticie, noua stă
pînire nu-şi putea ajunge scopurile. Vitele ·Cornute, de rasă swră de stepă sau
podolică,
erau pentru tracţiune, bune
de lapte şi de carne, dacă erau îngrijite bine şi îngrăşate. In noile condiţii,
pentru îmbunătăţirea situaţiei, s-a trecut
la ameliorarea lor prin încrucişări şi introducerea unor rase străine superioare,
cu o durată mai mică de dezvoltare şi
mai productive. In 1869, ·Ministerul Agriculturii din Viena a distribuit gratuit comunelor tauri de prăsilă în funcţie de
condiţiile
pedo-climatice. Comunele de
munte au foot dotate cu tauri din rasa
Mllrtzal, cele subalpine cu P1nzgau, iar
în regiunile de dealuri şi şes s-au distribuit tauri din raza Bern-Siementhal. Pentru început s-au înfiinţat şi staţiuni de înmulţire şi răspîndire a vacilor de rasă pe
lîngă Şcoala de agricultură din Cernăuţi,
în 1871, ca .şi pe lîngă şcolile inferioare
agmnomice din Rădăuţi şi Coţmani. Din
prăsilă, viţelele se vindeau crescătorilor
particulari, iar viţeii se distribuiau comunelor pentru staţiunile de remontă 21 .
După primele rezultate îmbucurătoare,
acţiunea de ameliorare şi înlocuire a raselor de vite s-a amplificat. Pentru încurajarea crescătOII'ilor, statul a adoptat o
politică comercială protecţionistă. Prin legea din 1880 s-a prohibit importul de vite
din Rusia şi România, iar în 1881 guvernul austro-ungar a acordat guvernatorului
Bucovinei un cvedit de 200.000 florini,
rambursabil în termen de 10 ani, din ca:re
s-au ,procurat 90 de tauri şi 900 vaci de
prăsilă din rasele : Bem, Pusterhal, Mariahof, Kuhland, şi s-au distribuit ţăra
nilor în condiţii avantajoase de plată 22 •
In acelaşi timp, Ministerul Agriculturii s-a
străduit să cumpere numeroase vite de
21
22

rasă, cu care a dotat fermele statului şi
ale boierilor, mari proprietari de moşii
şi ferme. Cu acest prilej baronul Vasîlco
a primit vaci şi tauri din rasa Bern-Siementhal, iar cavalerul de Volcinschi din
rasa Bern. Statul austriac a acţionat în
toate direcţiile. In anul 1886, Ministeru'l
Agriculturii a acordat Societăţii pentru
cultura pămîntului un credit de 10.000 florini pe lîngă majorarea subvenţiei anuale.
Din aceste fonduri Societatea a creat şi
întreţinut, în întreaga provincie, 80-90
mici staţiuni cu tauri de prăsilă. Pe. lingă
toate acestea, prin legea din 13 iunie 1895
s-a impus înlocuirea tuturor raselor indigene de vite cu rase pur-sînge. In virtutea acestei legi s-au adus şi distribuit
în Bucovina oi de rasă persană şi porci
din Anglia, de rasă Yorkshire 23 .
Toate rasele străine s-au aclimatizat
cu uşurinţă şi dezvoltat excelent. Creş
teau la fel de bine pe. domeniile statului,
ale moşierilor ca .şi în gospodăriile ţără
neşti. "Calendarul" din 1910 arăta că noile rase de vite se dezvoltau mai bine
chiar decît în locurile de baştină. Rasa
Pinzgau s-a aclimatizat perfect în zona
Cîmpulungului şi Dornelor, rasa Bern în
regiunea Humoru.lui, iar Bern-Siementhal
în zonele Sucevei, Siretului şi Rădăuţi
lor 24 • Exportul de vite îngrăşate se făcea
mai ales spre apusul monarhiei, în special
în Bavaria şi Elveţia. Cu borhotu1 provenit
de la cele 40 de velniţe (4 500 hectolitri de alcool) înregistrat între anii 1886 şi
1896, se îngrăşau Î!n medie 8000-9000 de
vite cornute.
O atenţie deosebită s-a acordat creşte
rii cailor. Coroana imperială, susţinută de
un regim militaro-feudal, s-a îngrijit atent de înzestrarea annatei cu caii necesari In .acest scop, în 1783, generalul Enzenberg, cel de al doilea guvernator militar al Bucovinei, a înfiinţat la Coţmani
o herghe1ie de cai sub administraţia unui
comandament în frunte cu căpitanul de
cavalerie J. CavaHar. Cum în această zOillă
condiţiile de dezvoltal'e nu erau suficient
de favorabile, herghelia a fost mutată, în

Ibidem, p. 29-34 ~i 39-40.
"Calendariul poporului bucovinean", 1910,
p. 98-100 ; Wilhelm Adametz, Ziele der Rindviehzucht in der Bukowina,
în
.,Deutscher
kalende,r fi.ir die Bukowina", Czernowitz, 8, 1910,
p. 119-122.
23

24

Anton Zachar, op. cit., p. 20-29.
Ibidem, p. 29.
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1788, ,ta Văşcăuţi, lai!' la 1 mai 1792 a
fost instalată definitiv pe domeniul Fondului bisericesc de la Rădăuţi ~''· Domeniul
în su,prafaţă de 170.913 ha cuprindea toată
valea Sucevei de la izvoare pînă la graniţa cu Moldova, cu terenuri de păşunat
şi ogoave pentru cultura ccrealclor şi a
plantelor furajere.
In afară de monta de La Rădăuţi, pe
domeniu, s-au mai creat staţiunJ-ferme l.a
Milişăuţi, Vadul Vlădicăi, Voitinel, Vicovul
de Jos, Tocmitura, Mitoc şi Lucina. Ferma
Lucina a fost specializată în creşterea calului huţul. In timpul crizei economice
din 1872 ferma a fost desfiinţată, dar s-a
redeschis în 1877 26, pe vremea războiu
lui rruso-româno-turc, cînd guvernul austro-ungar îşi reorganiza armata pentru
noi cucerJri în Balcani. Remonta a exercitat o influenţă favorabilă asupra vieţii
economice de la Rădăuţi, contribuind l.a
dezvoltarea pieţei vitelor şi în special a
cailor de rasă. La tîrgurile din Rădăuţi
veneau negustori din Moldova şi din alte
pă\rţi să cumpere cai de herghelie. In fostele clădiri episcopale s-au amenajat edificiile pentru administraţie şi locuinţe pentru personal. Ceva mai tîrziu s-au const,ruit o impunătoare clădire a manejului, grajduri pentru cai şi două silozuri
mar:i. Crescătoria s-a dezvoltat repede.
La început a fost dotată cu cai din Moldova, cunoscuţi pentru calităţiLe şi ţinu
ta lor. lncă din 1782, cînd staţiunea de.
montă se găsea la Coţmani, Kaunitz, cancelarul Austriei a intervenit pe lîngă Poarta Otomană pentru a procura 50 d:e arrmă
sari moldoveneşti de prăsilă, dar şi fără
aprobarea Porţii, Cavallar procura cai din
Moldova prin intermediul unui negustor
din Iaşi. In 1784, şeful staţiunii a obţinut
şi asentimentul Divanului Mdldovei. Un
număr însemnat de armăsall'i s-a achiziţionat în timpul războiului ruso-turcoaUistriac, din 1788, cînd boierii mdldoveni
şi-au adăpostit hergheliile de cai în Bucovina. In 1792 remonta avea şi un centru de aprovizionare la Roman deservit

cit., p. 37.
Iohan Poleck, Josephs Il. Reisen în
J.B.L.M. Czernowitz, 1805, p. 18 .
.2u P .. S. A~:~relian, op. cit., p. 39.
:JO Dze Hezsetagebucher des ăsterreichischen
Kaisers Franz I in die Bukowina (1817 und 1823)
Mi:mchen, 1979. p. 16, 68. Emil I. Emandi, M:
Ceauşu, Jurnalul de călătorie a împăratului
Franz I, în Bucovina, în Septentrion, nr. 6, 1992,
p. 4-5.
:JI H. J.' Biedermann, op. cit., p. 83.
27

.

I. Nistor, op.

2n

23
1. Nistor, Istoria Fondului bisericesc din
Bucovina, Cernăuţi, 1921, p. 37-38 ;
Mihai
Ce.auşu. ...
.
26
Christian Wendling, Contributii la cunoasterea calului "huţul", Bucuresti, l930, p. 7 si

12-15.

cîţiva

furnizori armeni 27. Pentru importanţa ei militară, s-a bucocat şi de atenţia Coroanei imperiale. Impăratul Iosif
al II-lea a vizitat-o de două ori, o dată
în 1783 şi a doua oară în 1786, iar Francisc I, în 1817 2H. Pe la ferma Lucina a
trecut şi arhiducele Rudolf, moştenitorul
împăratului Franz-Iosif, spre sfîrşitul secolului al XIX-lea. Caii erau întreţinuţi
<raţional de un personal competent, cum remar~ca P. S. Aurelian, în 1875 2!l.
Pentru întreţinerea cailor, destinaţi cavaleriei imperiale, suprafeţe. întinse din
pămînturile arabile ale ţinutului au fost
cultivate cu cereale pentru vite, în detrimentul culturilor pentru hrana populaţiei. ln 1910, ca să ne servim numai la
un an din şirul de ;peste 120, cîţi trecuseră de la înfiinţarea remontei, producţia de ovăz şi orz, luate la un loc, a fost
de 981.611 hl, în timp ce producţia de
grîu şi secară a fost de numai 646.918 hl.
Interesante sînt datele oferite de Jurna1ul de Călătorie a lui Franz I în Bucovina (1,823) cu privire la domeniul hergheliei din Rădăuţi. Astfel, acesta se compunea din : 2 c'lă·diri la Audreasfalve ;
3 clădiri la Volovăţ ; 2 clădiri la Vicovul
de Jos ; trei clădiri şi un ocol la Vicovul
de Sus ; 2 clădiri la Straja. Herghelda era
deservltă de 145 de oameni din armată cu
grade ce variau de la locotenent-colonel
la sergent major şi de 78 oameni de cavalerie şi cărăuşi. Ferma era împrejmuită
cu un ga<rd de şipci şi cuprindea un grajd
de zid, o fierărie, 2 case de locuit şi o cazarmă pentru trupă. Caii erau însemnaţi
cu fierul TOŞU. HergheHa avea o pepinieră de armăsari tineri de prăsilă indigeni şi cai aduşi din Transilvania :JO.
In prima jumătate a secolului al XIXlea, pînă la revoluţia din 1848, numărul
vitelor a înregistrat un spor demn de reţinut, după cum rezultă din situaţia de
mai jos:l 1•
de

.
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Specia

1
1805

1817

1

Cabaline
Bovine
Ovine

1

toare ~e vite. _La 100 ha de pămînt creş
teau~ m medie, 43,5 vite cornute 31 6
porci,. 23,~ oi şi 9,1 cai, pE cînd în 'rest~l
Impermlm, la 100 ha se aflau 46 9 vite
cornut~, ~ 7,3 porci. 19,2 oi şi 8:4 cai.
Acea~ta Sit~aye, cu mici fluctuaţii, s-a
menţmut pma la primul război mondial.
Creşterea vitelor în Bucovina s-a situat
pe o treaptă superioară şi faţă de cea din
~gat. Dacă. în Romania, la 1 kmp, se
gas7au 15 vite cornute şi 7 porci, ân Buc?vma numărul acestora se ridicau la 22
vite cornute şi 9 porci.:l:~ Concludente în
acest sens sînt datele sinoptice de la
pag. 209.
?upă 19?2.: creş!erea vitelor pe propnet~~ea taraneasca a fost susţinută de
Consiliul cultural al ţării. In 1907 cu
i~tenţia.
~ feri ţărănimea de influ~nţa
rascoalei ţaraneşti din România, care putea
aprinde focul şi în satele bucovinene
Consiliul a acordat ţăranilor cîteva sub~
venţii pentru
construcţii de grajduri
pentru vite, precum şi o serie de premii
celor mai buni crescători de animale. La
expoziţiile organizate la Sir·et
Putila
'
'
Storojineţ, Vatra Dornei, Coţmani, Molodia, Cernăuţi şi Rădăuţi au fost selecţionate 287 de vite, alocîndu-se 5410 coroane, 6 medalii de argint şi 48 de diplome, iar pentru construcţii de grajduri sau
adăposturi pentru vite 44 de ţărani crescă
tori de anima1e au primit subvenţii în va-

Anii

1

15.091
85.740
82.175

1847
1

9.278
56.551
62.102

31.698
157.124
117.830

1

Din analiza datelor statistice rezultă
din 1805 pînă în 1847, numărul cailor
a cre.Scut cu 108,70fo, al vitelor cornute cu
83,2% şi al oilor cu 42,9%, avînd o perioadă de regres în vremea războaielor
Austriei cu Napoleon Bonaparte.
Creşterea vitelor a făcut un însemnat pas înainte după dezrobirea ţărani
lor, prin revoluţia de la 1848 şi înzestrarea lor cu importante suprafeţe de fîneţe
şi păşuni. H. J. Biedermann, istoricul austriac, a stabilit că între anii 1857 şi 1869,
procentul de creştere a numărului de vite
în Bucovina a fost mult mai mare decit
·În celelalte provincii austriece unde creş
teau vite. ln tinut, cifra vitelor a sporit cu 4,30fo, pe cînd în Styria a crescut
cu 3,60fo, în Carintia cu 1,2% şi în Craina
numai cu 0,3°/0 . P. S. Aurelian, economistul român, scria că Bucovina se situa
printre ţările înaintate în economia creş
t-erii vitelor. Sporuri apreciabile s-au înregistrat, apoi, pînă la dezrobirea Bucovinei, aşa cum rezultă din tabelul de mai
jos 32.
că,

ct:

Specia

Anii
1

··--1898

1

1

1

1910

1

50.932
242.400
131.183
176.199

Cabaline
Bovine
Ovine
Porci ne
Stupi de albine

1902
1

1

-

56.033
238.288
191.138
132.911

!

i
1

-

!

70.041
227.906
189.489
219.298
32.085

loare de 22.300 coroane .. De la înfiinţare şi
pînă în 1908, Consiliul ai mai înfiinţat 26'
de staţiuni de montă pentru cai de rasă, incontestabil la dispoziţia guvernului austriac, nu în folosul populaţiei, 56 staţiuni de

Pînă în 1898, Bucovina depăşise toate
celelalte provincii austro-ungare, crescă-

1

32 Mittcilungen des statistischen Landesamtes des Herzogtums Bukowina, XVII, Die Ergebnisse der Volk und Viehzălung vom 31
Dezember 1910, Czernowitz, 1913, tabel I şi II.
p. 4-113.

:J:J

Die Bukowina, Czernowitz, 1899.
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1

Specia

1786

1
Cabaline
Bovine
Ovine
Porci ne
1

1805
1

15.525
117.521
129.335
41.000

15.091
85.710
82.173

1

1
1

1

-

1890

1860
1

33.933
215.152
145.343
87.967

1910

50.923
242.400
176.199
131.783

60.791
241.422
147.744
183.344

70.041
227.906
189.489
219.298

--cultură vulturul şi huha (bufniţa). Pînă
la sfîr;itul veacului XIX vulturul a dispărut. In 1887, cu prilejul unei vizite în
Bucovina, arhiducele Rudolf a mai împuş
cat două exemplare de culoare neagră pe
domeniul fermei de cai de la Lucina.
Din trecut vînătorea a fost un privilegiu boieresc, dar şi ţăranii s-au bucurat de dreptul de vînat în afara moşii
lor boiereşti, ale mănăstirilor şi braniş
telor domneşti,
pînă ce administraţia
austriacă, prin patenta imperială, din .1 786,
i-a scos în afara legii. De la această dată ţăranilor nu le-a mai rămas decît obligaţia iobăgească de a participa la vînă
tarile organizate de boicri şi Domeniile
statului :1'. Impotriva acestei îndatoriri a
protestat biserica, dar nu pentru a,părarea
unui drept răpit ţăranilor, ci pentru a
nu-i pierde pe aceştia de la slujbele religioase din zilele de duminică şi sărbă
tori cînd se organizau vînătorile nobiliare. (Vînatul este reglementat prin ordonanţa de vînătoare şi braconeri-e din 28
f.ebruarie 1786. Vînătoarea de munte era
neglijată. De asemenea, se puneau premii pe vîarea animalelor răpitoare. Ulterior, prin introducerea legilor din an~i
1874, 1886 şi 1891 s-a fixat pentru pnma dată în Bucovina, timpul în care vînatul este prohibit ; din 1888, s-a introdus şi licenţa pentru negoţul cu vînat) 3H.
Această situatie s-a menţinut pînă la revoluţia din Hl48, care a desfiinţat P.riv~
legiile feudale şi vînătoarea a devemt liberă pentru orice locuitor, indiferent de
stare socială "11 • După revoluţie, s-au con-

tauri şi pentru înmulţirea porcilor din
rasa Yorkshire, a oilor de rasă persană
şi a iepurilor de casă.:H
II. VINATUL ŞI REGLEMENTAREA SA
In trecut, vînatul constituise o adevă
rată bogăţie a ţinutului. Potrivit afirmaţiilor unui specialist austriac,
Rudolf
Sperlbauer 3~, Bucovina a fost o ţară a
vînatului şi în timpul stăpînirii străine.
La data ocupaţiei, pădurile de munte şi
de colină erau pline de cerbi, ţapi şi că
prioare. Mistreţii .creşteau în ciurdă. Tră

iau stabili la Pojorîta, Stulpicani, Gura
Humorului şi Cernauca, dar pasager în
numeroase alte zone. Intre răpitoare dominau ursul, rîsul şi lupul. Pe văile rîurilor se găsea vulpea ; singuratică prin
pădurile de munte şi de deal t~ăia pisic.a
sălbatecă, la care se adăugau Jderul, vldra, se găsea vînatul aripat de pădure şi
de baltă. In codri, mai frecvent la poalele
munţilor Giumalău, Suhard şi ale Obcinelor, creşteau cocoşul de munte şi găin~şa
de mesteacăn. La lăstăriş se găseau Sltarul şi ierunca. Vînatul de baltă, numeros şi el la <Începutul stăpînirii austriec7,
s-a mai împuţinat după asanarea mlaşti
nilor şi bălţilor din regiune. Pînă la sHrşitul secolului al XVIII -lea creşteau stoluri nesfîrşite de sitari de apă, de luncă
şi de cîmp, toate speciile de raţe sălba
tece, pescăruşi, fluierari, cîrstei d~ ba~tă,
bîtlani şi chiar găinuşe sălbatece 3h. Prmtr·e răpitoare trăiau numeroase cîrduri
de ciori, o adevărată plagă pentru agri-

Ibidem, p. 193.
.
:m Arh. Prot. Cîmpulung, Protocolul porunczlor, tom. IV, anii 1834-1853, doc. 2162, nep:'--

34 Consiliul cultural al ţării în ducatul Bucovina, în "Calendariul poporului bucovinean",

:l7

1910. p. 85-93.
.
. '
J5 Rudolf Sperlbauer, Jagd und Fzsc~erez, m
"D:e Entwick2!ung der Land und Forstw1rtschaft
und ihrer Industrien, sowie der Jagd und
Fischerei im Herzogtume Bukowina seit dem
Jahre 1848·', Wien, 1901, p. 194.
:J6 Ibidem, p. 1!:!4-202.

Rinat si tom. II, anii 1812-1823, doc. 97 dm
l813 : Anton Zachar, op. cit., p. 195.
:J9 Gheorghe Nedici, Istoria v;înătoarei şi a
dreptului de vînătoare, ~ucu_re~tl, .~9~0, p. 68_7
-G88 ; Ion Nania, Istorza vmatorzz m Romania, Bucureşti, 1977.
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sau făceau comerţ cu carne de vînat. Cu
toate acestea, datorită nerespectării dispoziţiilor legale, în primul rînd de cei chemaţi şi plătiţi să le aplice, personalul silvi-c de spe~ialib.te şi de pază, ca şi braconajului excesiv, multe specii s-au rărit,
iar altele au dispărut cu totul. Printre
acestea din urmă se înscriu bourul şi zimbrul. Ultimul zimbru, pretinde E. Botezat, un cunoscut naturalist bucovinean, a
fost împuşcat de Iftimie Ziub, în 1808 t.3.
Potrivit unei legende vînătoreşti, însă E.
Colibaba şi G. Damian, scriu că cel din
urmă zimbru a supravieţuit pînă în 1860,
cînd a fost vînat la Poiana Stampei, în
districtul Cîmpulungului 4".

stituît şi terenurile de vînătoar~, care nu
puteau fi mai mici de 115 ha. Moşierii
aveau dreptul să-şi creeze :terenuri pe
moşiile proprii numai dacă acestea formau un singur trup. Prin comasarea micilor proprietăţi cu terenurile boiereşti
izolate s-a creat o reţea întinsă de terenuri de vînătoare, exploatate în arendă.
(In anul 1895, existau în Bucovina 586 de
teritorii destinate vînătorii. Dintre acestea
70 636 ha aparţineau fondului religionar,
care, prin arendare, obţinea anual cîştig
de 3 158 florini. Venitul anual din arendarea fondului comunal era de 4 436 florini în 1897) t.o.
In întreaga perioadă austriacă s-a vînat pe scară întinsă, organizat şi neorganizat, cu arme de foc şi tot felul de mijloace permise şi nepermise. Braconajul a
fost în floare. Carnea de vînat se vindea
în măcelării ca oricare alta. Vreme îndelungată nimeni nu s-a gîndit, pînă spre
sfîrşitul se<::olului al XIX-lea, că animalele sălbatece nu sînt un izvor nesecat.
Bucovina era o adevărată comoară vînă
torească, scria R. Sperlbauer,
consilier
silvi-c în Direcţia pădurilor şi domeniilor
statului din Viena, dar pentru menţinerea
fondului cinegetic, Vînătoarea pretindea
de la vînători şi cei ce administrau intinsele terenuri de vînătoare, stăvilirea
excesului, stîrpirea braconajului şi mai
multă osteneală pentru înmulţirea şi creş
terea vînatului împuţinat, sau chiar ameninţat cu dispariţia, aşa cum era cazul
vînatului preţios "1• De o îngrijire mai
atentă nu s-au bucurat decît cerbii şi că
-prioar-ele carpatine din văile superioare
ale Moldovei şi Sucevei. Concludente sînt
datele din tabelul de la pag. 211.
Coarnele unor cerbi ajungeau pînă la
12 kg greutate '•~, adevărate trofee, plă
tite scump în Austro-Ungaria şi în străi
nătate. In vederea dezvoltării fondului
vînătoresc, în această perioadă de sfîrşit
de veac, s-a interzis vînătoarea în perioadele de împerechere, s-au introdus amenzi şi chiar pedeapsa cu închisoare
pentru toţi cei care abuzau de vînat, foloseau metode nepermise de vînătoare,
.

III. AGRICVLTURA
După o perioadă de declin, apicultura
în Bucovina a luat avînt spre sfîrşitul
veacului al XIX -lea şi începutul celui de
al XX-lea. In ac-eastă perioadă s-au î:nmulţit stupii de albine, s-au modernizat
stupinele şi tehnologiile apicole, a sporit
producţia de miere pe stup, s-a format o
pleiadă de apicultori instruiţi. La progresul creşterii albinelor au contribuit condiţiile
naturale favorabile, îmbogăţirea
cunoştinţelor teoretice şi practice despre
viaţa şi activitatea
albinelor, progresu~
tehnic în apicultură, precum şi măsurile
de încurajare introduse cu foarte multă
întîrziere de guvernanţii monarhiei austro-ungare în scopuri politice.
A1binăritul era tradiţional. In ţinut,
existau condiţii favorabile creşterii albinelor. Albinele au găsit aici locurile pref:rate, la confluenţa dintre deal şi munte,
dmtre vegetaţia de colină şi pădure, unde
dominau fîneţele naturale cu o gamă florală extrem de întinsă şi variată, zone cu
pomi fructiferi, regiuni împădurite cu salcîm şi tei, ca şi păduri alpine bogate în
vegetaţie meliferă. Principalele zone se
găseau în depresiunile subcarpatice, în
văile rîurilor şi în regiunea piemontană a
Rădăuţilor, unde locurile ofereau albinelor nu numai nectarul şi polenul necesar,
dar şi adăpost împotriva v,înturilor pe timp
friguros şi răcoarea necesară în timpul

~J

Rudolf Sperlbauer, op. cit., p. HJ7 ; Anton
op. cit .. p. HJ6-197.
~~ Ibid~m, p. 203-204.
~~ Ibidem, p. 200.

. 4J E. Botezat, Jo;xistenţa bourului şi zimbruluz in regiunea Bucovinei în Carpaţi" 12_,
1937, p. 355.
.
'
"
,.
•~ Cartea vînătorului, Iaşi, 1977, p. 16.

Z~tch.'lr.
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S-a
împuşcat

animale

---------

păs~r~i

_______________

mea teritoriuAnul lui de
vînat
ha

pe moşiile
fondului
gr.-or. al
Bucovinei
(în care sînt
cuprinse
vinat urile
arendate de
la comune)

căldurilor

de vară. Potrivit datelor statistice, în 1910, din totalul de 32 085 de
stupi cîţi număra Bucovina, în raport de
condiţiile pedo-climatice, 5 572 se găseau
în districtul Cîmpulungului, răspîndiţi pe
văile rîurilor Moldova, Moldoviţa şi Dorna, reprezentînd 17,30/o din total şi o densitate de 92 de stupi la o mie de locuitori,
după care urma zona RădăuţHor cu 4 890
de stupi, adică 15% din total cu o densitate de 38 la mie şi Gura Humorului cu
2 324 stupi, adică 7,20Jo şi o densitate, la
fel ca Suceava, de 38 la mia de locuitori.
Cam la nivelul Rădăuţilor se situau, în
nordul Bucovinei, )districtele Vijniţa şi
Storojineţ. Păstrîndu-şi, cu foarte puţine
modificări, condiţiile naturale de mediu,
Cîmpulungul depăşise cu mult apicultura
evului mediu din ţinuturile de şes ale Bucovinei, unde dezvoltarea capitalismului în
agricultură a îngustat vegetaţia meliferă.
La Toporăuţi, de pildă, fostul domeniu al
domnului Moldovei, Miron Barnovschi,
numărul stupilor scăzuse de la peste 1 000
cîţi se Cllflau în secolele XVII-XVIII M, la
125, în 1910.
In această perioadă s-a moderniat apicultura prin introducerea stupilor siste·
~:. Documenta Romaniae Historica, A, Moi·
dova, voi. XIX, Bucureşti, 1969, p. 348-353.

matici şi a noilor metode de extracţie a
mierii din faguri. gînă în 1910 stupii moderni cu rame mobile cuprindeau 77%
din totalul stupilor utilizaţi. Din rest, 70Jo
erau combinaţi şi numai 16% mai repre·
zentau coşniţele sau buduroaiele din trecut "6• Sub acest aspect, Bucovina se situa mai sus decît Banatul, unde procentul
de stupi sistematici era de 720/o şi de cît
Transilvania cu un procent mediu de 35%
stupi modernizaţi. Stupii sistematici introduşi de Ioan Vicoveanu, în 1907, erau
de tip Dadant-Blatt 41. Prin intermediul
lui Vicoveanu, învăţător şi vestit apicultor din Vicovul de Jos, învăţătorii din judeţul Botoşani, Gheorghiu şi Corduneanu
au răspîndit noul sistem de stupi în nordul Moldovei. In Transilvania s-a încetă
ţenit stupul Langstroth, cu rame mobile
suspendate. Era tsupul etajat care a revoluţionat apicultura şi a cucerit lumea
apicultorilor de pe toate continentele 48 .
Simultan cu extinderea stupilor sistema·
4ll .'\1itteilungen des statistischen Landesamtes des Herzogtums Bukowina, tabela II, p.

61-63.

47 S. Munteanu si Traian Volcinschi,
In
amintirea lui Ioan Vicoveanu, in "Apicultura",
4. 1973, p. 39.
·IB P. Bucată, Lorenzo Langstroth (1810-1895),

în "Apicultura", 2, 1972, 39.
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aceşti entuziaşti învăţători specializaţi
apicultură, au pregătit o generaţie de

in
apicultori. Aplicaţiile practice demonstrative se făceau la stupinele celor care ţin
teau cursurile, sau ale unor apiculto~i de
seamă. La dezvoltarea creşterii albin~lor
a contribuit şi "Călindariul poporului bucovinean", o publicaţie anuală, care, pe
lîng~t calendarul
propriu-zis, publica şi
numeroase ştiri şi sfaturi pentru ţărani.
în 1902, autorii atrăgeau poporului atenţia asupra foloaselor materiale pe care le
c:;.duce~u albinele, c:1 şi asupra rolului lor
în prevestirea vremii fiind considerate
adevărate barometre melifere.
D2 albinărit s-au ocupat în special ţă
ranii şi învăţătorii. Stupinele mănăstirilor
bucavinene fuseseră vestite în trecut. Stuparii, în frunte cu învăţătorii, cu scopul
d-2 a reînvia o importantă indeletnicire
s-au unit, şi au constituit, în 1869, "Asociaţia albinarilor din Bucovina", prima asociaţie de acest gen din România 52. La
începutul veacului XX, în epoca de avînt,
Ioan Vicoveanu, marele animator al apiculturii româneşti, a mai creat "Asoci,aţia
prisăcarilor din Rădăuţi şi împrejurimi",

tiei, s-a răspîndit şi maşina centrifugă
pentru extragerea mierii, despre care se
spune că a fost descoperită de un copil!;!!.
Pe lîngă -centrifugă, în tehnica apicolă,
s-au mai introdus masca, mănuşile, cuţi
tul pentru descăpăcit, stupii de observaţie cu pereţi de sticlă protejaţi de obloane,
afumătorul şi altele. Pentru confecţiona
rea stupilor, a fagurilor artificiali şi a celorlalte mijloace de lucru s-au creat şi
numeroase ateliere particulare.
Pentru instruirea apicultorilor, începînd
din 1902, s-au deschis cursuri de apicultură de scurtă durată r;u_ Personalul de
predare, recrutat din rîndurile învăţăto
rilor supedori, erau specializaţi la şcoala
Societăţii centrale de albinărit din Viena.
Printre cei pregătiţi la această şcoală, în
prima etapă, au fost învăţătorii Alexandru Suhan, din Boian şi Ili-e Procopovici
din Mămăeştii Vechi, iar în etapa a doua
Pamfil Traci din Brăeşti, în 1908, şi Ioan
Vicoveanu, în 1909 51 . La cursurile organiz::J.te, vJra, in timpul vacanţ.elor şcolare,
<9 V. Ogr:1rlă. Mare este... mica albină, în
"Ar·icu!tt:r'1". 3. 1972.
50 N. Coltofeanu, iNV A'fAMî:'JTUL API COL
DE-A LUNGUL ANILOR, în "Apicultura", 10.
1973, p. 32-33.
51 lbidc>m, p. 86-89.

52 Traian Volcinschi. Avram Lucescu, Aspecte din tr.:>cutul apiculturii bucovinen:e, in- "Apicultura". 12, 1972, p. 30.
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în 1903.

După

modelul

său,

au luat apoi
din Suceava,
Volovăţ, Cîmpu1ung, Gura Humorului şi
Vatra Dornei 53 • Asemenea asociaţii s-au
creat şi în Transilvania, referindu-ne numai la provinciile supuse monarhiei austro-ungare, dar dacă acestea au reu-;;it
să aibă şi cîte o publicaţie proprie de
specialitate în limba română, asociaţiile
din Bucovina, cu toate eforturile depuse,
nu au fost capabile să iasă de sub tutela
revistei centrale a apicultorilor din Austria, "Wiener Bienenvater". Guvernarii
austro-ungari s-au temut, probabil, mai
mult de mişcarea centrifugă din Bucovina
decît de cea din Transilvania. Dar în
ciuda multor greutăţi şi nemulţumiri. apicuitorii bucovineni au avut marea bucurie, în 1905, de a avea în mijlocul lor,
cu prilejul unui congres agricol ţinut la
Crasna, pe I. G. Duca, subdirectorul Centralei băncilor populare din România, primul ministru de mai tîrziu al ţării întregite. Cu această ocazie albinarii bucovineni .J.u înfăţişat viitorului om de stat
român situaţia apiculturii din Bucovina,
urmată de o demonstraţie practică de stupărit la o stupină din Crasna 5".
fiinţă asociaţiile prisăcarilor

Zona ocupată de
luciul apei

în bălţile formate de albiile pă
ale rîurilor,
în eleşteele dintre
Prut şi Nistru, din zona Rădăuţilor, precum şi în rîurile şi pîraele repezi de
munte. Speciile de peşte erau diverse.
Printre ele, în apele de şes se găseau :
crapul, ştiuca, linul, şalăul şi carasul, iar
în apele de munte : păstrăvul, lipanul,
cleanul, mreana şi plevu-;;ca. Pe lîngă acestea, în rîul Bistriţa, creştea lostriţa.
Numărul lacurilor şi eleşteelor nu se cunoştea. Era şi greu de stabilit prin faptul că de la un an la altul aveau loc
prefaceri. Unele secau, iar in urma unor
inundaţii apăreau altele noi. Abia în 1786,
cu prilejul constituirii Fondului biserices, au fost inventariate şi măsurate ca
surse de venituri pentru visteria imperială. La acea dată se aflau în constructie 106 eleştee în suprafaţă de aproximativ 3 000 de jugăre. In 1871 suprafaţa ocupată de eleştee a scăzut la 350 jugăre.
Concludente sînt datele din tabelul de
mai jos (1804) :
Sub regimul austriac, in vederea dezvoltării pescuitului, s-au amenajat numeroase iazuri, s-au înfiinţat crescătorii pentru cultura crapului şi a păstrăvului, s-au
introdus specii străine de peşte, cu în-

din

şes,

răsite

Numărul

de iazuri

Suprafaţa

în

4
3

50
200

2-3
2-5

70
200

Coţman

1

30
60

Suchoverchov

1

150

Valea Cernouca. de sus
Zastavna
Vereceanca de sus Coimani
Laşcuvca

suşm

superioare faţă de cele indigene,
s-a reglementat pescuitul prin legi şi regulamente. În prima etapă, pînă la revoluţia din 1848, ca şi în domeniul vînătoarei, prin ordonanţa
din februarie
1786, s-a suprimat şi dreptul strămoşesc
de pescuit liber al ţăranilor.
Primele amenajări de iazuri s-au fă
cut la începutul veacului XIX pe moşiile
boiereşti. În 1804, printre boieri se aflau
~i cinci crescători de peşte (16 comercianţi

IV. PISCICULTURA
De o situaţie mai privilegiată s-a bucurat în Bucovina cultura peştelui. Acesta
s-a înmulţit pe cale naturală şi creştea
în cantităţi apreciabile î:n rîurile mari
~~ G. Munteanu, T. Volchinschi, op.{
cit.,
p. 31l-3!J.
54 Constantin Loghin, Societatea pentru eul·

tura şi literatura română în Bucovina. La 80

de ani. Istorie

şi

realizări,

Cernăuţi,

jugăre

1943, p.

222.
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dus şi icrele de păstrăv nord-american 58,
ca şi o .specie de crap fără solzi. Păstră
vul curcubeu fusese aclimatizat în apele
de munte după 1881.
Crescătoriile de crap şi păstrăv au servit ca surse de producţie, dar şi ca staţiuni de prăsilă pentru însămînţarea apelor de munte şi de şes. Din iazurile de
creştere a crapului se scoteau şi se aruncau în lacuri -şi eleştee, în fiecare primă
vară, 25 000-30 000 puieţi de crap, iar
din păstrăvării se distribuiau anual apelor de munte cîte 10 000-20 000 puieţi de
păstrăv 59. In crescătorii, peştele era hră
nit artificial. S-au făcut permanente experimente pentru asigurarea unei hrane
potrivite. Intreţinuţi raţional. crapii creş
teau pînă la 8-10 kg greutate. Şi păstră
vii ajungeau la dimensiuni mari 60 •
ln vederea protejării şi dezvoltării
fondului piscicol în apele neamenajate
special, s-a introdus legea din 7 noiembrie 1880, cu privire la pescuitul în apele
dulci şi prin ordonanţa din 21 august
1881 s-au stabilit perioadele de inter~ic
ţie a pescuitului
în vederea depunerii
icrelor. Prin cele două acte normative,
s-au stabilit şi sancţiunile împotriva braconajului GJ. ln 1907, guvernămîntul Bucovinei a modificat perioadele de prohibiţiei şi dimensiunile la care puteau fi

de peşte) 55. In prima jumătate a secolului al XIX-lea ameliorări de eleştee
s-au întreprins şi pe domeniile Fondului
biseriC€sc şi ale statului, dar la o cultură
raţională a peştelui nu s-a trecut decît la
sfîrşitul acestui secol. Pe baza unui proiect modern elaborat la guvernămîntul
Bucovinei, în 1898, şi aprobat de Ministerul Agriculturii din Viena, Fondul bisericesc a executat şi dat în folosinţă trei
staţiuni pentru creşterea crapului la Coţ
mani, la Laşcuva şi la Suchoverchov. Iazurile celor trei crescătorii, în suprafaţă
de 197 jugăre, au fost dotate cu diguri
de protecţie împotriva inundaţiilor. Lucrările de construcţii,
inclusiv locuinţa
şefului pescăriilor,
clădită în 1896, au
costat 35 000 florini, plătite din fondurile
statului 31i. Pentru aceasta, Fondul bisericesc a fost obligat să pună anual la dispoziţia
guvernămîntului
25 000-30 000
puieţi de crap pentru însămînţarea celorlalte eleştee din ţinutul Bucovinei şi să
amortizeze capitalul investit în termen de
30 de ani plus dobinda de 4,50% pe an.
Aceeaşi grijă s-a acordat şi apelor de
munte. In vederea înmulţirii păstrăvului,
în 1896 s-au creat crescătorii moderne
la Vale~ Putnei, Pojorîta şi Brodina, în
1897, la Demacuşa -şi în continuare la
Marginea şi la Putna. Păstrăvăriile au
fost prevăzute cu aparate de clocit, bazine din beton pentru apă şi cu toate
ustensilele necesare 57 • După 1901, păs
trăvăria de la Brodina, reamenajată, a
devenit o crescătorie model.
După amenajări, crescătoriile au fost
populate cu specii alese de peşte indigen
şi străin. In primăvara anului 1897 iazurile de şes au fost însămînţate cu 5 000
puieţi de crap, în vîrstă de unu şi doi
ani şi cu 45 000 icre din acelaşi sortiment.
Din cei 5 000 puieţi, 1 000 erau autohtoni,
dintr-o specie cu solzi mici, iar 4 000, un
soi cu solzi mari, au fost aduşi de la
crescătoria piscicolă a contelui Potoki din
Cracovia. Păstrăvăriile au fost însămîn
ţate cu cîte 20 000 icre de păstrăv indigen fiecare. Puţin mai tîrziu s-au intra55
56
57

pescuiţi păstrăvii 62.
Ca urmare a măsurilor

aplicate, a crescut şi producţia de peşte. Inainte de amenajări, prin deceniile 8-9 ale secolului
al XIX-lea Fondul bisericesc recolta în cadrul unui plan economic trienal - peş
tele nu putea fi pescuit mai tînăr de trei
veri - 3 500 măji vieneze de pe-şte (42 500
florini) din iazuri şi 1 000 măji păstrăv
din apele de munte, pentru ca, în 1897,
să ajungă
la o producţie de 1 200 kg
crap de masă numai dintr-un singur iaz
de 6 jugăre. Dacă toate iazurile ar fi fost
în exploatare la acea dată, potrivit calculelor specialistului austriac, R. Sperlbauer, producţia de peşte ar fi depăşit
cu mult cifrele preliminate prin proiecR. Sperlbauer, op. cit., p. 206-207.
Arh. ICEF, mss. cit., p. 173-174.
60 "Bucovina forestieră", an. I, 2, 1943, p.
166-167.
61 R. Sperlbauer, op. cit., p. 205-207.
G2 Landes-K!esetze, III, nr. 13, p. 30-31.
58
5D

R. Sperlbauer, op. cit., p. 204.
Ibidem, p. 206.
Arh. ICEF, mss. inv. nr. M/52, S. Gârbu,

Monografia Fondului bisericesc din Bucovina,

p. 173-174.
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tul de amenajare a iazurilor pentru creş
terea crapului. După intrarea în folosinţă
a tuturor crescătoriilor şi primele insă
mînţări artificiale ale apelor de şes şi de
munte, producţia de peşte a sporit, potrivit socotelilor aceluiaşi specialist, la 120
tone anual. principalele surse fiind iazurile din Zăstavna, Coţmani şi rîurile Prut,
Siret, Suceava, Moldova, Ceremuşul şi
Bistriţa. Această cantitate acoperea jumă
tate din consumul intern de peşte 63. In
producţia de peşte indicată de R. Sperlbauer nu intra peştele prins legal de pescarii amatori cu permise de pescuit în
regulă şi mai ales cel braconat, care era
imens. Peştele era prins ilegal cu tot felul de mijloace şi metode. Se prindea cu
astia, un fel de furculiţă, cu vîqea, leasa
şi altele. In apele de munte păstrăvul şi
lipanul se prindea şi cu mîna liberă. Pescuitul clandestin devenise aşa de intins
încît, în 1901, Sperlbauer propunea mo~
dificarea legii pescuitului şi introducerea
unor sancţiuni drastice pentru stăvi.lirea
braconajului. Cu toate acestea apele ţi
nutului erau pline de peşte. Speciile străi
ne se dezvoltau la fel de bine ca şi cele
indigene. Crescătoriile de crap şi păstră
văriile moderne, la nivelul celor din monarhie, asigurau an de an regenerarea
fondului piscicol în concurenţă cu pescarii
clandestini, î.n cea mai mare parte ţărani.
După Unirea din 1918, staţiunile piscit>'l

cole bucovinene au servit ca model piscicultorilor din întreaga ţară şi au alimentat cu puieţi şi icre numeroase ape
din Moldova.
>!<
>!<

In concluzie,

*

reţinem că

în direcţia

creşterii vitelor s-a dezvoltat baza furajeră, prin fertilizarea fîneţelor şi păşuni

lor, prin introducerea unor plante de nutreţ mai productive şi cu o valoare nutritivă superioară. s-au ameliorat rasele
indigene de vite prin tntroducerea unor
rase străine de mai mare randament. Ca
urmare vitele s-au înmulţit devenind o
inepuizabilă sursă de venituri pentru visteria imperială.
ln strînsă legătură cu perfecţionarea
tehnicilor agricole, modernizarea economiei agrare şi introducerea de noi plante
furajere, s-a aflat şi procesul de emancipare a ţăranilor, care a fost mult mai
rapid decît în Regat, el a durat mai multe
generaţii şi s-a realizat în Bucovina, după
cunoscutul model numit "calea prusacă".
Acest model conserva marea proprietate,
dar o perfecţiona, abolirea clăcii datorîndu-se în mare parte burgheziei liberale
democratice, micii nobilimi reformatoare
şi unor grupuri mici de proprietari.
Emanciparea a fost condiţia premergătoare a revoluţiei agrare -şi a transformării capitaliste a întregului sistem economic.

R. Sperlbauer. op. cit., p. 205-207.

LES PREMISSES AU DEVELOPPEMENT DE LA AGRICULTURE
MODERNE DANS LA BUKOVINE (1775-1918): CONTRIBUTIONS A LA
PRODUCTION ANIMALIERE (I)

(Reswne)
L'auteur de, ce travail poursuit le developpement de la zootehnie, de l'apiculture et de
la pisciculture dans la Bucovine, pendant la
domin3tion autrichienne. A la fin, il arrive a
la conclusion que dans le domaine de l'elevage
des bestiaux, on a fait de grands progres, par
le developpment de la base fourragere,
par
l'introduction certaines races etrangeres
de
betail, superieures a celles indigenes.
Grace aux conditions naturelles favorables
et aux soins rationaux, la zootehnie de la Bucovine s'est situee ă un niveau plus eleve que

cella de la monarchie autrichienne-hongroise et
de la Roumanie.
En echange, on a reduit considerablement
le gibier, par une chasse excessive, legale et
ilegale.
L'apiculture s'est modernisee au niveau du
temps, en vertu d'une riche tradition apicole
et la pisciculture, par le soin de l'administration autrichienne, est devenue une vraie branche de !'economie de la Bucovine et une importante source de revenus pour le fise imperial.
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INTERFERENTE CULTURALE ROMANO-SASESTI
OGLINDITE iN DOCUMENTELE SOCIETAŢII ASTRA.

1861--1918 .

DORIN

GOŢIA

Convieţuirea românilor cu populaţia de
origine germană d~n Transilvania, iar mai
tîrziu influenţa resimţită din restul zonei
europene de limbă germană, au condiţio
nat interferenţe culturale încă înaintea
apariţiei Astrei, facilitînd .procesul de apropiere şi cunoaştere între cele două co-

în

Spre d-eosebire de România, care înclina spre cultura franceză, intelectualitatea română din Transilvania, prin studiile temeinice de limbă germană ca şi
prin contextul politic specific, a trebuit să
se orienteze mai ales spre vasta cultură
germană, cu preferinţă spre Sibiu şi centrele austriece.
Documentele Astrei atestă relatii eul~
tural-ştiinţifice cu asociaţii similare sau
economice, cu instituţii de stat, edituri.
ziare şi personalităţi marcante ale vietii
ştiinţifice din centrele culturale transilvă
nene, pentru care românii au prezentat
un interes real. Sistemul politic şi economic n-a îngăduit români:lor oprimaţi să-şi
formeze în prima jumătate a secolului al
XJX-1ea o intelectualitate, care să oon.,iituie o categorie socială suf:icient de cup::-inzătoare. La mijlocul secolului al XIX_,
lea se observă o sporire a numărului de
români înscrişi în şcolile superioare maghiare sau germane. In registrul matricul
al Academiei de drept din Sibiu constatăm ·CU uşurinţă că peste un sfert dlin
numărul celor care au frecventat-o au fost
români, iar unii dintre ei vor avea un cuv:Dnt de spus în cultura românească sau

: Ioan

Fondarea Ast·rei se va repercuta favorabil .asupra procesului de dezvoltare a
culturii româneşti din imperiu. "Asociaţ.iu
nea" însuma şi împlinea pe plan cultural dezideratele românilor din imperiu,
mai tîrziu cel dualist, atît cît permitea
cadrul politic al timpului. Dacă idealurile
politice româneşti se loveau de rezistenţa
înverşunată o oligarhiei maghiare, a cărei
nwrtalitate ne aminteşte de feudaiismul
timpurrlu, cele culturale au răzbi t vicU:Ituri;!1ile poEtice, alimentînd prin valer\Plc>
propriei culturi năzuinţele şi eforturile na·.i~ nalt~. Astra stimula toate intenţ1:, ~ ::lv
unitate ale forţelor culturale româneşti,
reuşind ceea ce în politică nu s-·a r-ealizat
întotdeauna. Asociatia românească n-a
promovat singură de~voltarea culturii naI Arh. Şt. Sibiu, Col. Muz. Brukenthal, Pn:•
nr. 303 ; p. 5, 9, H. 18-19, 22, 24-25, 28, 44 ;
vezi şi G. H. Tontsch, Die Rechtsakademie zu
Sibiu (1844-1887 ), în .,Studia Universitatis Habeş-Bolyai, Series Iurisprudentia", 1969, p. 102 ;
C. Gollner, A. Pancratz, Der rumănischc Spra·
chunterricht in de:~- siebenburgisch-săchsischen
Schulen bis 1918, în .,Siebenbilrgisches Archiv",
voi. 10, KOln-Wien, 1974, p. 44.

*

informaţii
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transilvăneni

saşi.

Ne exprimăm pe această cale recunoş
tinţă cercetătorului Gernot Nussbacher din Braşi

românilor

Dcnsuşianu, Ioan Puşcariu, Moise Braniş
te, Ilie Măcelariu, Ioan Papiu-Ilarian, Ioan
Bune:t, Alexandru Moga ş.a. Ca şi saşii,
intelectualii români au pus bazele unor
societăţi culturale sau economice. În eultun românească şi săseas·că din Transilvania se detaşează ca .importanţă Astra
(1861), pentru români, şi Verein fiir siebenbilrgische Landeskundc (1840), pentru

munităţi.

şov, ca're ne-a ajutat cu sugestii
de valoare.

.po~itica

Bădilă, Ioan Florian, Ioan Roman, Dionisie Pop-Marţian, Iosif Lemeny, Alexandru
Sjlaşi, Ioan Moldovan, Aurel Brate, Aran

Arheologie
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ţionale, fiindcă publicaţiile româneşti, ca
să le numim numai pe acestea, au jucat.
un rol deloc de neglijat. Dar meritul A~

puse de rigorile aspiratiilor etnice au fost
adesea devansate de unii dintre cărturarii
saşi nu numai printr-un umanism real.
oare întregea fericit curiozitatea ştiinţifică
pentru cultura comunităţilor române şi
maghiare, dar şi prin înţelegerea momentului istoric : o îndelungată prezenţă românească în continuă emancipare in spaţiul transilvănean, capabilă să înfrîngă adversităţile istoriei şi cu care se întrevedea
o viitoare şi inevitabilă conlucrare.
In planurile de cercetare ale membri_,
lor Verein-ului cultura românească a ocupat un loc distinct. S-au scris studii în
domenii foarte variate : istorie, dialectologie, etnografie, folclor ş.a. Ne vom opri
cîteva momente la folclor, d..:·meniul cercetat foarte puţin în acel timp chi3.r şi de
rcmâni.
Cronologic înr~t:~Jutul F :.~r ~rtine lui
Martin Samuel Mockesch (1813-1890), autorul care a înlesnit primul contact al saşilor cu poezia populară românească, prin
iniţierea
traducerilor de .lirică populară
românească într-o limbă de circulaţie curoneană. Aceste traduceri au fost prezentate în şedinţele Verein-ului şi reproduse
în ziarul Transilvania. Beiblat zum Siebenbilrper Boten (Des Fremdlings Klage
:;;i Der Reiter und sein Gaul) ; ca o continuare a nreocupărilor sale se înscrie şi
antologia de cîntece populare şi culte Romiinische Dichtungen (Sibiu, 1851) 2_
Intelegind valoarea literară a folclorului românesc pentru cultura germană, un
alt prieten al poporului român, traducător
de poezie populară românească, Josef Marlin, (1824~1849), publică în Oesterreichische Blătter .filr Literatur, Kunst, Geschichte. Geographie, Statistik und Naturkunde (Wien, 1847, Nr. 13), articolele Literatur der Rumunen oder Walachen. Aeltere historische Literatur der Rumunen
(1846) şi Volkslieder (1847), iar în Pester
Zeitung (1847) articolul Walachische Volksleider aus Siebenbilrgen. Autorului i se
paTe demn de relevat, în descrierea vieţii ţăranului român, baladele populare româneşti cuprinse în romanul Horra. Kriegsund Friedensbilder aus dem Volksleben

trei rezulta din cuprinderea în activitatea
ei a tot ce aveau mai bun românii din
imperiu, a întregii elite româneşti, gata
de a se pune în slujba naţiunii.
Unitatea dintre intelectualitatea militantă laică şi clerul înalt al celor două confesiuni româneşti a determinat mobilizarea forţelor naţionale pentru înfăptuirea
idealului politic prin cultură.
Avind aceleaşi înalte ţeluri ca şi Landeskundeverein, Astra era însă handicapată de stiuaţia materială mizeră a românilor din Transilvania, ca şi de ansam_,
blul politicii oficiale antiromâneşti. In
plus, obiectivele politico-naţiona'le nedeclarate ale "Asociaţiunii" privind perpetuarea fiinţei etnice şi tendinţa de întă
rire a unităţii culturale a ·românilor din
jurul Caroaţilor printr-o conlucrare cu Academia Română şi cu alte societăţi din
România, nu puteau decit să mărească
suspiciunea autorităţilor.
De la înoeput Astra a incercat să gru-'
peze elita intelectualităţii româneşti transilvănene, neemigrate în Romârua, ca ş1
a clerului ·românesc, prin conduoerea ş1
efortul cărora lumina culturii trebuia să
insoţească acţiunile
întreprinse pe tărîm
economic îndeosebi de Banca "Albina". In
aplicarea proiectelor sale, tinerei asociaţii ii erau însă necesare rădăcini adînci care
s-o reprezinte în toate satele româneşti, iar
aceasta nu se putea obţine decît lărgind
numărul de membri prin cuprin:derea majorităţii dascălilor, dericilor, negustorilor.
funcţionarilor ş.a.

Realizarea scopului Astrei prinbr-o acpreocupare pentru educaţia ma-'
sei mari a poporului, aşa cum reieşea din
denumirea ei, îi conf·eră o notă distinctă
faţă de Verein, în activitatea căruia munca ştiinţifică ocupa un loc preponderent.
Landeskundeverein-ul s-a preocupat şi
de studiul culturii româneşti. Dar ce a
fost şi ce a însemnat Verein-ul pentru românii transilvăneni ? Ca o consecinţă a
stadiului de dezvoltare social-economică
a comunităţii :săseşti din Transilvania, Verein-ul a inglobat sau ş.i-a format intelectuali pregătiţi pentru munca de cercetare în :sfera ştiinţelor umaniste sau naturale. Mentalitatea epocii şi ideile imcentuată

2

Transilvania, 1844, Nr. 5.
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sească.

Rapoartele anuale de activitate ale Verein-ului consemnează pe moldoveanul Gh. Asachi, care a figurat ca
membru între aniJi 1854/6-186617 6, pe Ion
Codru-Drăguşanu
intre anii 1854/61863/4 7, ca şi pe Andrei Şaguna între anii
1859/60-1872/3 s.
In afară de românii care aveau calitatea de membri ai Verein-ului, alţi căr
turari români făceau schimb de informaţii ştiinţifice cu societatea săsească. Astfel, ca urmare a interesului pentru cerceta:rea istoriei de către Verein, Timot-ei
Cipariu, intr-o scrisoare de ră~puns din
2 februarie 1858. informa asociaţia săseas
că despre expedierea unei cărţi scrise de
C. Aricescu referitoare la istoricul oraşului Cîmpttlung n.
Conţinutul corespondenţei Verein-ului
c.u Gh. Asachi ne ajută la înţelegerea preocupc>.rilor- pentru cultura românească şi
tradiţiile ei. Mulţumind în 1859 lui Gh.
Asachi pentru traducerea baladei Die
Burpschaft, cu ocazia centenarului Fr.
Schiller, asociaţia săsească solicită pe lîngă
un catalog al publicaţiilor literare
şi
volumul de Poezii poporane a
lui V. Alecsandri, în cazul în care
cuprinde şi un capitol despre doine şi colinde10 • Credem că explicaţia acestei corespondenţe trebuie cău
tată in activitatea foldoristică a lu'i J. K.
SchulJ.er, care intreţinea legături cu Gh.
Asachi. Acesta i-a trimis material pentru
culegerea sa de poezii populare româneşti
intitulată Romănische Volkslieder.
Societatea săsească va întreţine un larg
schimb de pub'licaţii şi cărţi cu Academia
Română din Bucureşti între anii 1879/80
-1914. Un bogat material editat de Academia Română a fost pus la dispoziţia
cercetătorilor saşi : Texte macedo-roma-

der Rumiinen ader Walachen Siebenbilrgens 1.
FolClorul românesc a atras atenţia şi
lui Johann Karl Schuller (1794-1865).
După experienţa refugiului de la Bucu-~
reşti în 1849, unde ia contact cu literatura
românească cultă şi populară, J. K. Schuller s·e preocupă de culegerea folclorului
românesc şi de traducerea unor capodopere ale creaţiei popuLare (Mioriţa, Meş
terul Mctnole, Soarele şi luna). Vor vedea lumina tiparului : un volum de proverbe româneşti Aus der Walachei, Romiinische Gedichte und Sprichwărter
(1851), traduceri din poezia lui Grigore
Alexandrescu, Dimitrie Bolintineanu şi Ienăchiţă Văcărescu, studiul Ueber einige
merkwilrdige Volkssage n der Romănen
(1857), broşura Kloster Argisch, eine romiinische Volksage (1858), amintita antologic de literatură populară Romănische
Volksliecler (1859), şi Colinda, eine Studie
i.iber rornănische Weihnachtslieder (1860).
Pe lîngă moldoveanul Gheorghe Asachi,
J. K. Schuller a întreţinut relaţii strînse
şi cu bănăţeanul Pavel Vasici, care i-a
pus de asemenea la dispoziţie material
folcloric românesc ".
Un alt admirator a:l culturii populare
româneşti, Fr. Wilhelm Schuster, (18241914) a contribuit la o mai bună cunoaş
tere a celor două comunităţi, română şi
săsea~că, prin culegerea de folclor românesc din jurul Sebeşului (ms. W al,achische Volkslieder aus Siebenbilrgen),
·realizînd totodată şi bune traduceri de
poezie populară românească în studiul său
Ueber das Walachische Volkslied (1862) r..
In lipsa unei societăţi culturale româneşti ori din motive ştiinţifice, unii intelectuali români din Transilvania, iar mai
tirziu din România, vor deveni în această
·perioadă membri ai Verein-ulu~ sau vor
întreţine strînse legături cu societatea să-

6 Jahresbericht des Vereins fiir siebenbilrgische Landeskunde fiir das Vereinsjahr 1854/6,

p. 11 -

1866/7, p. 16.

7

o J. Marlin, Horra, în J. Marlin, Ausgewiihlte
Schriften, Bucureşti, 1958, p. 269-498 ; A. Gotia, Zu Friedrich Willhelm Schusters Bemu-

Ibid., 1854/6, p. 3 1863/4, p. 17.
8 Ibid., 1859/60, p. 11 1872/3, p. 6 ; vezi
şi M. Sofronie, Die Beziehungen der Astra zum
Verein fiir Siebenbilrgische Landeskunde und
zum
Siebenbilrgischen Verein fiir Naturwissenschaft, in "Die Woche", Sibiu, nr. 505 din 19
all!l"USt 1977. p. 6.

hungen um die Obersetzung rumanischer Volksdichtung ins Deutsche, in ,.Forschung-en zur

Volks-und Landeskunde", Sibiu, voi. 16, nr. 1.
1973. p. 86, 90.
4 A. Goţia, op. cit., p. 88 ; idem,
Johann
Karl Schuller und die 1·umanische Folklore, in
.,Forschungen" .... voi. 18, nr. 1. p. !Jl.
5 A. Goţia, Zu Friedrich Wilhelm Schuster ....
p. 84-91.

9 Arh. St. Sibiu. fond. Verein fUr Siebenbiirgische Landeskunde, act nr. 437/1858. T. Cipariu se referă. probabil, la Istoria Cîmpulungului sau la Pînza oraşului Cimpulung.
10 Ibid., doc. nr. 167jl859.
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ne de I. Bianu, Etimologicum magnum
Romaniae de B. P. Haşdeu, Nunta la români de S. Fl. Marian, Nunta la români
de E. Sevastos, Documente privitoare la
istoria rom.ânilo1· şi Fragmente zw· GeschiChte der Rumănen de E. Hurmuzachi,
revista Anale a Academiei Române ş.aY.
Prin profesorul Nicola·e Iorga, Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice din
Bucureşti întregea biblioteca Verein-ului
cu valoroase publicaţii şi cărţi între anii
1902-1914 : Studii şi documente cu privire la istoria românilor, Operele lui Constantin Cantacuzino, de Nicolae Iorga, Bibtiografia românească veche de I. Bianu
şi N. Hodoş, L'Academie roumaine en 1906
-1907 de A. D. Sturza şi muLte altele 12 .
De peste munţi, din România, a funcţionat ca membru al Verein-ului între anii 1893/4-1893/9 dr. Coman George, profesor la Universitatea din Bucureşti 1:1.
Cele două asociaţii reprezentative pentru români şi saşi, Astra şi Landeskundeverein, vor stabili legături pe o lungă
perioadă, care va depăşi anu1l 1918.
Incă elin 1865, la propunerea lui I. V.
Rusu, comitetul Astrei decidea să întreţi
nă relaţii cordiale cu Landeskundeverein,
de al cărui statut s-a servit de altfel ca
model. şi cu Asociaţia Transilvană pentru
stiinţ.ele naturii (Siebenbtirgischer Verein
ftir Naturwissenschaften zu Hermannstadt). Deşi în 1865 s-au trimis "actele"
publicate ale Astrei, abia în 1867 se ajunge
la schimbul de publicaţii dorit, cînd societatea săsea:scă trimite un exemPlar din
publicaţia sa, iar cea Tomânească ră.spunde
în acela.<;Ji mod. Dintre titlurile de publicaţii şi cărţi care au făcut obiectul schimbului enumerăm cîteva : revista Transilvania, Românii din Transilvania la-1733
de N. Togan, actele pUJblicate ale Asociatiunii ş.a., din partea Astrei şi Archiv des
Vereins fur Siebenbiirginsche Landeskunde, Jahresberichten, Program des ev.
Gymnasium A. B. în Hermannstadt,
Schriftsteller Lexicon ader biografischP.
literarische Denkblătter der siebenburger
Deutschen de Joseph Trausch, Obersicht
Il

Jahresbericht...,

1879/80, p,

der vom Vereine filr siebenbiirgische Landeskunde herausg?gebenen, veranlassten
ader unterstutzten Dcnkschriften ş.a. d1n
partea Verein-ului 14.
Revista Trar>.silvania urmărea cu atenţie activitaka editorială a societăţii să
seşti şi sumarul revistei ei ştiinţifice, Archiv des Vereins ... , dar şi publicaţia lunară a societăţii amintite, intitulată Korrespondenzbla.tt, care trata "diverse teme d<~
cuprins istoric şi etnologic privitor la poporul săsesc, care însă ne interesează şi
pe noi mai aproape ca conlocuitori pe
acelaşi pămînt, şi petrece cu atenţiune apariţiunile
privitoare la ţara noastră.
Foaia aceasta merită să fie cunoscută şi
in cercurile româneşti" 1".
Programul cultural-ştiinţific oraanizat
cu mult fast de Verein în anul 1898 la
Braşov, ocazionat de sărbătOTirect a 400
de ani de la naşterea lui Honterus (dezvelirea statuii sale), ca şi de jubileul Verein-ului, a .slujit, prin invitaţia trimisă
Astrei, la apropierea celor două societăţi.
In afara reprezentantilor Astrei, dr. Ilarion PuşcaQ"'ÎU şi dr. Cornel Diaconovich.
vicepreşedinte şi, respectiv, secretar, mai
participa şi episcopul D. M. Moldovan în
numele Academiei Române din Bucureşti. Spicuim din textul invitaţiei s-emnate de A. Schullerus şi Fr. Teutsch : "die
Erwăgung, dass dieses die 50-te Hauptversammlung sein wird. hat den Vereinsausschup zu dem Beschlusse vewogen ihr
ein festlicheres Gesprăge als sont zu geben uhd mit der Jubelfeier eines unserer
gr6Bten Volksgenossen zugleich eine Ge14 Arh. Şt. Sibiu, fd. Astra. reg. n'r. 56, f. 97
- proces verbal din 7 ian. 1865 ; nr. 57. f. 1617 - pr, verbal din 5 febr. l!l67 : nr. 27, f. 45 :
nr. 1, f. 110 ; nr 5, f. 184 ; nr. 28, f. 7 : nr, 61.
p. 5 - pr. verb. din 19 mai 1876 : nr. 59, f. 53 :
nr. 32. p, 290-291 ; 97/1871: 64/1873 : 152/1873 :
130/1885 ; 354/1903 ; 945/1910; 153/1912 : doc. nr.
354/1903 ; rev. Transilvania, anul TII. 1870, nr. 9,
P. 110 - pr. verb. din 5 aprilie 1870 ; anul V,
1872, nr. 11. p, 130 - pr. verb. din 21 mai 1872 ;
anul VI, 1873, nr. 9, p. 105 - pr. verb. din
8 aprilie 1873 ; Jahresbericht ..• 1866/7. p. 19-20
- 1914, p. 25. Pentru fd. Astra nu vom mai
mentiona Arhivele Statului Sibiu.
15 Rev, "Transilvania", anul XXXVIII, 1897,
nr. 2, p. 46 ; Vasile Crişan, Unele probleme ale
colaborării româno-săseşti oglindite in paginile
1·cvi,ld Transilvania (1868-1918), în ,.Transilvania'", Sibiu. serie nouă, anul VI (LXXX1Tl',
1977, nr. 11, p. 12.

25-1914, p.

25, 29.
12

IJ

Jbid. 1902, p. 28, 33-1914, p. 25.
Jbid. 1893j4, p. 10-1898/9, p. 10.
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Arhiva AstTei mai păstrează şi două
scrisori provenite de la preşedintele Landeskundevereln-ului, Fr. Teutsch. Dacă în
prima, datind d~n 14 mai 1895, Fr. Teutsch
s2 referă la neoesitatea trimiterii în continuare a revistei Transilvanb societăţii
săseşti m, în a doua, autorul îşi exprimă
gratitudinea pentru invitaţia primită la

denkf.eier un&erer heîmischen Wissen.Schaft zu verkniipfen, der doch unser Volk
es zu verdanken hat, dass die in vergangenen Zeiten erwoflbenen geistigen und
nationalen Guter in ungetrtibter Reinheit
auf das Geschlecht der Gegenwarrt einwirken und es zur verantwortungsvollen
Kulturarbeit tiichtig und erfolgfroh machen", Iar. în scrisoarea de mulţumire a
Astrei se spunea: "benutzen [wir n.a.]
auch diese Gelegenheit, Ihrem Verein, desseu verdienstliche Bemtihungen den Interessen unseres Volkstums so vorzugliche
Dienste geleistet haben, fiir da.s beginnende zweite Ha:Lbjahrhundert seines Bestandes oein erfolgreiches Gedeihen zu
wi.ioochen". JG_
Archiv des Vereins din anul 1898 consemnează prezenţa şi aportul unor mari
personalităţi ale intelectualităţii româneşti transilvănene la activitatea Vereinului. Despre subvenţiile substanţiale acordate găsim notat : "Es fehlte auch nicht
an Spende fUr den Verein ; Graf Emcrich
Miko, Baroe1 Siag;J_na und... Karl Gchel
widmeten hohcre Edrăge zum Zweckc :le?
Ablo.sung ihres .Jahresbeitmg.es" li_ De &Sl3menea, .se nomin.alizeaz:J. pentru străda
niile lor membrii ai Verein-ului, maghiari
şi români, d:1.r, -dintre ce.i m2:nţio:wţi, pe
Gh. Bariţiu şi pe G. Barrdosi nu i-~lm găsit
în rapoartele anuale ale sodetăţii să.se5ti.
Iată citatL!l : ,, ... fand2n seine BestrebunW'n [Verein n.a.] doch auch ·die Theilnahme hervorTar.;ender Mănner d-er siebcnburgischen Brudervolker ... ; wir finden in
den R-e.ihen .seiner lVIitgli.eder .auch ... Ştefan Teleki, Baron Samuel Kemeny ... : das
roms~ni.sche Volk aber
vertraten Prof-essor Bariţiu aus Kronstadt und Georg Bardosi aus S. Regin" JH_

festivităţile inaugurării

Muzeului Astrei

(1905) :'O
Cu toate .că în 1361 românii dispuneau
de o asociaţie culturală proprie, unii dintre membrii de seamă cum au fost : primul preşedinte al Astrei, episcopul gr.-ort.
Andrei Şaguna, redactorul Zaharia Boiu
(intre anii 1869170--1902) ~ 1 , preotul braşove::m Ba·rtolomeu
Baiulescu (între anii
188617-1889/90) 22 , realizatorul primei encidopedii româneşti şi secretarul Astrei,
dr. Comd Diaconovich (între anii 1398/91908) ~::, dr. Ilarlon Pu:şc<1riu (între anii
1898/9-1914) ~~şi istoricul Ioan Lu,paş (între anii 1912-1914) ~-> au activat în rîndurile V erein-ului, fapt care a facilitat
"Asociaţiunii" cunoa5tcrea orientării societăţii săseşti şi a punctelor de ved·er-e
ex.primc.te acolo, inclus:v a stilului de
muncă.

De a~emene.a, înt::-e membri onorific;
ai Astrei au fost aleşi ~i personalităţ>i active ale VeTein-ului : gcografd Al'cert Ed.
Di-ellz - Sibiu (1862), pElrohol Mk:ha-el J.
Ac!m·er-Guşteri ~a, Si~iu (1862), directorc1l
girnnaziului din Braşov, dt·. Eduard V.
Kr<ltky (1862). pTofesorul Academiei d{'
d.l·eDt din Sibiu, clr. Alois Sentz (1863).
"comilicru'l de locotenenţia" şi cuno.s::utul
19

20

Fd. Astra, doc. nr. 130/1885.
Ibid., pac. 306, scri~oare neînregistrată

din 31 iulie 1905.
21

Fd. Astm. act. m·. 650/1898; "Transilvania", anul XXX, 1899. nr. I-II. p. 50-51 ; V.
Crişan, op. cit., p. 13 ; M. Sofronie, Zu den

2:J
24
2
"

l'um:inisch-săchsischcn Kulturinterfcrenz im 19.
Jahrhundcrt, în "For.c;chungen ... ", 1978, voi. 21,
nr. 7. p. 129.
17
Heinrich Herbert, Geschichte des V creinc.,
fur siebenbiirgische Landeskunde. în "Archiv

p.

Jahresbericht ..• 1869j70, p. 4 - 1902.
10.
p. 14 - 1889 f90, p. 13.
Ibid. 1898/9, p. 10 1908, p. 11.
Ibid. 1898/9, p. 12 - 1914, p. 13.
Ibid. 1912, p. 12 1914. p. 13. Gustav

~2 Jbid ... 1886/7,

1
"

Heinrich, controlor al băncii săs2sti Hermannstarltcr Allgemein-2 Sparkassa, răspunde in 1909
unei scrisori în care se cereau desluşiri asupra
depunerii în 1852 a unei sume de bani pentru
fondarea unei ~ocietăţi culturale de către G.
Dorf<o, P. Vasici, A. Mureşianu. G. Baril.iu. A.
Florian. Depunerea sumei ele 2.500 guldeni şi
lichidarea contului respectiv în 1854 prin retrarerea de către A. Moroşan a 1200 guldeni în
două rînduri este detaliată în textul core ponr!enţei publicată de revista Astrei. Cf. (O.C.T.).
Infiintarea /lsociaţiei, în "Transilvania", anul
XLI, 1010, m. 3, p. 135.

des Vereins fUr siebenbiirgische Landeskunde",
1898, voi. 28, nr. 2, p. 163 ; M. Sofronie, op. cit.,
p. 128. Vezi şi Vasile Curticăpeanu, Astra und
Landeskundeverein, în "Forschungen ... ",
1978.
voi. 21, nr. 1, p. 124-127 ; Monica Vlaicu, Astra
Şi Landeskundeverein, în "Tribuna
Sibiului•·.
1977, nr. 6234 din 4 aug. 1977 p. 1. 3.
IB H. Herbert, op. cit., p. 149.
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literat Johann k. Schuiler (1863), vicepreşedintele Guberniului din Cluj, Gustav
Groiss (1864), directorul Academiei de
drept din Sibiu, dr. Gottfried Mtiller
(1866) şi editorul şi tiJpograful sibian Wilhelm Krafft (1901). Dintre saşi se mai
poate adăuga : primarul Sibiului, inginerul
Carol Gărtner (1862) şi farmacistul din
Şercaia, Friedrich Schneider (1897), ultimul - membru ordinar al despărţămîn
tului Făgăraş ~".
Evoluţia paralelă a celor două societăţi
Îintr-un teritoriu de convieţuire comună
implică interferenţe pe multiple planuri,
interferenţe care au impus istoriografiei
româneşti şi săseşti cercetarea trecutului
celor trei comunităţi transilvănene. Publicaţlile Verein-ului permiteau
Astrei să

Pentru saşi Astra devenise singura societate culturală românească din Transilvania de real interes, acesta fiind motivul
care justifica bogat3. corespondenţă cu inteleotualii saşi, dintre care o bună parte
erau membri ai Verein-ului. Interesul şti
inţific sau simpatia pentru români i-a determinat pe unii dintre membrii societăţii
săseşti să se apropie de
"Asociaţiune".
Dintre numeroasele exemple ne vom opri
numai 1a cele mai concludente.
Despre atracţia faţă de literatura
populară românească manifestată de J. K.
Schuller am amintit. Acest intelectual sas,
cunoscător al poeziei culte din România
şi bun traducător al poeziei populare ro ·
mâneşti, este ales membru de onoare. al
Astrei la adunarea generală de la Haţeg
(1863) ; la scrisoarea de mulţumire din
2 iul1e 1864 adaugă şi o tJraducerre din poeziile lui G. Sion.~~.
Contacte strînse a avut "Asociaţiunea"
cu Albert Ed. Bielz, care îndeplinea funcţiile de .comisar de finanţe şi secretar al
Societăţii de ştiinţele naturii din Sibiu. In
numele sentimentelor sale de prietenie faţă
de români, A. Ed. Bielz donează în 1874
articolul său în extras Die dakischen Tetradrachmen Siebenbilrgens, şi în acelaşi
an Astra face apel la cunoştinţe de
numismat ale cercetătorului sas, :rugîndu-!
să examineze o colecţie de 145 monede oferite "Asociaţiunii" de C. Lazarichis din
Orşova. In 4 iunie 1898, cînd a survenit
decesul celui care şi-a cîştigat stima românilor prin sprijinul dat societăţi•i literare româneşti, familia comunica ştirea
conducătorilor acestei societăţi 28 •
Servicii însemnate a dus "Asociaţiunii''
şi familia de tipografi Krafft, tatăl şi fiul.
Wilhelm Krafft senior a fost tipograful
Astrei pe o perioadă de mai multe decenii şi tot el a scos Enciclopedia română a
lui C. Diaconovkh. In 1897 donrează revista Albina Carpaţilor societăţii româ-

cunoască direcţiile cercetării ştiinţifice să
seşti, stadiul lor de evoluţie şi interesul

statornicit pentru valorile culturale româneşti. Schimbul de cărrţi şi reviste, participarea la şedinţe în calitate de invitaţi
sau chiar de membri, preluarea experienţei valoroase, semnifica dorinţa reciprocă de înţelegere .şi cunoaştere indispensabilă pentru epoca postdualistă. La
sfîrşitul secolului al XIX-lea şi începutul
secolului al XX-lea creşterea forţei e::onomice a românilor transilvăneni ca şi întărirea organizării 'lor politice s-a resimţit şi în relaţiile Astrei cu Verein-ul, concentrate treptat mai mu1t spre schimbul
de publicaţii. Chiar dacă s-a depăşit rare·
ori acest tip de legătUTi, finalitatea eforturilor Hecăreia a adus şi uneia şi alteia
servicii notabile, astfel că puntea spirituală zămislită prin cultură a putut fi
oferită generaţiilor secolului nostru.
26 Fd. Astra, reg. nr. 113, p. 40-41 ; nr. 112,
p. 184-185 ; nr. 115 -- indice alfabetic ; nr. 1,
f. 53-54, 58, 64 ; nr. 27. f. 16-17, 43, 103 ;
nr. 56, f. 44 - pr. verb. din 4 nov. 1862; f.
nr. 56, f. 44 - pr. verb. din 4 nov. 1862 ; f.
66 - pr. verb. din 1 mart. 1864 ; nr. 57, f. 4
- pr. verb. din 4 sept. 1866 ; pac. 245, p. 110
- pr. verb. din 18 iulie 1862 ; 237(1868 - pr.
verb. din 15 sept. 1868, f. 105 ; Il. Adunare generală a Asociaţiunii transilvane pentru literatura şi cultura poporului român ţinută la Braşov. De la 28(16 30j18 iulie, 1862, Sibiu,
1862, p. 29-30 ; IV. Adunare ... la Haţeg în 20
Şi 21 iulie 1864 ; p. 33
,.Transilvania", anul
XXX:II, 1901, P.O., p. 165 - pr. verb. din 31
aug. 1901 ; V. Curticăpeanu, Mişcarea culturală
românească pentru unirea din 1918, Ed. ştiin
ţifică, Bucureşti, 19t18, p. 68. G. Groiss apare
şi sub transcrierea G. Groisz, Grois.

27 Fd. Astra, reg. nr. 1, f. 64 ; col. Brukenthal, 11- 5, nr. 115, f. 76-77. M. Stoica, Neues
uber die rumanischen Beziehungen J. K. Schullers, in ,.Forschungen zur Volks-und Landeskunde", vol. X/2, 1967, p. 104.
28 Fd. Astra, reg. nr. 27, f. 43 ; nr. 2. P. 263,
266; doc. nr. 63, 98, 126/1874 ; 57/1874, f. 3839, IlO ;1874, f. 34 ; vezi şi Biblioteca Astra,
Sibiu. doc. nr. C.XI/102. A. Bielz. Die dakischen
Tetradrachmen Siebenburgens, Hermannstadt,
1874, în "Archiv ... " ; vol. 11. nr. 3, 1874.
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reprezentant ai saşilor, solicita comitetu~
lui Astrei rezervarea de locuri la festivităţile organizate, iar I. Capesius felicita
asociaţia românească pentru eforturile ei:
"So muss ich mich leider ·drauf beschrănken, in dieser Form meinen lebhaften
Anteil an lhPer schi:inen und erhebenden
Ku1turarbeit und meinen herzUchen Wi.inschen an Ihrer gedeihlichen Weiterentwicklung Ausdruck zu geben" 3~.
Enciclopedia română a lui C. Diaconovich a avut colaboratori din România,
Germania şi din restul imperiului austriac.
În cadrul relaţiilor directe ale Astrei cu
unele personalităţi ale saşilor, Oskar Wittstock, profesor în Sibiu, a luat parte la
elaborarea enciclopediei menţionate în cali tate de colaborator pentru istoria saşi
lor :1".
La expozîţia romnâească din 1905 (Sibiu) s-au numărat ;printre participanţi iotografii sibieni W. Auerlich şi E. Fiseher
la sectorul etnografie. Auerlich prezintă o
fotografie a comunei Răşinari 3", iar Fischer expune un ciclu de fotografii "de
porţi şi omci vechi şi străvechi" şi "fotografii de interes etnografic" şi anume :

heşti ~!l, iar mai tirziu, eu prilejul ~xpozi~

tiei Astrei de la Sibîru (1905) îl găsim con~emnat printre ·participanţi şi premiaţi.
Pentru cele "528 publicaţi uni" însoţite de
un catalog "special, tipărit anume pentru
expoziţliune", W. Krafft va figura pe lista
celor ca:re au primit "diplome de recunoş
tinţă" :JO. Participarea în 1906 la expoziţia
României de la Bucureşti îi aduce tipagrafului sas medalia de aul· cu diplomă
specială pentru "publicaţiunile sale" ;11 •
Depăşind tradiţia familiei, Wilhelm Carl
Krafft fiul, devine, în 1901, membru al
deSipărţămîntului Sibiu al Astrei, continuînd seria donaţiilor de publicaţii şi cărţi

(Amicul poporului, Calendarul poporului
ş.a.) pe întreaga durată a războiului :l 2 .
Tot cu prilejul expoziţiei amintite Carl
Wolff:J:J, cunoscut economist, redactor şi
29 Fd. Astra, reg. nr. 2!l. f. 18 ; nr. 30, f.
74; nr. 124, f. 134; "Transilvania", anul IV, 1871,
p. 158, 183 ; XXVI, 1895, nr. 5, p. 158 ; XXVII,
1897, P.O., p. 259 - pr. Vlerb. din 30 oct. 1897.
Pentru decesul lui G. D. Teutsch
vezi anul
XXIV, 1893, nr. 6 din 15 iulie 1893, p. 211.
JO "Analele Asociaţiunii pentru literatura română şi cultura poporului român". HJ05, nr. VJ,
p. 289 ; Expoziţiunea etnografică şi istorică culturală a Asociaţiunii
şi cultura poporului

pentru literatura

română

Păstor cu oile, Pompierii din Orlat, Vedere generală a Blajului" ; Interiorul· unei
stine de la Tilişca şi Strunga, O fată ţesînd,
La fîntînă, Claca junilor din Stremţ [comit. Alba de Jos], La seceriş, La joc şi
La prînz" :r;_
Braşovenii L. A. Staufe şi I. C. Hintz
nu au fost membri ai Verin-ului, dar aceşti intelectuali de limbă germană s-au
remarcat prin încercări meritorH de traduceri din poezia cultă şi popuJară românească sau prin culegeri de fo1clor.
O prezenţă inedită între colaboratorii
"AsoCiaţiunii" a constituit-o Ludwig AdoH
Simiginowicz-Staufe, traducător cunoscut
din poezi.a românească clasică. In vederea

mmân, Sibiu, 19 aug. -

sept. 1905, Sibiu. Tiparul tipografiei arhidiecezane, Hl06. p. 33. ,.Anale ... ", 1!!05, nr. VI. p.
21!9 consemnează participarea lui W. Krafft la
expoziţia Astrei" : W. Krafft, Sibiu, tipografie, librărie ~i editură, în dulap propriu; a) 14()
ediţiuni proprii cu litere latine (cuprinzînd ~i
cărţi editate de tipografia c:. de Clo,ius şi de
Institutul tipografic din Sibiu. ambele cumpă
rate de firma W. Krafft) şi 40 ediţiuni cu litere chirilice ; b) din arhiva tipografiei W.
Krafft : 60 ex. de cărţi tipărite cu litere chirilice şi II8 cărţi tipărite cu litere latine; apoi
137 ex. de diferite calendare tipărite de firma
expozantă; c) 26 cărţi vechi ele valoare bibliografică, în total 528 publicaţiuni, cu catalog
special, tipărite anume pentru expoziţiune". La
expoziţie a participat şi Emil Sigerus cu un
tablou - vezi reg. :nr. 31, f. 230 şi ,.Analele",
anul XXXVI, 1905, p. 277.
:n ,.Analele" ... , anul XXXIII 1907, nr. II,
p. 57. Posibilitatea de participare este consemnată în anuntul dr. C. Diaconovich, Aviz "Transilvania", anul XXXVII, 1907, nr. II, p. 56.
:!2 "Transilvania", an. XXXII, 1901, P.O. p.
165 - pr. verb. din 31 aug. 1901 ; fd. Astra,
doc. nr. l!l98/1912; 777(1917, p. 87; 1667/1917,
4/1919, p. 341 ; 263(1919, p. 341 ; 4/1919 -- pr.
verb. din 30 dec. l!ll8. p. 341 ; 263(1910 - pr.
verb. din 8 mai 1919, p. 128. Biblioteca Astra,
14

;!4 Fd. Astra, scrisoare neînregistrată din 27
iulie 1905. Corespondenţa de la notele 20, 33-34,
con<ultată de noi anterior, este în prezent dispărută din fond.
35 C. Diaconovich, Enciclopedia română, Ed.
W. Krafft, 1904, voi. ITI, p. 889-891 "Transilvania", an. XXXV, 1904. nr. 5-6, p. 59 ..
JG "Analele ... ", 1905, nr. IV, p. 57, 59. Fotograful Arthur Adler din Orăştie oferea colecţia
sa de fotografii. Cf. doc. nr. 1938(1911.
37 "Analele" ... , 1903, nr. IV, p. 258. Pentru
A. Schneider, decorator, vezi fd. Astra, dac. nr.
347(1893 ; reg. nr. 31, f. 233 ; 33, p. 3.

C.XI/103.

:J:J Fd. Astra, pac. nr. 306. scrisoare neîn-

registrată

din 31 iulie 1905. M. K ro ner, Karl
Wolff. Schriften und Redcn, Kriterion Verlag,
Bukarest, 1!J7(j.

223

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

obţinerii unui spnJin editorial L. A.
Staufe, profesor la gimnaziul din Braşov,
aduce la cunoştinţă Astrei, în 19 august
1864, că a tradus în limba germană poezii
româneşti pe cuprinsul .a peste 200 de pagini, fapt care determină societatea românească să ceară manuscrisul spre analiză.
Deşi avea calitatea
de ofertant, L. A.
Staufe renunţă în 17 septembrie 1364 de
a mai înainta manuscrisul întrucît căzuse
de acord cu un editor vienez asupra publicării lui ; nu uită însă că în difuzar·ea
volumului este nec-esară şi "Asociaţiunea··
şi trimite mai multe traduceri din poezia
românească spre orientarea comitetului
Astrei. Manuscrisul va vedea într-adevăr
lumina tiparului la Viena, patru ani mai
tîrziu, în 1868. (Romanische Poeten). Dedicat lui D. BoHntineanu, fostul ministru
al cultelor şi .învăţămîntului, volunllll conţinea traduceri din Gr. Alexandrescu, V.
Alecsandri, D. Bdlintineanu, A. Mureşan,
C. A. Rosetti, G. Sion, I. Văcărescu ş.a.
Un mic capitol din lucrare cuprindea traduceri de poezie populară româneasci :t:-.
Cor·espondenţa este reluată în 1870, o:btă cu trimiterea unui exemplar al broşu
rii Der K.los.terbau, despre ca1'e afirma c3.
a fost editată cu intenţia de a face cuna:scute în ·cercurile germane poeziile româneşti, intenţie căr·eia îi va rămîne fidel şi
în viibr. Pn~cizînd că volumul s-a bu:::urat de aprecierea împărăteselor Elisabeta
de Austria si Ecaterlna .a Rusiei, L. A.
Staufe mai .~da.ugă că a pl'lmit din ,partea.
principelui Carol I "o medalie româneascâ
pentru merite" (Benemerenti) în "interesul
lăţirei poeziei româneşti". La propunere:1
lui Zaharia Boiu, însărcinat cu stabilirea
valorii traducerilor, comitetul Astrei îi exprimă .profesorului braşovean întreaga sa
recunoştinţă avînd în "-·edere interesul său
viu "pentru litE:'ratura română şi o împret2n.ire oarecare cu datcnele poporului" :l!l

Folclorul românesc a reprezentat o
mare atracţie pentru I. C. Hintz-Hinţescu,
librar în Braşov. Constrîns de considere:1.te
materiale, I. C. Hintz în2earcă în 1875 să
obţină din partea Astrei un sprijin în difuzarea viitorului volum de prov2rbe TOm.âneştl. Din relatarea autorului reiese că
în colecţia sa &înt adunate trei mii proverbe, iar cartea va fi dedicată "Asociaţiunii;'. Comitetului Astrei, care condiţio
nase recomandarea cărţii membrilor ei de
trimiterea unui exemplar în vederea a.;Jil:'Ccierii valorii sale, i-a parvenit volumul
abia peste doi ani, cînd a fost tipărit cu
d€·dicaţ.ia promisă "0 . În peregrinările sale
orin Banat, Bucovina, Moravia, vechea
Românie, I. C. Hintz a cules 293 poveşti
al :::ă,ror catalog a fost publicat parţial în
revist:l Transilvania H. Publicarea, presupune I. Muşlea, s-ar datora doar intenţiei
cuJegitorului de folclor de a fac-e reclamă
co.lo::ţiei sale de poveşti "2•
a fost tradusă după V. Alecsandri de
Eugen Mi.Uler. Cf. "Tran.<ilvania", an. XVIII.
1887, nr. 15-16 din 1-15 aug. 1897, p. 155.
40 Fd. Astra, reg. nr. GO, f. 81, pr. verb.
din 3 aug. 1875 ; nr. 61, p. 72 - pr. verb. din
30 ian. 1877; doc. nr. 2ij187i; "Transilvania",
an. VIII, 1875. nr. 17, p. 195 - pr. verb. din
3 aug. '1875 ; an X, 1877, nr. 4, p. 47 - pr.
verb. din 30 ian. 1877, 48. I. C. Hinţescu, Provcrbele românilor, Sibiu, 1877 ; I. Muşlea, Un
sas bmşovean, folclorist român: !. C. Hintz Hinţcscu, în "Cercetări etnografice ~i de folclor", Ed. Minerva, Bucureşti, 1971, vol. I. p.
158-159.
41 I. C. Hintz. Fabule, naraţiuni sau poveşti
ori basme de-ale poporului, în "Transilvania".
an. XI, 1878, nr. 10. p. 109-110. Vezi şi Anca

Kind

Goţia,

Preocupări ale cărturarilor germani din
Banat Şi Transilvania pentru folclorul românesc
in secolul al XIX-lea, în "Studii de istor;e a
naţionalităţilor conlocuitoare din România şi a
înfrăţirii lor cu naţiunea română", Editura politică, Bucure~ti, 1981. voi. II, p. 279, 281, 283-

284
42 I. Mu~lea, op. cit., p. 161. P. Broşteanu,
membru al Academiei Române, informează asociaţia sibiană în 25 aprilie 1893 că, începînd
cu data de 1 iulie, va prelua redacţia revistei
Romanische Jahrbiicher. Urmind să se mute
la Sibiu ar dori ~ă funcţioneze în cadrul "Asociatiunii". La 1 decembrie 1893 se mută din
nou la Timi~oara, demisionind din postul de
.,arhivaru" (renumerat cu 300 florini anual).
Scopul revistei sale. consideră redactorul, este
.,de a servi ca organ de informaţiuni pentru
lumea P,crmană asupra vieţii noastre literare şi
culturale". Cf. fd. Astm, dac. nr. 142, 552/1893.
Vezi si ,.Tran~ilvania", an. XV. 1884, nr. 9-10,
p. 78...:.__79 ; XVIII, 1887. nr. 15-1G, p. 155.

JB f'd. Astra, reg. nr. 1, f. 65, 66-68 ; nr. 2,
p. 121 ; nr. 56, f. 80 - pr. verb. din 6 sept.
1864. A. L. Staufe, Romanische Poe ten. In ihren
originalen Formen und mctrisch ilbcrsctzt, Wien,
Druck unct Verlag von A. Pichlcrs Witwe u.
Sohn. 1865.
:J!l Fd. Astra, dac. nr. 158/1870 : reg. nr. 58,
p. 110 - pr. verb. d!n 12 mai •1870 ; p. 122,
pr. verb. din 7 iunie 1870: "Transilvania" an.
III, 1870. nr. 11, p. 134, nr. 13. p. lGO. A. Staufe,
Der Klosterbau. Erz:ihlung aus dem romanischert
Volksleben, Kronsbuch, 1870. Poezia Schănes
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ragrafului 25 al statuttlliui "Societăţii pentru sprijinirea studenţilor lipsiţi de la academie" şi a unei rezoluţii a Ministerului
Cultelor şi Instrucţiunii Publice de la Budapesta, trimite "Asociaţiunii" suma de
412,01 florini, sumă destinată scopurilor
fostei societăţi, "acum desfiinţată". Nu cunoaştem motivele desfiinţării acestei so-

Conlocuirea etnică transilvăneartă, ca şi
dlezvoltar·ea rapidă pe plan economic a românilor spre sfîrşitul secolului al XIX-lea,
a facilitat relaţii cultwale şi nu numai de
această natură, cu diverse instituţii şi publicaţii ardelene.
Pentru o perioadă de peste jumătate
de deceniu (1864-1871, 1887), Asociaţiu
nea" va ·cunoaşte strîns·e legături cu Academia de drept din Sibiu, cea mai importantă instituţie de învăţămînt creată de
saşi. Apropierea celor două instituţii de
cultură s-a datorat în special
relaţiilor
personale dintre G. Bariţiu şi G. Miiller,
directorul academiei respective. Dr. G.
Miiller, într-o lungă scrisoare din 1870,
publicată şi în revista Transilvania, mulţumeşte Astrei pentru cele 40 că·rţi juridice în limba română provenite din pa,rtea Ministerului de Interne de ia Bucureşti şi donate academiei sibiene. Remarcînd creşterea în importanţă a limbii române, directorul acestei instituţii afirma :
"unseren... hier studierenden Vaterlandssăhnen nach und · nach auch unsere dritte
Lande.ssprache und die mit schătzens
werthem Eifer sich erhebende :romănische
Literatur ~einzuii1ben und sich, wie es fi.ir
jeden Siebenbiirger, ganz besonders aber
fi.ir den Juristen notwendig, ist, zu eigen
zu machen" t,:l. Insă într-o scrisoare din
24 ianuarie 1872, adresată comitetului Astrei, G. Ba:riţiu, amintind de tradiţia donă'Tii (?) revistei Transilvania
Academiei
de drept, "de cînd cu frumoasa mulţu
mita" ce i "se făcuse de către fostul director Miiller", constată cu amaraciUne
neacceptarea revistei de către noua conduoere a academiei, fiindcă, acum la acea
academie nu mai este .cine să citească ro-

cietăţi studenţeşti româneşti""''·

Ca urmare a preocupărilor economice
ale "Asociaţiunii", Societatea de agricultură a saşilor din Transilvania îi trimite
prin corespondenţa lui J. Bedeus (17 aug.
1874) o invitaţie la adunarea ei generală
din 20-23 august de Ja Braşov şi la ex,poziţia zootehnică şi agricolă organizată cu
acest prilej "6• Fără să mai dăm detalii despre modul în care această reuniune agricolă urmărea cu atenţie realizările agricultorilor români, încheiem această idee cu
observaţia că, mult mai tîrziu, în 1904,
revista Analele ... cerea să se procure cărţi
economice dintre publicaţii!l.e "poporale
germane ale Reuniunii agricole săseşti
arrdelene "'·
Intre anii 1876--1918 "Asociaţiunea" şi
Camera de industrie şi comerţ din Braşov au menţinut un fructuos schimb de
publicaţii. Astfel s-a trimis la Sibiu un
4.'i Ibid. pac. nr. 266, f. 94-95 pr. verb.
din 13 oct. 1887. Prin intermediul lui G. Bariţiu, Hermina Sentz trimite cărţile donate de
soţul ei asociaţiei româneşti. Din cele 19 titluri
în 24 volume erau 11 în limb.a română. iar
B în limba germană. Cf. doc. nr. 37/1889 ; 376/
1889 - pr. verb. din 14 dec. 1889, f. 63 ; 438/
18i7 ; "Transilvania", P.O. XXI, 1890, nr. 1,
p. 23-24. Completarea colecţiei de periodice
se face şi prin sprijinul Herminei Frank din
Sibiu. Cf. doc. nr. 219/1912. De asemenea, între
doritoarele de a fi angajate1e şcolii în .1889 o
găsim pe Paula Heldenberg, iar în 1897 pe
Selma Mockesch. Cf. doc. nr. 342/1889. f. 61 pr. verb. ; "Transilvania", P.O. an. XXVIII,
1897, p. 273-274.
4G Fd. Astra reg. nr. 2, p. 273; nr. 60, f.
45 - pr. verb. din 8 septembrie 1874 ; doc. nr.
187/1874. Vezi şi J. S c h o bel. Beitrag der

mâneşte 4".

O ultimă menţiune, şi anrume din 1887,
se referă la drr. Alois Sentz, dilfectorul
Academiei de drept din acea perioadă,
calfe, în conformitate cu prevederile pa-

Siebenburger Sachsen
Landwirtschaft in den

zu1· Entwicklung der
Jahren 1840-1918, in
,.Forschungen", vol. 18, nr. 2, 1975, p. 68. Festprogramm zu den Vereinstagen in Kronstadt,
Samstag, 22 August. Generalversammlung des
Landwirtschaftsvereins ... , în : "SiebenbCtrgisch-

43 Fd. A;stra, reg. nr. 1, f. 59, nr. 2, p. 121,
195 ; nr. 27, f. 1, 46 ; nr. 28, f. 1, doc. ,nr. 295/
1869, p. 76; 131/1870, p. 111-112; "Transilvania", an. nr, 1870, nr. 11, p. 1,33 - pr. verb
din 5 mai 1870, nr. 12. p. 148.
41 Fd. Astra, act. nr. 35/1872. Relaţiile din
1864-1865 aveau un caracter pur administrativ şi se refereau la bursierii Astrei. Cf. reg.
nr. 1, f. 59 ; 28, f. 75 ; doc. nr. 295/1869, f. 75 :
298/1869 ; 137/1870, f. 110.

deutsches Tageb1att", Sibiu. nr. 158 din 11
1874, p. 711. E. Neugeboren cere Astrei
statistice. Cf. doc. nr. 57 j1B73. f. 83.
47 "Analele" ... , anul XXXV, 1904, nr.
118. HJ3. Vezi şi "Analele ... ", anul XX,
p. 8.
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iulie
date
4, p.
1880,

Catalog der Bi~cher rUrid Karten-Sammlung bei der Handels - und GewerbeKammer in Kronstadt. Probabil la cererea negustorilor români din oraş, această
instituţie devine în 1882 membră a Astrei,
ceea ce nu semnifica decît prestigiul de
care se bucura societatea românească r.~.
Tot aici este bine să amintim de Johann
Andreas Hintz, aLtul decît folcloristul amator, care, în calitate de secretar al instituţiei comerciale din Braşov, expediază
în 1882 raportul său, tipăTit de altfel, referitor la e:x,poziţia românească iniţiată în
anul anterior de Astra la Sibiu r.n.
"Asociaţiunea" a primit în 1897 ca donaţie trei volume din Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt trimise de Arhivele Oraşului Braşov, una din cele mai
solide instituţii de cultură săseşti, in
schimbul publicaţiilor proprii "ce au apă
rut sau vor apare în viitor". Legăturile
vor ·continua pînă rn 1912 r,o, an după care
ecliţiile de documente braşovene vor parveni Astrei, pînă în 1918, prin intermediul
magistratului de acolo. Nu este lipsit de
interes să mai adăugăm că printre titlurile primite de la această instituţie să
sească se numara şi lucrarea lui Julius
Gross, Aus dem Tagebuch des Simon
Christophori alias Gaitzer, care este de
fapt o anexă la lucrarea amintită mai
sus :, 1•
O altă instituţie de cultură de mare
valo<.tre pentru saşi şi pentru întreaga
Transilvanie totodată, este muzeul Brukenthal care ~nea m 1905 cerea revista
Transilvania. Aceste legături vor conti-

nua pma m 1912 ;.1. Mai semnificative ni
se par referirile din revista menţionată
la acest muzeu. Intr-o notă scurtă, dar
extrem de cuprinzătoare, în date, intitulată Biblioteca Brukenthal, se fac
precizări asupra mărimii bibliotecii, estimîndu-se că ar deţine o sută de mii exemplare, care urmează a fi menţionate în·tr-un viitor catalog destinat publicului.
Nu este uitată nici cartea românească din
această
bibliotecă53 •
Oct. C. :făslăoanu
ocupindu-se de costumele populare româneşti în articolul Costume româneşti, informa cititorul de limbă română despre
existenţa în muzeul din Sibiu atît a unei
cc:rlecţii de costume
populaTe româneşti
(Sammlung Siebenburgischer Landestrachten), cît şi a unor icoane în care reg~m
imaginea aceloraşi costume populalfe" "4 •
La inaugurarea Muzeului Astrei (1905)
sînt prezenţi şi reprezentanţii autorităţi
lor : comitele săsesc Gustav Thalmann, din
partea Ministerului Cultelor şi Instruc-ţiunii Publice, şi J. Drotleff, primarul oraşului Sibiu :i5. Prezenţa autorităţilor şi
totodată a fruntaşilor comunităţii săseşti
s-a făcut simţită încă în 1893, la înmormîntarea lui G. Bariţiu, cînd au participat : comitel·e G. Thalmann, vicecomitele
Gustav Reissenberger, directorul de "fi.
nanţe" Denk, directorul suprem şcolar J osef Elischer, inspectorul şcolar Emil
Trauschenfels şi primarul Wilhelm Hochmeister ;,(;_ La construcţia muzeului au
participat ca executan~i arhitectul Gustav
Maetz şi inginerul J osef Schusdmig din
Sibiu 51 •

4B Fd. Astra, reg. nr. 30, f. 32; nr. 61, f. 5 ;
nr. 29, f. 16, 18 ; pac. nr. 266, f. 69 - pr. verb.
din 20 nov. 1885 ; doc. nr. 227 j1882; "Transilvania", anul IX, 1876, nr. 12. p. 141 - pr. verb.
din 19 mai 1876.
49 F'd. Astra, reg. nr. 57, f. 64, 73 ; nr. 62,
p. 163 - pr. verb. din 7 martie 1882 ; dac. nr.
328/1876, f. 105 ; 117/1877 ; 255/1885 ; 386/1886.
Johann Hintz. Die rumanische AUsstellung in

52

F'd. Astra, reg. nr. 5, f. 230 ; nr. 31, f. 29,

171.
5:1 "Transilvania", anul XXVII, 1896, nr. I II, p. 43-44. Vezi şi Baronul Samuel Brulcenthal,
in "Transilvania" XX, nr. 5-6 din 1-15 martie'
1889. p. 35-38.
5 ~ Ibidem,
anul XLI, 1910, nr. 3, p. 137138.
55 Jbid.. anul XXXVI, 1905, nr. V, p. 61,
165, 173, 220. D. G o ţ i a Die "Astra" und die
deutsche KuZtur, în "Forschungen" ... , 1978 nr.
21/2, p. 99.
56 "Transilvania", anul XXXIV, 1893, nr. 5,
p. 131 ; nr. 7, p. 218; "Tribuna", anul X, 1893,
nr. 91, p. 362 ; "Telegraful Român", anul XLI,
1893, nr. 45, p. 178 ; C. C r işa n, op. cit., p. 13.
57 "Analele" ... , 1903, nr. 1, p. 35 pr. verb.
din 25 aprilie 1903 ; nr. IV, p. 88, p. 146 - pr.
verb. din 21 iulie 1903; "Transilvania", anul
XXXVI, 1905, nr. V, p. 165; P. 0., p. 310 -

Hermannstadt vom 27. August bis 6. September 1881, [Kronstadt, 1882].
5o Fd. Astra, reg. nr. 30, f. 2 ; nr. 5 ; f. 158 ;
nr. 32, p. 5 ; pac. nr. 68, f. 55, doc. nr. 168/1904.
694/HJ12 ; "Transilvania", anul XXVIII, 1897,
P:O., p. 90. 258 - pr. verb. din 30 oct. 1897.
51 Fd. Astm, dac. nr. 347;1892,
307/1912.
1507/1918 ; reg. nr. 87, f. 169-lÎO - pr. verb.
din 30 dec. HJ18, Julius Gro s, Aus dem Tanebuch des Simon Christophori alias Gc11tzer.
Buchctruckerei Bri'Ider Schneirler u. Feminger,
Bmsso. l!Jl7.
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rul a 18 cărţi în 1873

Datorită numărului mare de elevi ro-

Stădt.

ziaxele

săseşti

Kronstădter

Zeitung n:;, Hermannstădter
Zeitung ofi, Siebenburgisch Deutsches Tageblatt Gi, Spitalul "Franz Josef" din Si-

mâni aflaţi 1a Şcoala de meserii din Sibiu
şi la cererea directorului acestei şcoli Martin Schuster, Astra, în cadrul bunelor relaţii existente (1901-1913), va dona ajutoane băneşti pentru elevii români, primind la rîndul ei anuarul acestei şcoli

(Jahresbericht der

6",

biu (1886-1914) 68 , Comisia provincială din
Braşov pentru expoziţia universală de la
Paris rm, banca "Transsylvania" 70 , Magistratul Oraşului Sibiu 71 ş.a.

Gewerbeschule).
vor fi pre-

R.eprezentanţii "Asociaţiunii"

zenţi şi la festivităţile organizate în 1902
cu prilejul deschiderii expoziţiei de obiecte confecţionate de el·evi 5tl.
Dintre variatele legături se mai pot
aminti şi cele menţinute de Astra cu : Universitatea săsească (între 1872-1917 trimite Verhandlungs Protokolle der Gene-

nr. III, p. 32-183. Pentru Tipografia Romer
et Kamner si Zeidner din Brasov, vezi doc.
nr. g/1868, f.· 62 ; 72/1868 ; f. 67 i 156/1904.
Fd. Astra, reg. nr. 60, p. 18 - pr. verb.
din 30 dec. 1873 ; pac. nr. 11, 150, 158, Profesorul sibian W. Schmidt
a donat cartea sa
Stammburg der Hunya in Siebenburgen, Druck
und Verlag von Theodor Steinhaussen, Hermannstadt. 1865. Cf. doc. nr. 257(1869, f. 59 ; 66(
1866, pct. 69 ; 257(1869, pct. 100 ; reg. n.r. 53,
f. 13 - pr. verb. din 6 nov. 1866. Vezi şi Biblioteca "Astra" Sibiu, doc. nr. C.XI/33. In
1898 maiorul George Maxim von Hochstenberg
din Sibiu a donat broşura lui Riel!er Francisc,

ml-Versammlung der Săchsischen U niversitiit ş.a.) ;;n, Asociaţia de ştiinţele naturii
(trimite Verhandlungen und Mitteilunge7
des Siebenburgen Vereines fur Naturwissenschaften in Hermannstadt) Go, Comisia

Oberst David Baron Urs de Margina bei Solferino und auf Lissa. Vortrag, gehalten in den

naţională economică din comitatul Sibiu
(1886) Gt, tipograful J. Drotleff G2, librăria

milităr-wissenschaftlichen
Vereinen zu Kronstadt und Hermannstadt am 14 Jenner und 4
Februar, Druck, und Kommission von Krafft,
1898. Cf. reg. nr. 69, f. 72. Pentru W. Hausmann
din Bra5ov vezi reg. nr. 1, f. 25.
65 Fd. Astra, reg. nr. 29, f. 8 ; 4, f. 236 ;
doc. nr. 293/1884; 88(1885. Vezi şi reg. nr. 1.
f. 25.
oo Ibidem, doc. nr. 266, f. 92 - pr. verb. din
24 nov. 1884.

S. FHtsch63 , anticarul Fr. Engber, donatepr. verb. din 12 dec. 1905. De altfel, încă în
1884 inginerii Neugebauer, Mus şi ofiţerul de
geniu Riedel au fost propuşi în comisia însărci
nată cu construcţia şcolii Astrei. Cf. doc. nr.
385(1884, 8, 111/1885. 278, 319(1888, 311/1889.
Pentru arhitectul Fr. Maetz vezi "Transilvania",
anul XVI, 1885, :nr. 5-G, p. 48 .~i din 1911, nr. 4,
p. 425. La construcţia Muzeului Astrei au con~
tribuit sculptorul Josef Schneider din Sibiu,
pictorul Johann Hofrichter fiul, din Reichenau
- Boemia, "pictorul" I. Kai.ltz din Viena, furnizorul cortinei şi a culiselor scenei. Cf. "Transilvania", anul XXVI, 1905, p. 165-166; "Analele" ... , anul VI, 1905. p. 310.
5H Fd. Astra, reg. nr. 5, f. 54, 56, 68, 79,
98, 100, 154, 160, 212 ; doc. nr. 247(1904; 868/
1908 ; 1132(1910 ; 463(1913.
5U Fd. Astra, reg. nr. 28, f. 86, 28.2 ; nr. 33,
p. 88 ; doc. nr. 105(1871 ; 58/1875 ; 4(1879; 84/
1879, p. 167 ; 131(1881 ; 152/1883 ; 119/1886 ;
1845/1911; 915, 1726/1914; 77/1917; "Transilvania, anul XIII, 1882, nr. 23-24, p. 196. Guberniul trimitea protocoalele
Dietei pe anii
18G3-1865. Cf. reg. 1, f. 113.
cu Fd. Astra, reg. nr. 31, f. 227, d, f. 16 ;
5, f. 86, 244 ; pac. nr. 283, f. 65, doc. nr. 1329/
Hll3; "Transilvania", anul XXX, 1899, nr. Il!, p. 51.
Gl Fd. Astra, reg. nr. 29. f. 18 ; doc. nr.
373/1886.
62 Ibid., reg. nr. 32, p. 65, 67 ; 33, p. 99.
216, 244 : 57, f. 13.
63 Ibid., reg. nr. 1, f. 75 ; 27, f. 43 ; 56, p. 7,
IÎ - pr. verb. ; 25/1861, p. 6 ; 51/1864, p. 144 ;
doc. nr. 86/1878, 96/1878, p. 136; .,Transilvania", anul III, 1870, nr. 3, p. 37 ; IV, 1871,

b?

68

Ibid.
Ibid, reg. nr. 2. f. 12 ; 3, f. 71, 73, 77, reg.

nr. 10, f. 69 ; paei. 266, f. 58 - pr. verb. din 4
sept. 1886 : doc. nr. 148, 243, 275(1890 ; 1934/1914.
[;9 Ibid., doc. nr. 117, 182(1877 ; reg. nr. 57,
f. 20. în numele Comisiei centrale din Budapesta
(Landes-Central-Kommission in Budapest) Magistratul oraşului Bra5ov, care organiza în această parte a Transilvaniei participarea la expoziţia universală de la Paris din 1878, s-a adre ..
sat şi Astrei în acelaşi scop.
70 Ibid., doc. nr. 46(1877 ; reg. nr. 2, p. 244.
71 Ibid., doc. nr. 894(1916 ; reg. nr. 31, f. 84.
Anual Astra era invitată de magistratul sibian
să trimită "în reprezentanta oraşului" pe unii
din membrii ei. Cf. doc. nr. 152, 196(1891 ; 894/
1916 ; 1447(1918. în lista de subscripţie in favoarea Astrei, alcătuită cu ocazia unui concert
din 29/10
august 1876, figurează următoarele
persoane : directorul Locks (120 f.). Hamrodi,
(18, 66 f.), Heberlein (10. f.), Steinhaussen (4,50
f.), Fiaker (2 f.), Krafft (6 f.), Cf. doc. nr. 72/
1877. Este interesantă si recenzia Istoria artei
din Ardea·l din "Transilvania", 1914, nr. 5, p. 200,
care se ocupă de lucrările lui V. Roth, publicate în colecţia "Studien zur deutschen Kunstgeschichte", Strassburg, Ed. I. H., Ed. Heitz în
anii 1905, 1906. 1908. 1914. Ministerul de Interne
de la Budapesta obţinea prin intermediul magistratului sibian datele necesare pentru suprave~
gherea Astrei. Cf. doc. nr. 1160/1903 ; 403(1904.
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Existenţa

într-un teritoriu comun a

lăsat urme vizibile în conştiinţele. locui-

torilor din Ardeal. Planul cultural nu putea f.i exclus, căci la acest nivel se găseau

mai repede idei şi gînduri comune decît
în cel economic sau politic. Atît limba şi
cultura românească, cît şi cea săsească,
supuse unei influenţe reciproce pe o îndelungată perioadă de timp, au contribuit
cu siguranţă la buna ·colaborare dintre
saşi şi români. Saşii, care au fost influMembră fondatoare devine în 1876 "Comunitatea scaunală Sebeş" (Die Miihlbacher StuhlsKomrnunitaet). Cf. doc. nr. 63/1876. Vezi şi D.
G o ţ i a, Die "Astra" und die deutsche Kultur,
in "Forschungen ... ", 1978, nr. 21/2, p. 94-103 ;

Contribuţia "Astrei" la dezvoltarea interferenţe
lor culturale româna-austriece şi româna-germane
(1861-1918), în "Marisia", IX, 1979, p. 287-302;
Aus der Korrespondenz von Ludwig Vinzenz
Fischer mit Gheorghe Bariţiu, în "Forschungen ... "
i979, nr. 22/2. p. 140-141 ; Fiir beide Seiten von
Nutzen, în "Die Woche", nr. 534 din 10 mai 1978.

p. 6.

ehţaţî în limbă, obiceiuri şi gîndire d~
spiritul latin al românilor ardeleni, au
beneficiat prin cunoaşterea directă a creaţiilor populare şi culte x-omâneşti de realizările celor mai vechi locuitori ai acestor meleaguri.
Coexistenţa celor două focare de spiritualitate, săsească şi românească,, a uşurat românilor preluarea unor elemente
de origine germană şi i-a pregătit pentru
asimilarea marilor creaţii clasice ale literatUII'ii şi filozofiei germane.
Dacă după 1918 diversificarea formelor
de întrepătrundere a celor două culturi s-a
aflat într-un x-aport direct cu ideile politice dominante ale deceniilor interbelice,
perioada oare a UTmat ultimului război
mondial a fost determinantă pentru atin··
gerea apogeului acestor. interferenţe în
spaţtiu!l. transilvănean, acolo, undie, azi,
manifestările cultu['ale româneşti şi să~
seşti se caracterizează printr-un ascendent
continuu.

INTERFtRENCES ROUMENO-SAXONNES UANS LES DOCUMENTS
DE LA SOCIETE ASTRA. 1861-1918
(Resume)
Dans ce?tte etude l'auteur fait des inve,tigations sur les rapports qui se sont etablis entre
ASTRA. cn tant que promotrice de la culture
nationale en Transylvanie et les diverses soc:ietes. inslit·1tions ou personnalites saxonnes,
penclnnt la clcuxieme moitie du XIX·eme ~iec!e.
Les preoccupations de quelques intellectuels saxons, groupes dans l'associations "Verein fllr sieben bllrgische Landeskunde pour la
culture populaire roumaine et l'hi,toire de la
Transylvanie, la participation de quelques re-

presentants de !'elite roumaie au Verein saxon,
etablissent des liens durables entre les deux
societes culturelles. Les echanges de publications, la participation aux actions initiees par
les wcietes saxon nes ou par L' ASTRA,
des
preoccupations communes pour la promotion et
la propagation de la culture roumaine et saxonne, approchent les intellectuels roumains et
saxons. Une vaste correspondance mise en valeur par cette etude, soutient ces assertions.
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LEGISLATIA AGRARĂ IN TRANSILVANIA
IN PERIOADA INTERBELICA (1918-1940)

ADUIAN ONOFREI

Problema agrară a ·reprezentat în isto~
ri.a modernă şi contemporană a României
un sistem de referinţă, la care s-au rapor-'
tat toate forţele politice ale societăţii ro~
mâneşti. Aceasta a generat şi a rpolarizat,
mai ales în a doua jumătate a sec. XIX şi
în sec. ;xx, cele mai multe frămîntări intelectuale, a mişcat cele mai diverse şi con_,
tradictorii spirite 1.
Desăvîrşirea statului naţional-unitar a
marcat intrarea României într-un nou stadiu de dezvoltare, care impunea rezolvarea unor probleme social-economice şi politice nesoluţionate de prea multă vreme.
Una din cele mai importante a fost problema agrară.
Cuprinsă în cadrul general de dezvoltare de după marea unire din 1918, cînd
se simţea nevoia armonizării şi unificării
vieţli social-economice, politice, culturale,
intre toate provinciile româneşti, rezolvarea problemei agrare a apărut, mai ales
în Transilvania, unde pămîntul era atît
de inegal împărţit, ca o operă absolut in.dispensa bilă.
· Pentru realizarea acestui deziderat,
prima etapă a fost reprezentată de elaborarea cadrului legislativ adecvat. Acest
proces a cuprins o multitudine de legi. decrete, decizii, jurnale ale Consiliului de
Miniştri orin care s-a încer:cat statuarea
cadrului legislativ de rezolvare a problemei agrare.
Istoriografia româneasca m această
problemă s-a remarcat prin încercarea de

a surprinde cadrul general, legile care au
stat la baza rezolvării problemei agrare,
cît şi modalităţile concrete de aplicare şi
rezultatele obţinute în timp. Astfel, putem
distinge două perioade în evolutia istoriografiei referitoare la această problemă :
a) perioada interbelică, care a pus în
circuitul istoriografic opere, studii, articole
ale contemporanilor cu evenimentele sau
a celor care au participat activ la elaborarea şi aplicarea legislaţiei agrare ;
b) perioada de după cel de al II-lea
război mondial, cînd au apărut încerci"iri
de sinteză asupra reformei agrare~. cît şi
studii, articole referitoare la diferitele aspecte ale legislaţiei, modului de aplicaîe
şi a rezultatelor obţinute 3.
Referitor la legislaţia agrară, menţio.:.
năm faptul că majoritatea lucrărilor pe
această temă au abordat o perioadă limitată de timp, în general perioada de elaborare a legislatiei referitoare la reforma
agrară (1919-1921) "· Este şi motivul pen2 D. Şandru, Reforma agrară din 1921 în
România, Bucureşti, 1975, Ed. Academiei, 358
pag.
J vezi pe larg, în : Bibliografia istorică· a
României, voi. I-1944-1969 ; voi. IV - 1969Hli4; voi. V - 1974-1979; voi. VI - 1979-

1984.

Amintim cîteva lucrări mai importante :
Ştirban Le_qislaţia
privind reforma agrară din 1921 în Transilvania, in ,.Marisia", VI, paf:r. 387-430 ; idem Problema arendărilor forţate din anii 19191921, în .. AIIA", XVI, pag. 279-301 : M. Stir·
ban, Gh. Iancu - Docunwnte privind legislatia
a.'lrară din anii 1919-1920, in .,Revista Arhivelor". 1976. LIIT, nr. 1. anexa nr. 1, pae-. 29~r· : M. Georgescu Reforme agrare. Principii
şi 111etocle în legiuirile române şi străine, Rucureşti. 1943. 123 pag. : C. Negrea. Evoluţia lepislntiei in Transilvania de la 1918 pînă astăzi
Sfbiu. 1943, 75 pag.
'
4

D. Şandru op. cit. ; M.

1 V. Nechita. Reflexii cu privire la conceptul fie ,.problemii agrară" în perioada interbelică, în .. Analele Ştiinţifice ale Univ. Al. I. Cuza Iaşi". HJR2, XIX, seria istorie, fascicula
nr. 2, pag. 281.
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tru care

încercăm să

surprindem

evoluţia

mat să ia deadreptul întreagă roada muncii sale 8•
Ţinînd corit de acest principiu, activitatea legislativă a trebuit să consacre
evoluţia stării de fapt în
Transilvania.
Astfel, în toamna anului 1918, din cauza
războiului, mult pămînt a rămas nelucrat.
El trebuia muncit, iar producţia asigurată. In situaţia de atunci, pînă la elaborarea legii de reformă agrară, soluţia gă
sită a fost arendarea forţată a pămîntu
lui, procedeu folosit şi în Regat, sub denumirea de arendare obligatorie. Consiliul Dirigent a hotărît să arendeze forţat
o parte din terenurile agricole de stat şi
particulare, pentru a asigura producţia

legislaţiei agrare în Transilvania pentru
întreaga perioadă interbelică (1918-1940},
pe baza surselor legislative din această
perioadă 5.

In primul rînd, vom reliefa cadrul legislativ pentru perioada 1919-1920, reprezentat de sistemul arendărilor forţate ;
în continuare, evoluţia legislaţiei agrare
(1919-1921}, apoi legislaţia referitoare la
păşunţ şi păduri, pentru a surprinde întregul ansamblu legislativ referitor la problema agrară.
La 1 decembrie 1918, prin unirea Transilvaniei cu România s-a desăvîrşit procesul istoric de realizare a statului naţional-unitar român. In Rezoluţia Marii
Adunări Naţionale de la Alba-Iulia au fost
înscrise un şir de reforme economica-sociale şi politice, care urmau să devină
"principii fundamentale ale noului stat
român-;'. Intre aceste principii, la punctul
5 a fost înscrisă "reforma agrară radi-

agricolă 9_

La 21 februarie 1919 Consiliul Dirigent emite Ordonanţa nr. 82/A, referitoare la arendarea moşiilor statului 10 . Ordonanţa impunea, în scopul asigurării producţiei agricole pe anul 1919, arendarea
obligatorie, pînă la înfăptuirea reformei
agrare, a unei părţi din proprietăţile statului, pe care nu se aflau ferme model
sau nu se prevede pentru viitor construirea de întreprinderi industriale. Erau supuse totodată arendărilor forţate proprietăţile
agricole particulare a căror cultură, datorită lipsei de inventar, nu era garantată. Pădurile nu se arendau, iar păşunile
se arendau numai comunelor. Pămînt în
arendă primeau ţăranii care au luat parte
la război, văduvele şi orfanii ostaşilor că
zuţi pe cîm:pul de luptă, cei care nu aveau
pămînt deloc, familiile celor
mobilizaţi
prin ordinul Consiliului Dirigent, precum
şi toţi plugarii care aveau mijloace de a
lucra pămîntul. Era stabilit preţul de arendare, iar organele administrative trebuiau să urmărească ca arendaşii să lucreze pămîntul ţinînd cont de raţiona
mentul economic 11_
Ordonanta din februarie 1919 a marcat începutul arendărilor forţate în Transilvania, permiţîr..d ca portiunHe de moşii
destinate- exproprierii să fie date in aren-

cală" 6 •

Organul provizoriu care urma să legifereze această reformă era Marele Sfat
Naţional, prin Consiliul Dirigent. In ,.Expunerea de motive", elaborată de acesta
referitor la Proiectul reformei agrare, se
arăta : "Adunarea naţională de la AlbaIulia a hotărît reforma agrară radicală
pentru ca promovînd pe de o parte nivelarea socială, pe de altă parte ţinînd seamă de potenţarea producţiei, să facă ·posibil ţăranului plugar să-şi creeze o pro~
prietate (arător, păşune, pădure) cel put.in atit cît să poată munci el şi familia
lui" 7 . De asemenea, se arăta că firul conducător al întregului proiect de reformă
agrară este acea convingere se>cial-economică că pămîntul trebuie luat de la acela
care este numai mediat~sa) interesat în
producţia agricolă şi dat aceluia care în
urma propriei munci prestate va fi ches Monitorul Oficial, 1919-1940; C. Haman- Codul general al României - legi uzuale,
voi. IX--XXVII, 1919-1940.
ţ:iu

6 Rezoluţia privind unirea Transilvaniei cu
România adoptată de Marea Adunare Naţio
nală de la Alba-Iulia, în .,Istoria României în
documente. între anii 1918-1944",
Bucureşti,
1982 pag. 27.
7 A.rhivelc Statului Ristrita-Năsăud. fond :
.,Consilieratul Al:!ricol al jud. Năsăud", dos. 16 ;

3

Ibidem.
M. Ştirban, Problema arendărilor forţa.
te ... nag. 280-281.
10 Gazeta Oficială a Consiliului Dirigent al
Transilvaniei, Banatului, Crişanei, Maramureşului şi ţinuturilor româneşti din Ungaria, nr .
14, 20 februarie 1Sl9, pag. 67-68.
Il Jbfdem,
9

fn continuare : A S.B.
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prietăriţi cei care luptaseră pe front, invalizi, văduve şi orfani de război, ţărani
cu pămînt puţin sau care nu aveau deloc 16.
Modul în care a fost concepută legea
din 1919 a făcut ca ea să fie completată
cu ordonanţe şi instrucţiuni, continuîndu-se în acelaşi timp şi arendarea forţată
a pămîntului supus exproprierii. Datorită
amînării aplicării prevederilor decretuluilege, s-a hotărît să nu se mai întîrzie cu
operaţiunile de expropriere şi împroprietărire, ci pămîntul să se arendeze imediat
ţăranilor, rămînînd ca operaţiunile respective să fie executate ulterior. Astfel,
în decursul anilor 1919-1921, au fost emise ma! multe ordonanţe, completate cu
instrucţiuni, pentru a executa lucrările de
arendare forţată a pămîntului. Fără a se
identifica cu decretul-lege de reformă agrară. arendările forţate au preluat treptat şi parţial, unele prevederi ale acestuia.
Amintim, astfel : Instrucţiunile pentru comisiile locale nr. 1004/RA, elaborate Ia
20 noiembrie 1919, cu referire Ia modul
de formare a comisiilor locale de reformă
agrară, în temeiul articolelor 15-16 din
decretul-lege nr. 3911/1919 17 ; Ordonanta
nr 1005/RA din 20 noiembrie 1919. prin
care se reglementa termenul de anuntare
a imobilelor expropriabile şi a cererilor
pentru împroprietărire ; Ordonanta nr.
1006/RA, pentru folosirea fondurilor bă
neşti în scopul pregătirii lucrărilor de re-'
formă a:grară 18 : Ordonanta nr. 20.393, din
10 februarie 1920. considerată ca îriceout
al lucrărilor de reformă aQ'rari'i în Tran.c::ilvania : Deciziunea preşedintelui Comitetului AgrRr nr. 5617, din 22 iulie 1920, referitoare la simplificarea lucrărilor de rf';..
formă aQ'rară şi obli~ativitatea de a arpn.:.
da toate terenurile supuse exproorierii 19 :
Decizia nr. 30.313. din 5 noiembrie 1920.
care reg_lementa modul de arPndarp. a tp..:.
renurilor: DP.cizia nr. 361R. din 12 ::tnri,;,.
lie Hl'2 L referitoare J;~ valo;:p·ea arenzii
stabilitP dP r.nmisiile iudetene 20.
Deci, întîlnim în Transilvania, alături
de decretul-lege pentru reforma agrară, o

dă sătenilor

chiar înainte de înfăptuirea
reformei agrare.
In cursul lunilor iunie-iulie 1919,
Consiliul Dirigent a definitivat proiectul
de reformă agrară, care a fost votat de
Marele Sfat Naţional şi înaintat spre aprobare regelui, care, în ziua de 10 septembrie 1919, l-a sancţionat. Decretul-lege nr.
3911/1919 a fost dat publicităţii la 12
septembrie 1919 12 •
Acest decret a constituit punctul fundamental al reformei agrare în Transilvania şi în temeiul lui s-au făicut lucrările
de reformă agrară. Aceasta era menită, în
primul rînd, să sporească, să completeze,
şi să integreze economiceşte proprietăţile
rurale ţărăneşti, fără a se neglija crearea
de proprietăţi mijlocii ; de asemenea, urmărea să se înlesnească dezvoltarea industriei naţionale şi crearea de mici gospodării ţărăneşti. Decretul era alcătuit din
maC multe părţi, vizînd : îndreptăţirea şi
măsura exproprierii, procedura de expropriere, plătirea preţului de expropriere şi
răscumpărarea prin noii proprietari. Motivarea principală a exproprierii era pentru cauză de utilitate publică. Se expropriau în întregime toate proprietăţile imo~i_]iare ale statelor străine, toate proprietăţile absenteiştilor, proprietăţile Persoanelor particulare care depăşeau 500 jug ;
acolo unde era necesar. se puteau expropri;} şi păşuni şi păduri 13.
Exproprierea era realizată de Consiliul
DirTgent, nrin Consiliul Superior pentru
Reforma ·Ag-rară. organizat pe trei sectiuni : Ardeal, Banat. părtile ungurene.
OrQ'::tnple inferioare ne executie erau comisiunile iudeţene şi comisiunile locale
COITI1lnaJP fii.
Pretul fixat pentru exnroprierp era cel
row·~nnnziltor pretului oămîntului din annl 1 ţ}l ~. Pi=imîntul e'<nronri~t er11. n::trcehf în lotllri n~ comnletare. loturi întreQ'Î
!'\l Jnturi dP coloniz~re. ;~le căror întindPri
v~ri;~u în functie de r~Iitatea pămîntului
şi ~an')l'<>;~ P'P.OC!rFtfic/1 15.
Ordinpq nrioritătilor 1~ tmnronrietărire
st.Rbilea ci'\. în Primul rînd vor fi îmnroDecretul-lege nr. 3911 pentru Reforma aîn Tran~~lvania, Banat si părţile ungurene,
din 12 septembrie 19HJ. în : C. Hanangiu - "Codul l!eneraL", vol. IX-X. pag. 193-205.
13 Ibidem, pag. 1!17.
H Jbidcm, pag. 198-1()0.
15 Ibidem, pag. 200.
12

grară

IG

Ibidem, pag. 202.

17

A.S.B .. dos. 16.

Ibidem.
Gazeta Oficială a Comisiunii regionale de
tmifirare Clui, nr. 22. din 20 august 1920.
21 Ibidem, nr. 12, din 14 mai 1921.
18

19
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legislaţie referitoare la arendările forţate,
în perioada 1919-1921 ; scopul lor a fost
de a asigura în întregime cultivarea terenurilor agricole ; arendările forţate au
repr_ezentat măsuri de tranziţie şi un prim
pas pe calea înfăptuirii reformei agrare.
Forma definitivă a legii de reformă
agrară
în Transilvania a reprezentat-o
"Legea pentru Reforma Agrară din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş"
adoptată la 30 iulie 1921 21 • Această lege
preia principiile fundamentale din legea
din 1919, introducînd însă şi numeroase
modificări, pentru realizarea, şi pe această
cale, a unificării legislaţiei 22 . Intenţia
mărturisită a legiuitorului era de a spori
întinderea proprietăţii rurale ţărăneşti, de
a înfiinţa păşuni şi păduri comunale. Legea cuprindea : partea I, exproprierea ;
partea a II-a, împroprietărirea ; cota intangibilă de pămînt lăsată proprietarului a
fost calculată după criterii economice şi
sociale, fără să se ţină seama de dimensiunile marii proprietăţi, asupra căreia se
aplica exproprierea ; în anumite cazuri s2
puteati face exproprieri totale. ExproprierE-a s-a făcut prin răscumpărare ; la stabilirea pretului se aveau în vedere : calitatea fizică a pămîntului, productivitatea,
valoarea de vînzare, luîndu-se ca bază clP
calcul pentru Transilvania anul 1913 23 .
Statul prelua o pa:rte din pretul pămîntu
lui si a lucrărilor de reformă agrară ; la
plată erau obligati ţăranii împroprietăriti,
care trebubu să achite pretul pămîntului ;
pretul se achibl o dată, sau în anuităti e~tale, semestriale. pe o perioadă ce se putea prelungi pînă la 20 de ani ; achitarea
sumei de către cei îndreptăţiţi la împroprietărire începea o dată cu punerea lor
în posesie.
Pămîntul expropriat, în afară de rezervele de stat şi a terenurilor aflate în
folosinţă comună, era împărţit foştilor soldaţi, invalizilor, orfanilor şi văduvelor de
război, ţăranilor cu pămînt sub 5 ha 24 .
Ca instituţie pentru îndeplinirea operatiilor financiare, alături de executarea
reformei agrare a fost creată, prin Decre21 Monitorul Oficial,

nr. 93, din

30

tul-lege nr. 4167, din 12 septembrie 1919,
Banca Agrară 2·".
Prin elaborarea legii de reformă agrară din 1921 pentru Transilvania s-a creat
cadrul juridic pentru înfăptuirea reformei
agrare. Procesul de aplicare a acestei legi
şi, în general, de reformă agrară,
a
fost însă îndelungat şi sinuos. De aceea,
în perioada următoare, a fost elaborată o
întreagă legislaţie privind aplicarea reformei agra.':'e şi dezvoltarea agriculturii.
Legile de reformă agrară din 1919 şi
1921 din Transilvania au reprezentat
punctul de pornire în transformarea structurală a agriculturii ; în întreaga perioadă
interbelică s-au elaborat multe ale legi,
pentru a finaliza în primul rînd lucrările
de reformă agrară şi a organiza agricultura în conformitate cu cerinţele timpului.
Ca primă etapă, a fost adoptat un Regulament de aplicare al legii din 1921,
din 4 noiembrie 1921, prin care se detaliau prevederile legii, în ceea ce priveşte
exproprierea (art. 1-108) şi împroprietă
rirea (art. 118-206) 26_
In continuare, au fost adoptate legi
care vizau modificarea unor articole din
legea din 1921. La 23 iunie 1922, prin Lerea nr. 2867. s-au modificat articolele :
48-62 ; 71-77 ; 81 ; 86 ; 87 ; 101-103 ;
105 ; 106 ; 108 ; 111 ; 137, din legea de
reformă agrară din 1921. Prin noua lege
se prevedea grăbirea operaţiilor de expropriere şi împroprietărire, prin simplificarea formelor şi scurtarea termenelor. Rolul Băncii Agrare în înfăptuirea reformei
agrare în Transilvania a fost preluat de
st~t, care a preluat totodată şi partea de
finanţe legată de reforma agrară 27. Normele de expropriere şi împroprietărire au
fost fixate prin circulara nr. 13.575, din 7
iulie 1922, care, la punctul 29, stabilea că
în cazul cînd lipsesc olanurile de parceJare sau nu sînt conforme cu star"'a de
fapt, darea în stăpînire să se facă de că
tre organele agricole judeţene pe baza
lotului tip şi a tabloului celor îndreptă

tiH 2s.

iulie

M. 0., nr. 125, din 12 septembrie 1019.
C. Hamangiu, op. cit., vol. IX-X, p.
i5ti-803.
27 Ibidem. p. 891-896.
23 Gh. Hristodol, Problema agrara m presa
rnmână din Transilvania în anii 1919-1929, în
"AIIA", XVI, pag. 306.
25
26

1921.
23

Vezi pe larg : v;ctor Moldovan - Memanuscris, păstrat la A.S.B., vol. I-11.
C. Hamangiu, op. cit., voi. IX-X, pag.

24

Ibidem, p'lg. 740.

22

morii -

743.
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silvania, ele erau inalienabile şi indivizibile J:;. Legea a fost completată cu Regulamentul de aplicare din 15 decembrie
1927 3".
Pentru orfani, invalizi şi văduve de
război, Legea nr. 2475, din 7 iulie 1930,
prevedea categoriile de îndreptăţiţi la împroprietărire, ordinea de preferinţă, locul
de împroprietărire :J;;_
Deceniul patru al secolului XX a fost
marcat de puternica criză economică dintre anii 1929-1933 ; urmările acesteia
s-au resimţit şi în agricultură. De aceea
au fost adoptate o serie de legi care gră
beau procesul de aplicare a legislaţiei agrare, şi, în acelaşi timp, încercau să finalizeze procesul de aplicare al reformei
agrare şi de distribuire a pămîntului celor
în drept.
La 2 noiembrie 1932 este adoptată Legen pentru modificarea şi abrogarea unor
dispozitii din legile pentru reformă agrară. Se încerca simplificarea procedurii de
punere în posesie şi statuarea juridică a
dreptului de proprietate astfel primit asupra pămîntului. Organele de aplicare a
reformei agrare au fost schimbate, trecîndu-se responsabilitatea asupra : Curţilor
de Apel ; Tribunalelor de Judeţ : Judecă
toriilor : se scurtau termenele de judecată,
iar hotărîrea de expropriere, rămasă definitivă şi confirmată
totul în suprafaţă
de delegatul direcţiunii cadastrului, era
considerată un titlu definitiv pentru proprietar în ceea ce privea suprafaţa exprooriată : art. 12 trecea atributiile Comitetului Agrar asunra Consiliului uniunii Camerelor de Agricultură ; art. 13 preciza că
dispozitiile resoectivei legi vor fi considerate ca parte integrantă din legile de r0
formă ap-rară pentru Transilvania din 1919
Ri 1921 36. Legea ::1. fost întregită cu un
Re$1lament de aolicar<>, publicat la data
de ?4 der.embrie 1932 37.
Prin Decretul nr. 2372. din fi noiemhrie 193n. s-au modific::.t arti.colele l !'ifi si.
1 !17 nin Regulam~>ntol rle anli.care a leP"ii
de reformă agrară din Transilvania, refe-

Regulamentul pentru aplicarea art. 22
din legea din 1921, cu nr. 3881, a fost elaborat la data de 20 septembrie 1922. Prin
acesta se fixa norme precise pentru încurajarea crescătorilor de animale de rasă,
prin acordarea de facilităţi şi avantaje
pentru aceştia 29
Regulamentul adoptat la 13 decembrie
1922, cu nr. 5473, arăta explicit modul de
aplice1re al legii, prin care se autorizau
comunele să vîndă loturi de casă invalizilor, văduvelor, orfanilor, funcţionarilor
de stat, judeţeni sau comunali, precum şi
tuturor demobilizaţilor, în întindere cuprinsă între 200-500 m.p. :10.
In funcţie de evoluţia lucrărilor de reformă agrară, au fost elaborate legi referitoare la unele aspecte particulare. Astfel, la 5 august 1924, s-a aprobat legea nr.
2591, prin care se recunoşteau ca valabile
toate vînzările-cumpărări de pămînt făcute
tăranilor cultivatori, pînă la 5 ha, individual, între 1 februarie 1921 şi 1 ianuarie
1924, din moşiile supuse exproprierii :11 .
Legea privitoare la înstrăinarea loturilor dobindite prin împroprietărire, adoptată la data de 13 martie 1925, preciza la art. 1, că pămîntul dobîndit de
săteni în întreaga ţară pe baza legilor de
împroprietărire agrară, şi cel dobîndit prin
diferite legi de împroprietărire, nu poate
fi vîndut sau cumpărat decit sub rezerva
exercitării dreptului de preempţiune al
statului. De asemenea, se precizau conditiile în care pămîntul asupra căruia statul
renunţa la dreptul de preempţiune, poate
fi vîndut. Pentru Transilvania se preciza
că vînzările se vor face conform dreptului comun, prin acte notariale, transcrise
sau întăbulate în cărţi funciare 32.
In întreaga legislaţie agricolă se acorda
o mare atenţie invalizilor, orfanilor şi vă
duvelor de război, cît şi celor care s-au
distins în lupte prin fapte de vitejie. Pentru aceste categorii s-au elaborat : Legea
nr. 1402, din 15 mai 1927, pentru împroprietărirea ofiţerilor decoraţi cu ordinul
"Mihai Viteazul" ; posesorii ordinului erau împroprietăriţi fără plată, cu loturi
individuale de pînă la 25 jug ; în Tran-

în

33 C.
Hanangiu, Codul ... , voi. XV-XVI,
pag. 746--747.
34 M. O. nr. 277, din 15 decembrie 1927.
35 ldem, nr. 147, din 7 iulie Hl30.
X C. Hamangiu, Cndnl..., voi. XX, p. 763-

M. O. nr. 135. din 20 septembrie 1922.
Ibidem, nr. 200, din D decembrie 1922.
:n Ibidem, nr. 168, din 5 august 1924.
32 Ibidem, nr. 58, din 13 martie 1928.
29

30

7li8.
:!7 Ibidem,

voi. XX, pag. 877-882.
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ritor la întocmirea lucrărilor de cadastru,
parcelare şi s-au introdus, alături de unităţik.. de măsură tradiţionale, pentru Transilvania - jugărul şi stînjenul şi unităţi
le de măsură folosite în restul României :
metrul pătrat şi hectarul38.
In acelaşi context, prin Decretul-lege
nr. 1247, din 27 aprilie 1938, s-a decis unificarea dispoziţiunilor privitoare la căr
ţile funciare, cuprinzînd : modul de întocmire, întăbularea şi înscrierea provizorie, înscrierea drepturilor tabulare, notarea, ţinerea evidenţei cărţilor funciare :m.
Legislaţia agrară a vizat, în perioada
cercetată, şi aspecte legate de organizarea,
îndrumarea şi controlul agriculturii, crearea de facilităţi pentru stimularea producţiei agricole, scutirea de taxe şi impozite.
Prin Decretul-lege nr. 1986, din 2 noiembrie 1936, s-au stabilit modul de organizare şi funcţionare al Ministerului Agriculturii şi Domeniilor "0 , iar prin Legea
sancţionată cu decretul-regal nr. 1361, din
22 martie 1937, s-au luat măsuri în vederea organizării şi încurajării agriculturii 41. Legea din 6 aprilie 1939, sancţio
nată cu decretul-regal nr. 1565, relua şi
aprofunda unele dispoziţii ale legilor anterioare 42. O nouă modificare privind organizarea agriculturii se aduce prin Legea- din 24 aprilie 1940, sancţionată cu
decretul-regal nr. 1406. Legea făcea referiri la modificarea celor anterioare în
acest domeniu 43 •
Perioada crizei economice a făcut necesară elaborarea legilor prin care să fie
uşurată situaţia din agricultură. La aceasta se adăuga lipsa de inventar agricol a
gaspodăriilor ţărăneşti, ceea ce a dus la
grevarea de datorii a multor proprietăţi
rurale. ln ajutorul acestora, s-a incercat
să se intervină prin adoptarea următoare:..
lor legi : Legea din 7 aprilie 1934, privind
lichidarea datoriilor agricole, promulgată

cu decretul-regal nr. 1036. Legea prevedea
c~ datoriile agricole se reduc cu 50%, iar
restul va putea fi plătit în 34 rate semestriale, cu dobîndă de 30fo ; mai cuprindea
prevederi referitoare la modul de urmă
rire a sumelor datorate de debitorii agricoli, situaţia patrimoniului debitorului în
timpul lichidării""· Legea a fost însoţită
de un Regulament de aplicare "5 şi a fost
completată prin Legea relativă la pagubele suportate prin lichidarea datoriilor
agricole, din 1 aprilie 1940, avînd nr.
112S "6.
Urmărind stimularea producţiei agricole şi creşterea productivităţii, statul a
intervenit prin o serie de legi : Legea
pentru scutirea proprietăţilor comasate de
impozitul pe veniturile proprietăţilor agricole, adoptată la 9 august 1938 "7 ; Legea din 5 aprilie 1940, prin care se stabileau normele de aşezare, percepere şi constatare a impozitului pe veniturile realizate din exploatările agricole "s.
Situaţia creată în urma evenimentelor
din vara anului 1940 s-a reflectat şi în legislaţia agricolă, cu toate că pentru N-V
Transilvaniei nu mai putea fi aplicată.
Astfel, la 8 septembrie 1940, prin Decretul-lege nr. 3073, referitor la înscrierea
drepturilor de proprietate pe baza sentintelor iudecătoreşti de expropriere ·şi îmnroprietărire, precum. şi· pentru vînzările
făcute de către stat din suprafeţele expro~
nriate si a celor rezultate ·din exercitarea
dreptului de nreempţiune, se recunoşteau
~a nronrietari asunra terenurilor din sentinte iucif'~ătorP.sti de P.xnrooriere si_ imnroorietărirP. date în baz:=t lel!ilor df' rP.formi'l :=tl!rară oentru Tran.c:;ilvani<~. toti ln..:
rtdtnr1•. t.nrtto cnmune1P. si institut?.ilP. dD:
nr1.ce fel (s.n.) : DP a!'.f'menP'l. ~l('r>oc:;t nr~nt
('r"\ rP~UnO<:I"llt si da~"i'J lnr>d'irile no mi'l.c:;n~
ri'\toqrP. r'l.dastrală ::tu fost s'l.u ·nu exp.rn~
tate. dacă terenurile au fost sau nu. plă..:.
tite; chiar dacă drepturile de proprietate
nu au fost trecute in cărti funciare. Statul renunţa în favoarea stăpînilor de fapt
care au fost puşi în posesie, fie de orga-

M. 0., nr. 259, din 6 noiembrie 1936.
C. Hamangiu. Codul..., voi. XXII, pag.
583-612.
40 Ibidem, voi. XXIV, pag. 512-581.
41 Ibidem, voi. XXV, ;Jag. 536-596: trebuie
aJTJintit că, in întreaga perioadă cercetată. ministerul care s-a ocupat de problemele a~ricul
turii a avut aceeaşi denumire : Ministerul Agriculturii si Domeniilor.
42 M.O., nr. 82. din Ci aprilie Hl39.
4J Ibidem. nr. 97, din 24 aprilie 1940.
33
:Il

44 C. Hamangiu, Codul .. , voi. XXII, pag.
96--120.
·15 Ibidem, voi. XXII. pag. 334-388.
-~> Ibidem, voi. XXVII. par.. 39!J.
H M. 0., nr. 182. din 9 aur.ust 1938.
48 Ibidem, nr. 82, din 5 aprilie 1940.
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nele judecătoreşti, fie de cele administrative49.
· ··
Legislaţia agrară pentru Transilvania
a cuprins multe aspecte particulare, rezultate din devenirea istorică, cadrul instituţional, statal şi juridic al acestei provincii. De aceea, o situaţie aparte au avut
aici păşunile şi pădurile. Din "Expunerea
de motive" la proiectul de reformă agrară al Consiliului Dirigent, rezultă că, după
unirea din 1918, structura proprietăţii rurale din Transilvania se prezenta astfel :
suprafaţa totală : 122.278 km2, din care :
33,90Jo teren arabil ; 33,80fo păduri ; 12,30fo
fineţe; 12,80fo păşuni;
0,60fo vii; 0,10/o
stuf ; 3,90Jo pămînt neproductiv. Din aceste suprafeţe, în ceea ce priveşte proprietatea, se repartiza astfel : statul- 7,650Jo;
comunele - 15,45o;0 ; fonduri, aşezămin
te, biserici, şcoli - 4,530/o ; societăţi, căi
ferate - 1,550Jo ; composesorate, urbarlalişti -- 9,050/o ; proprietatea particulară 60,950/o .;o,.
Din aceste date rezultă o trăsătură caracteristică pentru proprietatea rurală din
Transilvania : aproape 1/3 din suprafaţa
a~ricolă era reprezentată de păşuni şi pă
duri, iar proprietatea comună ajungea la
300/o. Acest aspect va determina ca în legile de reformă agrară şi cele ulterioare,
acestor categorii de terenuri şi proprietăţi
să le fie acordat un statut aparte 51 .
Ca un principiu general al legislaţiei
de reformă agrară pentru Transilvania
s-a statuat ca pădurile, păşunile de munţi
şi izlazurile comunale, ale composesoratelor foştilor iobagi şi ale comunităţilor de
avere ale fostelor regimente de graniţă
să fie scutite de expropriere.
Motivatia
era că aceste proprietăţi servesc nemijlocit interese agricole şi promovează. creş
terea de vite direct a proprietarilor lor,
în majoritatea absolută, dacă nu în totalitate, toţi fiind agricultori şi crescători de
vite 52.
De asemenea, pentru aceste categorii de
proprietăţi, s-a luat în considerare evoluţţa specifică a legilor referitoare la ele :
legislaţia era reprezentată de : Legile LIII,

LIV, LV din 1871 ; XIV din 1880 ; XXIV
din 1892 Şi VII; din 1908 53 . Aceste legi
au fixat şi conSolidat în a doua juinătate
a sec. al XIX-lea şi începutul sec. XX
proprietatea comună (s.n.). Ea s-a extins în
exclusivitate asupra pădurilor şi păşunilor
(s.n.) şi era reprezentată de : lzlazurile şi
pădurile urbariale, izlazurile şi pădurile
composesorale, izlazurile cumpărate cu ajutorul statului, izlazurile constituite prin
comasarea particulară sau create, unde nu
existau, prin contribuţia benevolă a ţăra
nilor. Proprietăţile composesorale şi foste
urbariale se stăpîneau în comun şi se exploatau în regie proprie. Un rol important în cadrul proprietăţilor composesorale 1-au avut fondurile culturale. Merită
amintită averea foştilor grăniceri năsău
deni, formată din fostele păduri şi păşuni
alodialie, în suprafaţă de 273.999 jug. Era
administrată în temeiul art. de lege XIX
din 1890 şi a Instrucţiunilor Ministerului
Agriculturii nr. 49.272 din acelaşi an. O
parte din suprafaţă a fost lăsată comunelor pentru satisfacerea nevoilor de lemne
de foc, construcţie, iar restul era administrat cumulativ (s.n.), prin Direcţia Silvică,
înfiinţată la Bistriţa 54.
Pădurile şi păşunile au fost tratate în
cadrul legilor de reformă agrară pentru
Transilvania, din 1919 şi 1921, separat,
subliniindu-se că, în general, vor fi scutite de expropriere 55 . Se accepta exproprierea acestor catel!orii deterenuri doar pentru crearea de izlazuri şi păduri comunale. iar acolo unde existau, pentru comple.:..
tarea lor.
Legile ulterioare referitoare la păşuni
.<tU incercat să modificP st::ttutul acestora.
La 25 .<~.Prilie 1928, prin Legea nr. 1099.
s-a rerilementat orp:aniz::~rea. administra;..
rea şi exnlo~tarea năşunilor. SP. reulement.:m cateP"oriile dP păşuni, modul de folosire. modul dP. tr~nsmitere a proprietătii
asupra păşunii ; păşunile comune, care re~
:n Dezbaterile Adunării Deputaţilor, ~edinţa
din 13 iulie 1921.
54
Ve;zi pe larg: I. Kovacs Formarea proprief,!fii funciare buryheze in Transilvania după
desfiinţarea iobăgiei la 1848, în : .,Studia Universitatis .. Babeş·Bolyai", 1966, seria historiot,
fnscicula 2. pa~r. 82-97.
53 Decretul-le,qe nr. 3911;1919 în: C. Hamiln~iu Codul..., voi. IX-X. pag. 193-205 : Lc,r;ca dn 30 iulie 1921, în : M,O. nr. 93, din 30
iulie 1921.

49 C. Hamangiu, Coiul ... , voi. XXVIII, partea :- II-a. nag. 1557-1558.
50 A.S.B. fond : ConsieleratuL.. dos. 16.
51 Ibidem.
52 Ibidem.
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prezentau acele terenuri care se stăpînea~
cu caracter de bun obştesc, de locuitorii
dintr-o comună sau de locuitorii din mai
multe comune, cu scopul de a fi folosite
in comun, ca păşuni, fie că această situatie a fost creată prin legi de împroprietă
rire, sau cu acordul coproprietarilor 56. Legea a fost urmată de un Regulament de
aplicare, din 12 iulie 1928 57.
Prin Legea din 13 noiembrie 1934,
sancţionată cu decretul-regal
nr. 3028,
s-au înfiinţat Eforiile comunale şi judeţene de păşuni, iar administraţia păşuni
lor a fost trecută de la Ministerul Agriculturii şi Domeniilor la Ministerul de Interne. sub denumirea de "Direcţiunea Pă
şunilor". De asemenea, au fost create eforii comunale şi judeţene, care aveau personalitate juridică 58. Această schimbare
va dura pînă in anul 1938, cînd, prin Decretul-regal nr. 1258, din 19 martie 1938,
Direcţia 'Păşunilor şi Eforia Centrală de
Păşuni vor trece din nou sub administrarea Ministerului Agriculturii şi Domeniilor 59
La fel ca şi păşunile, suprafeţele de
pădure au fost privite, din punct de vedere legislativ, ca avind un statut aparte.
Prima reglementare asupra acestei categorii de proprietăţi s-a făcut în 1924. La
1 iulie 1924, prin Decret-regal nr. 2187, a
fost promulgată "Legea pentru satisfacerea trebuintelor normale în lemne de foc
si .de constr'ucţie ale populaţiei rurale din
Vechiul Regat, Basarabia si Bucovina". In
partea· a III-a; capitolul VI, se fac referiri la administrarea pădurilor comunale
din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş. Astfel, se arată că aceste păduri
se vor administra conform le!illor în viJ!Oal'e (atunci - s.n.) însă sub controlul
si supravegherea-statului si în ceea ce priveşte aplicarea Codului silvic. In acest rel!im se vor administra : pădurile comunale ca şi cele infiintate prin legea de reformă agrară din 1921, oădurile comoosesoratelor. izlazurile îmoădurite. de asemenea. Pădurile comunelor din. fostul regiment român de graniţă de la Năsăud şi

cele ale fostului regiment de grăniceri româna-bănăţean nr. 13 de la Caransebeş:, se
vor administra ca şi pînă acum (anul
1924 - s.n.), conform statutului ce-l au
însă sub controlul statului în ceea ce priveşte respectarea Codului silvic 60.
Legea a fost completată cu un Regulament de aplicare, care detalia prevederile acesteia : categorii de păduri, mod de
administrare, atribuţiile serviciului silvic,
obligaţiile proprietarilor, dreptul de proprietate, modul de exploatare, controlul
statului, forme de organizare. Pădurile
expropriate pentru a fi destinate pentru
a forma păduri comunale erau trecute în
patrimoniul comunelor Gl.
Legea din iulie 1924 a fost modificată
prin Legea din 15 iunie 1929, promulgată prin Decretul-regal nr. 1854. In partea
privitoare la modul de administrare a pă
durilor proprietatea fostelor comune gră
nicereşti din jud. Năsăud, se prevedea că
aceste proprietăţi se vor .administra conform statutelor în vigoare, însă cu respectarea regimului de exploatare potrivit Codului silvic şi sub controlul statului 132. In
completare, Decizia nr. 138.400, din 23
iulie 1936. se referea la modul de exploatare a pădurilor (mod de tăiere, valorificarea materialului lemnos) 63 . La aceasta
~e adaugă Decizia nr. 242.043, din 27 noiembrie 1936. relrJ.tiv la regimul de exploatare a pădurilor 6t..
Alături de regimul şi legislatia generală referitoare la păduri, pentru comunele foste grănicereşt.i din jud. Năsăud.
s-au elaborat o serie de reglementări soPci.ale. Prima, orin Decretul-regal 'nr. 3845,
din 3 ianuarie 1926. cînd s-au aprobat
Statutele Societăţii Regna, soecializată. în
PXoloatarea oădurilor celor 44 dP comun4>
din fostul regiment 2 românesc de granită
de la Năsăud. Acest statut cuprindf>a : denumirea. sediul şi durrJ.trJ. societătii : scopul declarat era administrarea. exploataTPrl. si desfarf>rea mat.Pri.alulni lemnos: r.apitalul social, aporturile sociale, const'itutte qin averea comună a celor 44. de comune foste grănkereşti, dreptul de con-

56 C. Hamangiu, Codul ... , voi.
XV -XVI.
p;.g. 1051-1061.
57 M.O. nr. 126, din 12 iulie 1928.
5~ C. Hamangiu, Codul ... , voi. XXII, pa!l'.

M.O .. nr. 140, din 1 iulie 1924.
nr. 86. din 16 aprilie Hl25.
C Hamangiu, Codul.... voi. XVII,
52B-!i29.
G:J M.O., nr. lGU. din 23 iulie 1!J3G.
1H Idern, nr. 277, din 27 noiembrie 1936.
6il

Gl Idcm.
62

'747.
5!1

Ibidem, voi. XXVI, pag. 312, partea I.
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p.

J}reptul de proprietate cade asupra locuitorilor din comune iar lucrările de gestiune şi administraţie se vor face de Direcţia Silvkă Bistriţa. Sînt prevăzute modul de formare a bugetului, a bilanţului şi
de utilizare a fondurilor lill.
l)..m urmărit elaborarea cadrului legislativ privind problema agrară în Transilvania în perioada interbelică pentru a surprinde cîteva din trăsăturile sale esenţiale.
Astfel, deşi elaborată la nivelul întregii ţări, legislaţia agrară a surprins permanent situaţia specifică din Transilvania,
mai ales în perioada de activitate a Consiliului Dirigent (1918-1920), aceasta, deoarece aici, legiuitorul s-a întîlnit cu situaţii aparte, reprezentate de vechile drepturi şi norme de proprietate, rezultate din
dezvoltarea istorica-socială şi politică anterioară anului 1918, care avea un specific aparte faţă de restul teritoriului ţării
Deşi surprinde şi aspecte locale, caracteristice pentru situaţia din Transilvania, legislaţia agrară, alături de întreaga
operă legislativă de după 1918, a contribuit la consolidarea procesului de unifiC8.re şi dezvoltare unitară a statului român în perioada interbelică rm.
Legislaţia agrară, începută prin sistemul arendărilor forţate, a continuat cu
legile de reformă agrară din 1919 şi 1921
pentru Transilvania. Apoi, în deceniile
III-IV, s-au elaborat noi legi, care încercau să finalizeze procesul declanşat între
1919-1921 şi să creeze noul cadru de dezvoltare a agriculturii româneşti. Faptul că
în toată perioada interbelică s-au elaborat
legi cu referire la problematka agrară,
arată rolul important al acesteia în cadrul
general de dezvoltare al societăţii româneşti după unirea din 1918;
In cadrul legislaţiei agrare din Transilvania, un aspect aparte 1-au reprezentat legile care se refereau la păduri şi pă
şuni, formate şi existînd ca proprietăţi
comune (s.n.). Aceste categorii s-au bucurat de o atenţie deosebită, începînd cu

trol al guvernuiui, modul de administrare
al societăţii, modul de utilizare al veniturilor realizate din exploatarea pădurilor r;,i.
La 27 aprilie 1933, prin Decretul-regal nr. 1247, se promulga Legea pentru
modificarea unor dispoziţiuni din legea de
administrare a pădurilor comunale din
fostul district al Năsăudului. Această lege
se referea, în special, la modul de satisfacere a necesităţilor de lemne de foc, construcţie şi comerţ, al fostelor comune gră
nicereşti. Administrarea se făcea sub directa îndrumare a Direcţiei Silvice, cu sediul în Bistriţa lili.
Un an mai tîrziu, printr-un Jurnal al
Consiliului de Miniştri, nr. 2434, din 27
noiembrie 1934, se modifică din nou modul de administrare a acestor păduri. Pă
durile trec în administraţia Direcţiei Silvice Bistriţa, conform legilor XI din 1890
şi art. 14 din Legea din 1924, referitoare
la administrarea pădurilor. Tot patrimoniul trece în favoarea Direcţiei Silvice,
care va face administrarea în regie cooperativă, pe baza legii de administrar·e
pe baze comerciale a întreprinderilor şi
avuţiilor publice şi a legii cooperaţiei lii'.
In toamna anului 1940, la fel ca şi
pentru celelalte categorii de terenuri din
N--V Transilvaniei, care nu mai cad sub
administrarea statului român, şi, pentru
averea fostelor comune grănicereşti din
jud. Năsăud se emite un Decret-lege.
Acesta are nr. 3013, din 4 septembrie
1940, şi se referă la recunoaşterea modului de administrare a proprietăţilor acestor comune. In art. 1 se arată că : "cele
44 comune grănicereşti sunt şi rămîn proprietarele pădurilor şi păşunilor din jud.
Năsăud, care prin art. 24, alin. c şi art.
~~2, alin. c, din Legea de reformă agrară
din Transilvania, din 1921, au fost scut.ite de expropriere (s.n.) şi menţinute ca
păduri şi păşuni ale acestor comune, constituite sub denumirea de : Comunitatea
de avere a Comunelor Grănicereşti din
Năsăud. Patrimoniul lor era alcătuit din :
păduri şi păşuni comunale pentru lemne
de foc, păduri şi păşuni, administrate în
comun ; instalaţii industriale, căi de transport, construcţii, locuri de depozitare.

rn Ibidem, voi. XXVIII, pag. 1451--1458.
Ibidem, vol. XIII-XIV /1922-1926; voi.
XV-XVIjl92(i-1929; voi. XVII/1929; în accepţiunea autorului toate legile apărute în această perioadă erau "legi de unificare" (s.n.).
G9

H5

Jdcm, nr. 3, din 3 bnuarie 192G.

G~

C. Hamanr:riu, Codul... voi. XXI. p. 451.
Ibidem, vol. XXII, pag. 7B3-78G.

Gl
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legiie din i919 şi 1921 iO, care stipulau,
ca principiu general, scutirea lor de expropriere şi menţinerea dreptului de proprietate asupra lor în comun. Acest principiu
va fi menţinut şi în următoarele legi referitoare la aceste categorii de proprietăţi,
întărind însă rolul statului din punct de
vedere al exploatării, cu respectarea normelor Codului silvic it.
Efectele pozitive ale legislaţiei agrare
s-au făcut simţite şi în Transilvania. Legislaţia agrară a schimbat repartiţia proprietăţii agrare, diminuînd marea proprietate şi înzestrînd, în primul rînd, pe cei
cctre munceau pămîntul (s.n.) cu proprietăţi funciare.

Din punct de vedere istoric, parcelarea marii proprietăţi însemna forma cea
mai radicală şi, totodată, ultima, de lichidare a vechiului regim agrar. Prin aceasta,
raporturile de dependenţă ale ţăranului
faţă de proprietar au fost atenuate, deoarece. a fost înlocuită baza lor - marea
proprietate.
Prin legislaţia agrară, alături de celelalte aspecte ale vieţii economico-sociale
şi politice, în perioada
interbelică
s-a
creat un cadru unitar de dezvoltare şi
progres a societăţii româneşti. Toate provinciile au revenit la vechea lor matcă,
s-au înscris în procesul de "rezonanţă istorică", în dezvoltarea specifică a spaţiu
lui de spiritualitate românesc.
Leg,~laţia agrară reprezintă transpunerea în plan juridic a concepţiei economice şi politice a celor care au condus România ÎJl perioada interbelică. Ea resimte
influenţa din Transilvania, care prin integrarea în statul naţional-unitar român s-a
identificat cu specificul naţional românesc.

7~ Vezi pe larg: art. 10, 11 din legea nr.
:ll.ll1j1919; in Ibidem, voi. IX-X, pag. 193~05 ; legea din 30 iulie 1921, 733-803 ; art. 6,
pct. 2 ; art. 8 ; art. 12 ; art. 24.31 ; 32--37.
71 Vezi pe larg : legile prin care se stabileau
regulile de administrare a proprietăţilor foste_
lor comune, grănicereşti din jud. Năsăud şi in·
deosebi : Legea din 1 iulie 1924. în : M.O. nr.
HO, din 1 iulie 1924.

LA LEGISLATION AGRAIRE DANS LA TRANSYLVANIE PENDANT
L'ENTRE-DEUX-GUERRES
(Resume)
bres d'une collectivile humaines, soit que des
cummunantes humaines), les pâturages et les for~ts garderaient et pendant la periode d'entredeux-guerre.s la meme caractere de propriete
en commun. Pour cella, beaucoup de lois ont
ete elaborees relativement strict a cettes categories ele propriete.
La legislation <1grair(' represente, egalement.
la reponse de la societe roumaine aux phenomenes et aux transformation general-europeennes d'apres la premiere guerre mondiale. Ainsi,
les lois de reforme agraire de Roumanie (19191921), ont ete considerces aussi pendant l'epoque comme les plus progressistes de S-E d'Europc.
Par la legislation agraire, a c6te des autres
a~pects de la vie economique. sociale et politique, pendant l'entre-deux-guerre,s, a ete cree
le cadre unitaire de developement et de progres
de la societe roumaine.

La legislation agraire de Transylvanie, pendant l'entre-deux-guerres reflete le mode d'int~gration de cette province dans le developemcnt unitaire de l'Etat roumain apres 1918.
Commencee avec les Lois de reforme agraire de 1919 et 1921, l'activite legislative dans
C"et domine sere continuee, pendant toute la
periode d'entre-deux-guerres, ainsi 1nontrant
l'importancc> du probleme agraire dans la soC'icte roumaine.
En memc temps, reflete les particularites
specifiques de developement de la province, en
rr.pport avec son passe historique.
Dans la domaine de la propriete fonciere,
on distingue des traits specifiques. Si pour la
terrain cultivable les noubeaux formes de propriete se sont imposees plus facile. pour les
pnturages et les forets, elles ont eu un caractere
particulier.
Heritees comme proprietes (soit des mem-
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CONTRIBUTII DOCUMENTARE LA ISTORICUL
CAMINULUI CULTURAL "AVRAM IJ\NCU"
AL REFUGIATILOR ARDELENI DIN BUCUREŞTI
(1941-1944)

LIVIU BOAR

unde să se păstreze trează conştiinţa drepturilor noastre vremelnic încălcate, unde
legătura între cei de aici şi cei rămaşi dincolo de hotp.rul nedrept, să se menţină neîntrerupt şi unde să se ducă lupta sfîntă
de păstrare a "crezului" ardelean. Această instituţie nu putea fi alta decît Căminul
Cultural (subl. n.) singura care face minuni dacă-i pusă pe drumul cel adevărat".
ln baza acestei convingeri, pentru care
s-a dedicat 'trup şi suflet inimosul învăţă
tor, în vara anului 1941 a adresat o serie
de memorii Fundaţiei Culturale Regale
"Regele Mihai I", demersuri care au găsit
audienţă "dîndu-mi-se aviz favorabil pentru muncă" după cum mărturiseşte în lucrarea mai sus citată~.
Intr-unul din aceste demersuri, intitulat "Referat. din 25 iunie 1941 - Despre
înfiinţarea Căminelor
Culturale pentru
Refugiaţi" :l (păstrat la Arhivele Statului
din Tg. l\tiureş şi pe care îl publicăm integral în anexă) se arată că "Intelectualii
se acomodează mai repede şi înţeleg vremurile cu mai multă uşurinţă tocmai prin
pregătirea lor şi prin felul lor de a presta
o muncă de catedră, administrativă, etc.
care este aceeaşi ori-unde s-ar găsi (... ).
Pentru sătenii refugiaţi însă problema
este cu mult mai grea. Pe ei îi leagă glia
de pămînt unde au muncit o viaţă întreagă, şi pentru ei nu este totuna oriunde
ar lucra ; îi leagă locul naşterii cu toate
amintirile frumoase, problemă care pentru
funcţionari de multe ori rămîne neobservată şi de aceea săteanul este mereu cu

Ideea constituirii în Bucureşti la Muzeul Satului Românesc a unui cămin cultural în care refugiaţii români din judeţele Transilvaniei de Nord cedate Ungariei
horthyste să se întHnească pentru a-şi alina sufednţele fizice şi morale şi pentru a
păstra vie speranţa reintoarcerii pe meleagurile natale a fost susţinută de un
grup de patrioţi mureşeni, printre care
se afla învăţătorul Iustin Handrea din
Maioreşti *.
Iată ce scria Iustin Handrea 1 despre
situaţia refugiaţilor ardeleni din Bucureşti
in prima jumătate a anului 1941 : "Paralel
cu opera de ajutorare materială se simţea
nevoia unei îndrumări temeinice pe teren
cultural şi educativ la care nu s-a gîndit
oficialitatea, poate dintr-o scăpare din vedere, sau, poate mai ales, că nimeni nu se
gîndea la început că ne va fi atît de lung
refugiul. Pentru aceşti oameni plecaţi de
la vetrele lor, trebuia creată o instituţie
care să-i înalţe spiritual şi să-i susţină ;
trebuia găsită modalitatea întrebuinţării
cu folos a puţinului lor timp liber. Aceşti
oameni trebuiau îndrumaţi în noul mediu
de viaţă, sfătuiţi şi alintaţi sufleteşte.
Trebuia un cadru unde să se simtă bine,
$
Iustin Handrea - n. 12 aprilie 1905 în
corn. Vălenii d2 Mures. sat Maioresti. A ab·
solvit Şcoala Normală din Tg. Mureş în anul
J U28. A activat ca învătător în mai multe localităţ.i, din actualele judeţe Mureş şi Har"
phita. apoi la Bucureşti unde a deţinut diferite funcţii în cadrul Fundaţiei
Culturale
"Her,elE' Mihai I". a Căminului Cultural "Avram Iancu". Mir.istrul Agriculturii. (reft>rent
~_,ef, muzeolog), învăţător la Şcoala 185
de
unck s·a pensionat în 1965.
1 Iustin Handre:1,
TTei ani cu Tefugiaţii
rtrdeleni, Fundaţia Culturală ({egală
,,Hegcle
Mihai I", Bucure~ti, (19-14 ?), p. 11-12.

2
:1

p. 17.
Arhivele Statului Tg. Mureş, fond "Că

Ibidem -

minlll Cultural "Avram Iancu" al Refugiaţilor
Jlrdeleni;', dos. 1. filele 5-6.
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adunare a Muzeului Satului Românesc îşi
spun unii altora păsurile. In frumosul lor
port, cu măiestre înflorituri ale căror îmbinări de culori denotă cel mai nobil gust
artistic, pe uliţele largi umbrite cu frunziş ale "noului·' lor sat, pribegii mureşeni
oferă priveliştea unor mlSionari ai credinţei ce-şi îndreaptă cu emoţie paşii sufletului spre altarul pe care vor jertfi truda
zilelor de lucru şi odihnă, pentru redobindirea Ardealului lor pierdut. Peste 350 de
refugiaţi, din toate straturile sociale, de
la lucrătorul simplu manual şi pînă la
demnitarul înaltelor diriguiri, s-au înfă
ţişat azi în aceeaşi nobilă chemare : Ardealul" 7•
Ca preşedinte al Căminului a fost ales
lt. col. Ioan Roşu, fost conducător al organizaţiei premilitare din judeţul Mureş
şi sprijinitor al mişcării culturale mureşene, director învăţătorul Iustin Handrea,
vicepreşedinte maior în rezervă N. Bozianu, avocat, secretar Alexandru Mustaţă şi casier Afton Nicoară.
In primăvara anului 1942, Căminul
Cu1tural al mureşenilor şi-a lărgit numărul membrilor, cuprinzînd pe toţi refugiaţii din Transilvania de Nord cedată Ungariei. ,,De la început scria Iustin Handrea - aceşti refugiaţi au aderat la acţiunea şi la munca mureşenilor,
dar nu i-am încadrat crezînd că se vor
găsi şi alte judeţe să ne urmeze, constituind alte cămine similare. Neavînd însă
nimenea curajul să ne urmeze, i-am primit aici fădnd din toţi refugiaţii (cari
se găseau) în Bucureşti, o singură comunitate sufletească (şi) de muncă. Aceasta ar fi, în cîteva cuvinte povestea
începutului Căminului Cultural "Avram
Iancu" al refugiaţilor Ardeleni din Bucu-

gîndul la locuriie părăsite şi nemîngîiat".
Bucureşti, loc cu valoare de simbol pentru
toţi românii, un grup de refugiaţi mureşeni au hotărît ca duminicile şi zilele de
sărbători să fie prilej de întîlnire a refugiaţilor pentru a dezbate problemele care
îi frămîntau ~"La 27 iunie 1941 - notează Afton Niceară --- în acelaşi Muzeu al Satului Românesc la a doua consfătuire s-au întrunit cam 35 (de) refugiaţi din satele mureşene : Ruşii-Munţi, Deda, Idicel, etc. Directorul Handrea le-a împărtăşit tuturor
planul lui de a înfiinţa un cămin cultural
in care să se adune, ca la şezătorile satului, toţi mureşenii, să-şi spună necazurile,
8ă se ajute între ei cu ce-şi pot fi de folos şi mai ales să-şi amintească mereu
unul de la celălalt că dincolo de linia trasă ca un zăbranic negru peste ţarinile curat româneşti, îi aşteaptă înlăcrimaţi pă
rinţii şi fraţii lor : de aici, de la cei liberi,
aşteaptă cei de "dincolo"' mîntuirea de sub
jugul străin" ii_
La 3 august tot la Muzeul Satului Românesc, în prezenţa a peste 70 de refugiaţi, Iustin Handr~a
anunţă
iminenta
constituire a Căminului Cultural "insistînd îndeosebi asupra laturii naţionale şi
a specificului lucal. Dumnealui sfătuieşte
pe cei prezenţi - notează Afton Nicoară
în cronica sa - să caute prin toate mijloacele să păstreze intact atît portul moş
tenit de la părinţi cît şi sufletul generos, iubitor şi sincer care nu trebuie lăsat
să se umple de noroiul ispitelor cari pîndesc nenumărate la fiecare pas" 6 .
Adunarea de constituire a Căminului
Cultural al Refugiaţilor, la început al mureşel).ilor, mai apoi al tuturor ardelenilor,
a avut loc la 17 august 1941. "In sfîrşit
mult aşteptata zi a constituirii sosi - no~
tează avocatul Afton Nicoară - Mult înainte de ora convocării - 16 - mureşenii
adunaţi plicuri, pîlcuri, prin faţa sălii de

reşti" 8.

A fost aleasă conducerea Căminului
care avea următoarea componenţă : preşedinte lt. col. Ioan Roşu din Tg. Mureş,
vicepreşedinte praf. Gh. Moldovan din
Gurghiu, Director : Iustin Handrea din
Maioreşti, membri : Ciacău Ion din
Ruşii Munţi, Cristian Teodor din Porceşti
(azi Vălenii de Mureş), Precup Panfil
din Maioreşti şi Afton Nicoară din Tg.
Mureş. :Preşedinţii de onoare praf. univ.

4 Cronic'l întîlnirilor care au avut loc în
zilelP rle 20 ~i 27 iulie, 3, 10 şi 17 august 1941
a fost consemnată de avocatul Afton Nicoara
d!n Tîrgu Mureş, fiind publicată de
Iustin
Handrea în volumul "Trei ani cu refugiaţii m·cideni". Manuscrisul original se află la ArhiVPle Statului Tg. Mureş în fondul Căminului
Cultural "Avram Iancu". rlos. 2. filele 1-12.
" Arhiup/e Statului Tg, Mure8 fondul
citat. fila 3.
G Ibidem, fila 4.

7

~

Ib!dem, fila 10.
Ibidem, fila 12.
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dr. lacob

Mihăilă

din Bucureşti, Dr. Bu-

Statul a venit în ajutorul lor şi le-a
creat noi posibilităţi de viaţă. Funcţio
narii au intrat oarecum în normal, mă
car în speranţă, prin utilizarea lor în
alte locuri, iar muncitorilor şi sătenilor
li s-a dat de lucru şi dintre ei unii, au
fost chiar împroprietăriţi în alte părţi.
Intelectualii se acomodează mai repede şi înţeleg vremurile cu mai multă
uşurinţă tocmai prin
pregătirea lor şi
prin felul lor de a presta o muncă de
catedră, administrativă etc. care este aceeaşi ori unde s-ar găsi. Un liber profesionist sau un funcţionar nu este legat de locurile unde îşi profesează meseria decît în raport cu realizările sau
înfăptuirile pe teren din punct de vedere
ştiinţific, social etc. (dacă le are) şi în raport cu veniturile materiale şi de aceea
problema refugiaţilor intelectuali s-a putut rezolva cu mult mai uşor, atît pe plan
material, dacă statul i-a oferit salariul
din care să poată trăi chiar mai modest,
cît şi din punct de vedere sufletesc, pentru că, dacă existenţa i-a fost asigurată,
şi .alte legături nu are cu locurile pără
site, sigur că şi stare sufletească este
mult mai uşurată.
Pentru sătenii refugiaţi însă problema este cu mult mai grea. Pe ei îi leagă
glia de pămînt unde au muncit o viaţă
întreagă şi pentru ei nu este totuna ori
unde ar lucra : îi leagă locul naşterii cu
toate amintirile frumoase, problemă care
pentru funcţionar de multe ori rămîne
neobservată, şi de aceea
săteanul este
mereu cu gîndul la locurile părăsite şi
nemîngiiat.
Acolo între ai lui, îi dau ajutor la
muncă, care îl înţelegeau şi îi dau sfat
şi încurajare în nenorociri,
se simţea
bine şi odată deslipit de tot ce i-a putut
oferi locul natal şi societatea în care s-a
născut şi a trăit se simte stingherit în
toate, străin la el în ţară şi desrădăcint.
Aici nu se mai ocupă nimeni de el.
Nu-i mai dă nimenia o vorbă bună plină
de dragoste şi el în simplitatea lui, vede
toate acestea pe lîngă toate celelalte neajunsuri şi de aceea se simte cu mult
mai nenorocit I-ar trebui un sprijin
moral. I-ar trebui un ajutor, un îndemn
şi o povaţă călduroasă pînă va veni vremea să se reîntoarcă la locurile părăsite
şi singura instituţie care ar putea să-i ia
sub ocrotirea ei ar fi Fundaţia Culturală

Nicoară, medic primar chirurg, preşedintele ,,Astrei" Reghin, vicepreşedinţi
prof. Gh. Moldovan din Gurghiu-Mureş,
prof. Vasile Netea din Deda-Mureş, prof.
Vktor Isac din Zlaşti-Hunedoara.
Mijloacele prin care urmau să-şi rea-

gen

lizeze scopul propus erau dintre cele mai
dtverse, de la conferinţe şi expuneri pe
diverse teme, pînă la audiţii radiofonice,
de la spectacole folclorice la expoziţii de
artă.

Despre activitatea acestui focar de
care a ţinut trează conştiinţa
de neam şi speranţa reîntoarcerii pe meleagurile natale au fost publkate,
în
seria "Cartea refugiatului ardelean" trei
volume de cronici anuale de către Iustin
!]andrea, Ion Groşanu şi Ion Goia 9.
cultură,

ANEXA Nr. I
Bucureşti

1941, iunie 25. "Despre înculturale pentru refugiaţi" -- referat întocmit de Iustin
Handrea şi înaintat Fundaţiei Culturale
Regale "Regele Mihai I".
fiinţarea Căminelor

REFERAT
din
25 iunie 1941
DESPRE ÎNFIINŢAREA CĂMINELOR
CULTURALE PENTRU REFUGIAŢI
Multe şi nenumărate probleme s-au
pus în ultimul timp pentru rezolvare,
printre care, la loc de frunte a fost aşe
zată problema refugiaţilor.
9 Iustin Handrea, Cronica şezătorilor duminicale ale Căminului Cultural "Avmm Iancu" din primul an de activitate 17 august
1941-17 august 1942, Fundaţia Culturală Re·

gală

.. Regele Mihai I",

Bucureşti

(1943), 298 p. ;

Cronica şezători lor duminicale ale
Căminului Cultural "Avram Iancu" din al doilE-a an de activitate 17 august 1942 - J7
august 1943, Fundaţia Culturală Regală "ReT(Jn

Groşan.

rele Mihai 1",
Goia. "Cronica

Bucureşti

(1943). 41G p. ; Jc-n

duminicale ale Că
minului Cultural "Avram Iancu" din al treilut an de activitate - 17 auqust 1943-17 august 1944, Fundaţia Culturală Regală "Regele

Mihai I".

şezătorilor

Bucureşti

(1944) 339 p.
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ANEXA Nr. II

Regală "Regele Mihai I" care se ocupă
cu îndrumarea sătenilor.
S-ar putea înfiinţa cămine culturale
pe judeţe în cadrul cărora s-ar putea
face atîtea lucruri bune şi folositoare.
- S-ar putea face educaţia lor din
toate punctele de vedere.
-- Li s-ar putea da tot felul de în-

Bucureşti, 1942, decembrie 3. Raport
înaintat profesorului Grigore Forţu, Comisar General al Refugiaţilor Ardeleni de
către conducerea Căminului Cultural "Avram Iancu" al Refugiaţilor Ardeleni în
care se prezintă activitatea căminului, de
la înfiinţare pînă la data întocmirii raportului şi se face invitaţia profesorului
Forţu de a vizita căminul.

drumări.

- Ar avea posibilitatea să ţină legă
turi strînse de comunitate.
-- S-ar putea face şi întreţine relaţiile de iubire a locurilor părăsite printr-o sistematică pregătire sufletească.
- S-ar putea forma şi întări credinţa în dreptatea noastră, asupra regiunii

D-Sale Domnului Prof. Grigore
Comisarul General al
Refugiaţilor Ardeleni

Farţu

Loc o

părăsite.

- S-ar putea forma şi întreţine atmosfera de sigură reîntoarcere la locurile
şi vetrele părăsite.
-- Căminul Cultural ar putea oferi
chiar asistenţă gratuită (sanitară) prin
medicii fii ai judeţului respectiv, care se
găsesc în Bucureşti, plasări şi obţinere de
ajutoare pentru cei bolnavi şi nevoiaşi
etc. etc.
Şi cîte alte lucruri nu s-ar putea face
pentru aceşti oropsiţi de soartă.

Calea Călăraşi, 18
Domnule Comisar General,
Avem onoarea a vă aduce la cunoş
Ardeleni din Bucureşti
s-au constituit în Cămin Cultural încâ
din luna August 1941, ce funcţionează sub
auspiciile l<"""'undaţiei Culturale Regale "Regele Mihai !", în cadrul căruia se duce
luptă pentru păstrarea şi promovarea specificului ardelenesc, pentru menţinerea
trează a conştiinţei asupra
drepturilor
noastre încălcate, pentru îndrumarea şi
promovarea culturii şi educaţiei din toate
punctele de vedere şi se poartă grija ca
aceşti pribegi, paşnici ţărani ce-şi munciau
glia străbună, aruncaţi de vitregie în docotul Capitalei, să nu cadă în nefastele-i
ispite, pînă la reîntoarcere.
Aici, la acest Cămin, au foSit chemaţi
şi îmbrăţişaţi toţi refugiaţii de toate categoriile sociale, cu toate necazurile şi du
rerile lor. Prin Cămin se alinâ suferinţele, se alimentează continuu
nădejdea
intr-un viitor mai bun, dîndu-se atît cît
se poate, şi ajutoaTe din punct de vedere
material.
!n decursul unui an de activitate s-au
desfăşurat peste 50 de şezători cu program educativ, cultural, artistic şi de petrecere, în cadrul cărora s-au ţinut peste
70 de conferinţe, recitîndu-se sute de poezii cu acelaşi înalt caracter educativ.
Pentru educaţia artistică s-au dat 3
spectacole, în mod gratuit,· la Teatrul
.JVIuncă şi Lumină", şi tot prin bunăv~
inţa D-lui Victor Ion Popa, directorul atinţă că refugiaţii

Mijloace.
Conferinţe,

Auditiî de radio
Bibliotecă cu sală de lectură
Cinematograf
Şezători, întruniri, serbări.
- Manifestaţii româneşti cu caracter
de propagandă pentru lămurirea în special a străinilor stabili în Bucurtşti şi a
celor care trec incidental prin Bucureşti
asupra romanităţii ţinuturilor cedate.
Cred, că în felul acesta s-ar putea veni într-o mică măsură în ajutorul lor. Ar
avea un cuvînt cald şi o îndrumare şi
s-ar putea face şi cea mai frumoasă operă de propagandă naţională mai necesară
ca oricînd.
De aceea vă rog a-mi permite dacă se
poate, ca să organizez un Cămin Cultural
pentru refugiaţii din jud. Mureş.
Bucureşti,

la 25 iunie 1941

Arhivele Statului Tg. Mureş, Fond
Căminul Cultural "Avram Iancu" al Refugiaţilor Ardeleni, dosar nr. 1, filele 5-6.
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cestui Teatru, s-au împărţit săptămînal la
1OU bilete gratuite.
O echipă a Teatrului "Muncă şi Lumină", condusă de Dl. Marinescu, a jucat,
la sediul Căminului nostru, cîteva piese
istorice şi comedii.
La Crăciun s-a fă.cut concurs de datini,
la care au participat 13 echipe, din diferite sate ale Ardealului de :;.\jord. Trei- e~
chtpe cu "Turca" au participat la concursul de (... ) 1 organizat în sala "Aro" şi la
pomul de Crăciun oferit (... ) 2 ... damentului German de la Cercul Militar.
S-a atanjat la Librăria Cioflec o vitrină cu (... ) J ... mente de viaţă românească"
din Ardealul cedat, cu ocazia (... ) " de 1
Decembrie, care a rămas deschisă 8 zile.
Pentl:u cinstirea memoriei lui George
Coşbu~, s-a făcut un pelerinaj la mormîntul lui, unde ~-a oficiat un parastas şi
depus o coroană. S-a comemorat calendarul istoric şi cultural ardelean şi al evenimentelor mai însemnate din viaţa neamului românesc.
&-a organizat o bibliotecă cu sală de
lectură prin ajutorul Fundaţiei Culturale
Regale "Regele Mihai l" şi al Ministerului Propagandei Naţionale, în valoare de
peste_ 36.000 lei, cercetată destul de fruinos de către refugiaţi şi care conţine
scrieri de cea mai pură valoare culturală
şi educativă. S-au
împărţit
săptămînal
cărţi, reviste, fotograiii şi broşuri de propagandă · ca : revista "Albina", săptămî
nalul "Ardealul", ziarul "Basarabia",
"Muncitorul R9mân", "România Viitoare",
"Soldatul", "Sentinela", "Cătuşe Roşii"
şi "Sub călcîiul bolşevic", fotografia M.S.
Regelui şi a conducătorului Statului, cărţi
din colectia "Cartea Satului" (peste 1.000
volume), cărţi de rugăciuni, cărţi cu continut moral şi patriotic, etc.
S-au făcut prin Căminul Cultural. peste 70 abonamente la "Albina" şi peste
200 la "Ardealul", îndruma ţi fiind toţi
membrii să citească ace~>te două gazPte.
S-au făcut audiţii la radio şi s-a sfinţit steagul Căminului Cultural.
S-a făcut o echipă de căluşari, o echipă de teatru şi s-a înjghebat corul Că
minului. Marşul "Deşteaptă-te Române"
1
2
~
4

se cîntă regulat la închiderea şezătorilor
de catre întreaga asistenţă.
Numărul prezenţilor la şezătoare
s-a
ridicat uneon, şi mai ales în vară, la peste
J UUO persoane aşa că, socotind prezentele
unui an de zile, ele se cifrează la cîteva
zeci de mii de prezenţe. .
Pe lîngă această operă de educaţie şi
îndrumare, Căminul Cultural a făcut şi
operă de asistenţă. S-au făcut 928 plasări
de serviciu, dintre care peste 400 le-a
făcut personal Dl. Col. Ion Roşu, preşe
dintele Căminului. Pentru 6 elevi de liceu, refugiaţi fără părinţi s-a obţinut,
prin intervenţia Căminului, cîte 4.500 lei,
Lar pentru 3 elevi de la liceul industrial,
cîte 5.000 lei, ajutîndu-s·e şi un număr de
12 elevi cu cărţi de şcoală, în valoare de
peste 7.500 lei. Un elev de la Şcoala de
Horticultură a primit casă şi masă timp
de două săptămîni, pînă la deschiderea
internatului.
S-au făcut intervenţii pentru internare în spitale şi sanatorii, în mod gratuit. La spitalul din Braşov s-au făcut 1.
intervenţii chirurgicale în mod gratuit.
Prin colecte benevole şi anonime, fă
cute printre refugiaţii noştrii, s-a realizat
suma de 19.051 lei, cu care sumă s-au
ajutat 5 familii de refugiaţi necăjiţi.
S-au dat consultaţii juridice gratuite
~1 au fost ajutaţi să-şi procure actele civile, reuşind să se obţină acte chiar de
peste hotare.
S-a luat legătură cu Cooperativa Refugiaţilor Ardeleni şi alte centre de aprovizionare, înlesnind aprovizionarea cămi
niştilor.

De asemenea, s-au făcut intervenţii
la diferite instituţii, servind refugiatii din
provincie, care au apelat la ajutorul nostru, iar cei veniţi in Capitală pentru rezolvarea diferitelor chestiuni personale,
şi .cei care au dat pe la Cămin, au primit
găzduire gratuită.

Tineretul a fost îndrumat la îmbrăţi
şarea de meserii, iar unii au fost îndemnaţi să se înroleze voluntari în armată.
Pentru soldaţi au fost ajutaţi cu cîte
200 lei, trimiţîndu-se banii prin poştă la
unitatea respectivă.
S-au strîns fotografii pentru alcătui
rea albumului membrilor Căminului.
Căminul · Cultural a avut
deosebita
cinste de a fi vizitat de înalte personali-

loc rupt în text
Idem
Idem
Idem

· --
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ANEXA Nr. III

tăţi, în frunte cu Dl. Profesor D. Gusti,
Dl. Prof. Marinescu, Dl. Hans Krause, directorul secţiei economice a Institutului
German de Cercetări Ştiinţifice, ofiţeri
superiori germani şi italieni şi alte perwnalităţi ştiinţifice şi culturale, scriitori,
preoţi şi publicişti din Capitală şi provincie.
De asemenea, am avut bucuria de a primi în mijlocul nostru corul Căminelor
Culturale din Viştea de Jos - Făgăraş,
Pucioasa - Dîmboviţa, Crasna - Storojinet, Brăneşti Dîmboviţa, Asociaţia
Invăţătorilor Moldoveni din Transilvania
şi Corul Cultural Românesc din judeţul şi
oraşul Odesa.
Acestea sînt cîteva din realizările Că
minului Cultural al Refugiaţilor Ardeleni.
In acest spirit s-a lucrat şi se va lucra, dovedind că prin unire şi bună înţe
legere, şi mai ales prin dragostea faţă de
aproapele, munca acestui Cămin devine
folositoare Neamului.
Cu onoare vă rugăm să binevoiţi, Domnule Comisar General, a ne face cinstea
de a vizita Căminul într-una din Dumineci, cînd timpul vă va permite, cu care
ocazie vă vom sta la dispoziţie cu tot materialul documentar despre munca acestui ~ămin Cultural.
Primiţi, vă rugăm, domnule Profesor,
încredinţarea distinsei
stime ce vă păs

Bucureşti 1943, noiembrie 18 - Directorul Căminului Cultural "Avram Iancu''
al Refugiaţilor Ardeleni, 1. Handrea înaintează ministrului propagandei naţionale
lista personalităţilor care vor susţine conferinţe la Ateneul Român în perioada ]
Dec. 1943 - 2 Februarie 1944.
FUNDAŢIA

CULTURAL REGALĂ
"REGELE MIHAI I"
CAMINUL CULTURAL
"AVRAM IANCU••
AL
REFUGIAŢILOR ARDELENI
B-dul REGELE MIHAI I Nr. 22
(MUZEUL SATULUI ROMANESC)
BUCUREŞTI II
Nr. 180/943

BUCUREŞTI 18 Noiembrie 1943
FUNDAŢIA CULTURAL REGALA

"REGELE MIHAI I"
INTRARE Nr. 320
1944 luna Ianuarie ziua 11
DOMNULE MINISTRU,
In legătură cu aprobarea obţinută de la
On. Ministerul de Interne pentru a ţinea
un ciclu de opt şezători cu caracter ardelenesc la Ateneul Român, cu onoare vin
a vă înainta numele conferenţiarilor şi
subiectelor care se vor desvolta, după
cum urmează : Vasile Netea, publicist,
Bucureşti : Generaţia Unirii (1 Decembrie).
Ioan Moga, profesor universitar, Sibiu :
Transilvania în istoria românească (8 Decembrie).
Grigore T. Marcu, profesor la Academia
Teologică-;- Sibiu : Biserica Transilvaniei
factor de Unire (15 Decembrie).
Gabriel Tepelea, publicist, Bucureşti : Ardelenii în cultura românească (12 Decembrie).
Liviu Chinezu, Rectorul Academiei Teologice, Blaj : Etica Transilvaniei. (12 Ianuarie 944).
Grigore Popa, profesor, Sibiu : Un sfert
de veac de viaţă literară transilvană. (19
Ianuarie 944).
Ion Vlasiu, sculptor, Bucureşti : Pictori
şi sculptori din Transilvania. (26 Ianuarie 944).

trăm 5.

Directorul delegat al
F.C.R.R. Mihai I
Directorul

Căminului

I. Handrea
Arhivele Statului Tg.

Mureş

-

Căminul Cultural "Avram Iancu"
fugiaţilor Ardeleni, dos. 10, filele

Fond
al Re5-7.

adăupată ulterior cu cerneală
în textul dactilografiat pe hîrtie cu
antetul "Fundaţiei Culturale Regale - Repele
Mihai l". Pe prima pagină rezoluţia : "3 Dec.
42 - Dna Bd. -- Rogă să se transcrie frumos
şi fără gre~Pli. şter5ături, etc ...
j

Propoziţie

albastră
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Dimitrie Todoran, profesor universitar,
Sibiu : Douăzeci şi cinci de ani de activitate ştiinţifică şi culturală în Ardeal. (2
Februarie 944).
Conferinţele vor fi urmate de recitări,
cîntece şi coruri alese din creatia literară
şi artistică a Transilvaniei ex~utate de
poeţi şi artişti transilvani.
Primiţi vă rog Domnule Ministru, asigurarea stimei ce Vă păstrăm.

Secretar,
S.S. indescifrabil
Domniei-Sale
Domnului
Ministru al Propagandei

Naţionale

Loc o
Arhivele Statului Tg. Mureş minul Cultural "Avram Iancu" al
Ardeleni, dosar Nr. 10, fila 12.

Director,
I. Handrea

Fond Că
Refugiaţilor

L. S.

DOCUMENTARY CONTRIBUTIONS TO THE HISTORY OF THE
"AVRAM IANCU" CLUB OF THE TRANISYLVANIAN REFUGEES
IN BUCHARF.ST
Summary
On the basis of an archivistic
material,
mostly unpublished, that can be found at the
State's Archives in TîrQU Mureş. the author
presents the way in which "the Club «Avram
Iancu» of the Transylvanian Refugees" set up
în 1941 at thf' Village's Museum of Bucharest
and the activity of the teacher Iustin Handrea
from Maioreşti, the Mureş County, concerning
this.

The author, also publishes some documents
c-nr.cerninr: the activity of this club between
1941-1944, its role in keeping awake the national conscicnce of the romanians from Tran~ylvania, whn were obliQed to leave
their
oirthplaces after the Transylvania was given
to the Hortyst Hungary due to thc Diktat of
Viena.
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VIAŢA CULTURALA ŞI RECLAMA IN BISTRIŢA
- consideraţii pentru perioada interbelică ---.

CORNEL

CRĂCIUN

mondial. Fără populări masive, fără un
sprijin puternic şi unilateral, din partea
statului, numai prin efortul, adesea individual, al dtol'va împătimiţi - fie ei
meseria~i, negustori sau de profesii liberale -, s-a produs aceast<'i racordare a
elementului românesc la standardele naţionale pe durata perioadei interbelice.
Viaţa culturală cuprinde, în complexitatea ei, atît teritoriul artistic propriuzis (muzică. teatru, artă plastică şi cinema), cît, mai ales, puternica iniţiativă localc1 concentrată în societăţile cu sC'op
cultural şi bazată pe forţele intelectuale
locale. In prima parte a prezentului studiu - dedicată culturii - vom face, permanent, distinctia dintre oferb altor medii de cultură, comparativ cu realizările
autohtone în totalitatea lor.

MOTTO:
.,Reclama este su1iletul comerţu
lui. Comercianţi ! Industriaşi ! uti-

coloana pentru anunţuri a
"Săptămîna" care vă va face
cunoscuţi în întreg judeţul"( (SĂP
TAMANA, II, nr. 8/22 februarie
1930, p. 4).
lizaţi

gazetei

Lucrarea de faţă lŞl propune să sondeze lumea interbelică bistriţeană pe coordonatele sale fundamentale : socio-economice şi culturale. Profitînd de faptul remarcabil - că presa locală acoperă aproape în totalitate perioada pe care o
supunem atenţiei şi de experienţa acumulată în cercetarea domeniului de referinţă, ne vom prevala de ocazia prezentă
pentru a face cunoscute rezultatele la care
am ajuns în urma cercetărilor întreprinse
jn ultima perioadă de timp.
Pe lîngă interesul inerent oricărei întreprinderi gnoseologice, Bistriţa ne-a polarizat atenţi~a şi din perspectiva melanjului de etnii prezente aici. Dacă luăm
în considerare datele demografice comunicate pentru finele secoluLui trecut de
C. Diac:onovkh 1 - unde minoritatea germană deţinea un procentaj de aproximativ 60,56% - şi pînă la informaţiile fur·
nizate de volumul al II-lea din monumentala ,,Enciclopedia României(( 2, ce surprinde inversarea raportului de forţe, ne
găsim de fapt - în prezenţa •Unei realităţi. pe care comunHatea românească a
înrcgistrat-'o printr-un efort continuu.
Atraqem atenţia asupra faptului că ne
aflăm în situaţia unei stabilităţi demografice depline a celorlalte etnii, plecarea
masivă a elementului german producîndu-se abia după cel de-al doilea război

I. MUZICA

Sistemul concertistic - deosebit de
uzitat în mediul provincial - se găseşte
la mare cinste si în cazul orasului Bis~
triţa. Artiştii clujeni, membrii· marcanţi
ai Operei Române, pot fi întîlniţi pe scena teatrului local încă din primăvara anului 1924. Atunci sustine un recital soprana Elena Chiffa 1, artistă ongmară
din localitate. a cărei pregătire şi talent
multilateral îi v;or asigura un loc de frunI Dintr·o populaţie de 9109 locuitori, 2274
erau români (majoritatea ~<reco-catolici), 5517
~nşi şi 1126 maghiari, cf. C. DIACONOVICH,
Enciclopedia Română, Sibiu, voi. I, 1898, p. 496.
z La J iulie 1937 populaţia Bistriţei ern de
13.292 locuitori, cf. Enciclopedia României, voi.
II, Bucureşti, 1938, p. 533.
3 GAZETA BISTHIŢII,
II, nr. 9(1 mai
1924, p. 2.
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te în peisajul interbelic al capitalei ardelene. Celebra soprană Ara de Barbu 4, baritonul Bădescu 5 şi tenorul Spătaru 6
vor fi capete de afiş pentru sezonul 1930.
In fine, tenorul Adrian Cîrţiu7 va concerta şi el in vara anului 1939.
Capitala este prezentă mult mai activ şi ceva mai complex pe scena muzicală locală de-a lungul perioadei interbelice. In luna iunie a anului 1923 este
amintit in Bistrita tenorul Nicolae Rabega 8 , urmat fiind :de baritonul D. Andreescu 9 în martie 1929, soprana Victoria
Demetrescu to în ianuarie 1930 si de celebrul bariton Jean Athanasiu il în noiembrie 1930. Simpla enumerare ne demonstrează ralitatea deosebită a interpreţilor care s-au produs pe scenă în spectacole de aleasă ţinurtă artistică. Chiar
dacă unii vor fi înclinaţi să aouze intervalul mare de timp rămas descoperit între apariţii, ne permitem să atragem
atenţia asupra dificultăţii de a organiza
un turneu de ţinută, cît şi referitor la
disponibilizarea unor "vedete" ale domeniului - cum e şi cazul celor aminti,te.
Punctele de maxim interes sînt asigurate
de numeroasele reprezentaţii ale teatrului "Cărăbuş" şi de prezenţa lui George
Enescu 12 din data de 11 decembrie 1929.
Constantin Tănase 13 are şi aici succesul
4
5

asigurat în permanenţă, ca de altfel pretutindeni în ţară 14 . Personaj legendar al
soenei româneşti, el atrage mereu un
public numeros - in ciuda unor luări de
poziţie vehemente ale apărătorilor "onoarei publice" grav primejduite de aluziile
transparente ale comicului. Interesant de
urmărit, în cazul particular al producţi1 i
lor lui Tănase, nu este atît conţinutul
revistei pe care o pune în sc-enă, ci talentul de a trezi şi menţine intact interesul pentru producţia sa printr-O campanie publicitară pen:etrantă, respectiv,
ecoul înregistrat de apariţiile sale repetate - dar nu repetabile. Pe durata unui
deceniu, între 1928-1937, teatrul său
este prezent de 8 ori pe scena bistriţea
nă 15 şi de fiecare dată succesul de public este acelaşi, deosebit. Prezenţa sa
eclipsează total celelalte două prezenţe
din branşă, datorate C'Ompaniei "Licurici" 16 şi ~eatrului "Alhambra" 11 . De notat, în acest context al prezenţelor bucureştene, prestaţia corului C.F.R. ts din iulie 1935.
Pe plan local, domeniul de grup este
dominat de societatea corală "A. Mureşanu" prezentă de numeroase ori pe scenele lirice din oraş, fie prin producţii
proprrii - cum ar fi cazul operetei ,,Crai
Nou" 19 sau al operei "Şezătoarea" 2° - ,
fie în spectacolele Reuniunii Femeilor
Române sau ale Reuniunii Meseriaşilor
Români din localitate. Ea este seronda-

RASUNE'l'UL. I, nr. 3/26 iulie 1930, p. 2.
SAPTAMANA, III, nr. 22/31 mai 1930,

p. 2.
6 Ibidem.
7 NAZUINŢA, II, nr. 34/23 iulie
B GAZETA BISTRIŢII, III, nr.

H Deţinem informaţii relevante pentru mediul micilor oraşe din Transilvania. Un studiu aprofundat va da la iveală - nu ne in·
doim - amănunte interesante pentru impactul teatrului de revistă în România interbelică, cu deosebire în situaţia companiei "Că
răbuş" şi a lui Tănase.
15 Conform anunţurilor deoarece
comentariile sînt destul de reţinute, pînă la a
lipsi cu desăvîrşire ! - Tănase a fost prezent
pe scena din Bistriţa în 16 octombrie 1928, 11
ianuarie 1929, 14 octombrie 1929, 10 februarie
1930, 17 octombrie 1930, 11 ianuarie 1931,
R
aprilie 1935 şi 14 aprilie 1937.
16 Revista
"Nebuniile
Bucureştiului"
de
Wiliam Mero cu Ninon Moscu, cf. SAPTAMANA, VIH, nr. 244/17 martie 1935, p. 4.
17 NAZUINŢA, II, nr.
14/26
februarie
1939, p. 4.
18 SAPTAMANA,
VIII, nr. 261/28 iulie
1935, p. 3.
19 ZARI SENINE, II, nr. 1-2/aprilie-mai
1926, p. 30-31.
20 SAPTAMINA, II, nr. 23/1 i•.1nic 1929.
P. 4.

1939, p. 4.
9/1 iunie

1923. p. 1.
9 SAPTAMANA, II, nr. 12/16 martie 1929,
P. 5.
10 Ibidem, III, nr. 1/Anul Nou 1930, p. 3
şi nr. 3/18 ianuarie 1930, p. 3.
11 Ibidem, nr. 133/1 noiembrie 1930, p. 2
şi 134/8 noiembrie 1930, p. 1.
12 Ibidem, II, nr. 49/30 noiembrie 1929, p. 3.
13 Ne permitem să reproducem la în·
tîmplare unul dintre textele ce prefigurează spectacolul teatrului "Cărăbuş" : "Compania "Cărăbuş" la Bistriţa. In 16 octombrie
compania "Cărăbuş" din Bucureşti, sub directia C. Tănase. cu .120 persoane va reprezenta
in oraşul nostru în sala "Gewerbeverein" marele succes nCioc, cioc, cioc !", revistă în 2 ade
şi 16 tablouri de N. Kiriţescu. Montare fastuoasă. Mare balet. 60 de balerine. 16 originalgirls din Londra. Martha Kriiger şi Karnecki d~
la Co1oseum din
Londra.
Orchestră mare.
Jazz. Biletele se vor vinde înainte
la tipografia G. Matheiu", în SAPTAMANA, I, nr.
23/1 septembrie 1928, p. 2.

248

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

gioase, cît, mai ales, calităţii produselor
prezentate. Din păcate, şi aici, funcţio
nează principiul lejerităţii
înscenărilor
bune - in accepţiunea ofertanţilor pentru mediul provincial.
În primul său turneu bistriţean, din
noiembrie 1923, Teatrul Naţional din
Bucure;;ti prezenta piesa "Vlaicu Vodă" 2'•,
pentru ca şapte ani mai tîrziu să pro·
gramezc cvasi banala reprezentaţie cu
"Trenul fantomă" 2 ~. Distanţa dintre una
dintre piesele de rezistenţă ale patrimoniului dramaturgie naţional ~i, respectiv,
un subiect ce a stat la baza unui film
destul de apreciat şi comentat în epocă
reflectă lipsa unor criterii ferme în asigurarea unui standard educaţional eficace al acestui tip particular de acţiune
culturalii.
Oferta cea mai gcnNoasă vine •tot din
111l'diul provincial. Teatrul Naţional din
Cluj montează ]X' scena bistriţeană piesa
lui Lucian Blaga intitulat[t "Avram lancu", din a cărei distribuţie fac parte cei
mai distin~i societari ai s;ti 2G_ Mia Theodorescu -- societară a Teatrului National din Craiova - aflată în turneu p~n
tru celebrarea a 45 de ani dedicaţi slu_iirii artei tea•trale, prezintă adaptarea
după romanul lui Zola: "Therese Raquin" ·n, cu care rcpurtează un binemeritat succes.
Dacă sp0ctacolelc anterior menţionate
reprezintă vîrfurile de sarcină ale perioadei interbelice în mediul
bistriţean,
trebuie să remarcăm faptul .că restul producţiilor înreQistrate viZJează genul uşor,
cu pnza ·verificată la public. Artiştii veniţi din Capitală în diferite combinaţii
sînt cei care se impun în acest sector,
să-i spunem ,.bulevardier", al domeniului
de referinţă. Aşa este cazul Teatrului Vesel cu propunerile sale ce se numesc
,")Birlic" 28 şi "Figura de la Dorolwi" 22,

tă la mare distanţă - de Reuniunea
de cîntări şi de corul "Freamătul Codrului". Reuniunea corală a calfelor de sa~i
inaugurează, în primăvara anului 1930,
un ambiţios program de puneri în scenă
din repertoriul de gen al operetei -din
care nu finalizează decît "Contesa Mariţa" 21 şi "Sylvia" 2 2 . Aceeaşi ·organizat,ie, în colaborare cu societatea de muzică ·a sasilor din Bistriţa, va sta la baza
unor initiative concertistice sau a unor
medalioa~e comemora•tive - aşa cum a
fost cazul centenarului Schubert 23 din
1928.
Bistrita este o localitate care se poate mînd~i cu o serioasă tradiţie în sectorul muzicii de fanfară. Dincolo de aspectul "militar" al problemei - reprezentat de Regimentul 84 infanterie şi
Batalionul 8 vinatori de munte -, impresionează constanţa exerciţiului fanfarei
pompierilor voluntari germani din oraş.
Deoarece aceasta era organizată pc criteriul respectării cu stricteţe a etnici ger-mane, din mediul românesc porneşte iniţiativa unei replici -- n1:1terializate în
martie Hl2D, prin crearea fanfarei ţăra
nilor din localitate.
PcrsonaUtăţile muzicale de prim-plan
ale oraşului Bistriţa - pentru că se poate vorbi cu certitudine de asa c::-va sînt dirijorul J osef Prosenc d~ la coral a
"A. Mureşanu" şi învăţătorul N. Stancu,
unul dintre corifeii ziaristicii locale, ca
dirijor al Reuniunii de cîntări româneşti.
în teritoriul interpretativ se impun soprana Druşca 1\Iatheiu - fiica cunoscutului tipograf din localitate -, inginerul
Emil Leheni - în egală măsură violonist, actor şi organiza tor de spectacole-,
pianistul Wuttlce, directorul liceului german din Bistriţa şi Erna Szmolka, primadona operetelor montate de calfele de
saşi în anul 1930.

II. TEATRU

2 ~ Anunţul spectacolului în GAZETA BISTRITEI, III, nr. 19/1 noiembrie 1923, p. 2.
25 SAPTAMANA, III, nr. 18/3 mai 1939,
p. 4.
26 In fruntea distribuţiei se afla Ion Tâl-van, cf. SAPTĂMÂNA, IX, nr. 296/15 mai 1936,

Domeniul teatral este mult mai să
rac la capitolul realizărilor. Acest lucru
se datorează, nu în primul rînd, lipsei
de oferte din partea unor trupe presti21
2~
2:J

P- 3.
'ZI
28
29

Ibidem, III. nr. 11/11 martie 1930, p. 1-2.
Ibidem, nr. 17/26 aprilie 1930, p. 3.
Ibidem, I, nr. 33/10 noiembrie 1928, p. 3.

Ibidem, li, nr. 7/9 februarie 1929. p. 3.
Ibidem, VIU, nr. 256/23 iunie 1935, P. 1.
Ibidem, IX, nr. 287/16 februarie l936,

p. 4. De urmărit şi reacţia la spectacol din nr.
288/23 februarie 1936, p. 1-2.
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se

vorbeşte ceva
sculptură, lucru

mai insistent despre
perfect justificat dacă
luăm în considerare faptul că unul dintre artiştii proveniţi din zonă - Arnold
Chencinschi, p0reclit Borgo-Pruncl - primeşte un premiu important la Salonul
Oficial de specialitate din anul 1930 :34. Un
adevărat eveniment îl reprezintă,
din
din această perspectivă, instalarea statuii
lui Andrei Mureşanu - operă a consacratului Cornel Medrea :l:; - în toamna
anului 1935. Actul artistic în sine, dublat de componenţa sentimentală intrinsecă, 'au daru! să pigmenteze atmosfera
destul de pasivă a oraşului.

al artistului George Vraca care, în du-da talentului său remarcabil, nu poate
salva mediocritatea textului piesei "lntimităţi" 30 ; de actorii chemaţi să-I sărbă
torească pe profesorul Iorga prin punerea
în scenă a uneia dintre piesele acestuia,
sugestiv intitulată "Sarmală, amicul poporului" :Yo. Pe aceeaşi linie de conduită,
menită parcă să nu deranjeze prestigiul
teatrelor bucureştene, evoluează şi colectivele Teatrului National din Cernăuti :t! si al Teatrullii de Vest din
Oradea :JJ.'
Mişcarea teatrală locală nu depăşeşte
diletantismul unor spectacole puse în
serviciul operei de culturalizare întreprinsă de numeroasele societăţi intelectuale
locale. De la seratele artistica-literare ale
societăţii de lectură a elevilor
liceului
.,Al. Odohcscu", la turneele de popularizare datorate membrilor societăţii "Liviu
Rebreanu" a cercului tinerimii universitare someşene din Bucureşti numită
din 1935 sociekttea academică "Dacia" -,
şi pînă la numeroasele iniţiative ale Reuniunii Meseriaşilor Români din oraş, piesa de teatru este nelipsită din program.
Avem de a face cu un clişeu organizatoric specific unor intreprinderi neprofesi·oniste care simt nevoia - ju<;tificată
de valoarea şi destinaţia expresă a efortului lor- să menţină trează atenţia spectatorHor prin combinarea muzicii, cu
spectacolul teatral şi, de regulă, cu o

IV. CINEIHATOGnAF
Cele două siUi de spectacole ce funcin ora~ pc durata p<'rioadci interbelice -- OMNIA şi APOLLO - se gă
seau antrenate intr-o acerbă competiţie
pentru cîştigarea sufragiilor publicului
spectator. A vînd în vedere caracterul comercial al produselor industriei cinematografice şi, respectiv, profitul pc care-1
urmăreau proprietarii sălilor amintite, nu
ne surprinde gustul indoielnic ce greva
asupra calităţii pcliculclor rulate :lG. Prevalează, cum 0 şi firesc, filmele de aventuri37 şi filmele muzicale30 ce transpun
ţionau

Cf. ibidem, p. 3.
Vezi numărul special dedicat lui Andrei
Mureşanu în NAZUINŢA, I, nr. 1/27 noiembrie
1938. p. 3.
36 Dintr-o listă destul de lungă ne limităm
să cităm doar următoarele titluri : "Baronul de
:st
35

conferinţă ocazională.

Dintre "actorii" locali se disting, în
afara deja amintitului Emil Leheni, Ioan
şi Gheorghe Mureşan.

III.

Neuhaus", ,.Şarpele mamba", "Agentul 33 de la
Marna", ,.Jocul dragostei", "Valea Morţii", "Noaptea fatală", "Beau să uit ciragostea", "Asediul
Dardanelelor" la OMNIA de-a lungul
anului
1935 ; "Fio1'ul primului să1'ut", ,.Cursa fatală",
"Ţi-am dat inima mea", ,.Insula
patimilor",
"Spada şi crucea", ,.Camerista coniţei", "Aşa se
termină o iubire", ,.Tiroleza îndrăcită", "Cazaeul şi p1'ivighetoarea", "Carnavalul dragostei"
şi "Misterul camerei albastre", la APOLLO, în

PLASTICĂ

Domeniul plastic aproape lipseşte din
paginile peri-odice}or bistriţene ale epocii. Expoziţiile - puţine la număr, e
drept - nu se bucură decît, cel mult,
de o simplă noiă informativă. În schimb,
:ro

aceeaşi perioadă.

'SI Cităm
pediţia Snow

Ibidem, VIII, nr. 251/19 mai 1935, p. 4.

din Arizona"

31 Spectacol ocazionat de implinirea vîrstei
de 60 de ani, cf. SAPTAMANA, IV, nr. 163/
13 iunie 1931, p. 2.
32 Ibidem, I. nr. 16/14 iulie 1928, p. 3.
Piesele jucate de colectivul condus de C. Mihăilescu au fost: drama "La judecată" (inspirată din viaţa şomerilor) şi comedia din lumea

în Africa", "Zeiţa Africei", "Eroul
şi "Rabin Hood". Pentru a argu-

construcţia semantică a textului de rela un astfel de tip de film, vom reda,
in cele ce urmează - integral -, prezentarea
unui spectacol din vara anului 1932 : "Ce e Trade1' Horn?" Cea mai mare expediţie de filme
sub conducerea lui W. S. van Dykes, a lucrat
doi ani de zile în pădurile seculare afric'lll~. Nu
a succes nici unei expediţii să ajungă pînă aci
cu aparatele de filmat şi sonore. Cu un subiect

menta
clamă

ţiganilor
;;:J

spre exemplificare titlurile : "Ex-

,.Soldatul Doroboaţă".
Ibidem, III, nr. 17/26 aprilie 1930, p. 2.

250

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

mann. Ca şi în alte medii de acela,şi
calibru. provincial; · în prim . planul· d9.meniului se situează croitorii şi pantofarii. Din prima categoric, cel mai "inspirat" se dovedeşte - în scurtul său
cartuş expozitiv Oskar Appel. Profitînd de apropierea Paştilor anului 1931,
el ne propune o grea alegere între un
costum frumos sau un palton elegant de
primăvară "1. Fireşte c;I tentaţia este cu
atît mai mare cu cît "vi-1 confecţionează
cu conditiuni favorabile". Trebuie să remarcăm · unda de mister care deschide
apetitul consumatorului de lucruri de calitate. Restul practicanţilor din branşă se
limitează la accentuarea propriilor caiiUiţi şi a stofdor disponibile, fără a ieşi
în vreun fel din tiparul ofertei de rutinit.
P:mtofarii sînt cu mult mai subtili. în
comparaţie cu anunţul grav, solid, cconomicos _ în consonanţă
perfecUt cu
valoarea mărfii produse de Iuliu Grama "~ se afla Herman Nussbacher
care - ce reclamit mai grozavă putea
să-şi facă ! publică mulţumirile Casei
Regale pentru cismuliţele trimise, eu ocazia sărbătorilor de iarnă 1930, regelui
Mihai de către meseriaşul bistriţean t.:J.
Interesant este si anuntul lui Ion Archiudean, preşedint.ele R~uniunii Meseria~i
lor din Bistriţa, care comasează într-un
spaţiu tipografic extrem de restrîns calităţile proprii produselor sale : eleganţa,
·
noutatea şi durabilitatea 4".
Frizerii se dovedesc mult mai inventiv!,
făcînd din ·plin dovada um?i prospeţimi
informaţionale. :- . o notă caracteristică
intim le~ată de profi~ul meseriei. pe care
o practică. La deschiderea salonului său
de. ras, tuns şi frezat, Carol Lang realizează o prezentare completă din care nu
lipseşte accentul suplimentar pe seriozftatea pregătirii dobîndi:te ,~prin o practică îndelunrrată numai în saloane de primul rang" "5. Alexandru Hara, personaj
a cărui faimă i-a permis o extindere în
domeniu ulterior anului 1935, este ex-

pe marele ecran operete Ia modă . sau
-scenarii realizate direct pentru a şaptea
artă. Printre· creaţiile de duzină, prezentate obligatoriu doar la finele săptămî
nii - expresie indubitabilă a provincialismului manifest - se strecoară 'totuşi
"Cei doi regi" cu celebrul Emil Jannings:J9 şi "Capriciul spaniol" cu nu mai
puţin cunoscuta Marlene Dictrich ~ 0 .
V.

MESERIAŞI

Reclama, considerată ca sursă de informaţie pentru peisajul
socio-economic
şi mental al epodi şi zonei, ne permite o
intruziune benefică în structura sodetăţii
locale, relevînd posibilităţile ei de dezvoltare, percutanţa semantic~\ a discursului de gen aplicat la un sta:liu şi nivel
zonal provincial, precum ~i resursele umane şi conceptuale ale mPdiului interogat.
Procedînd sistematic si H1ră prc•tenţia
exhaustivităţii mult visa'tc de majoritatea
cercetătorilor, vom începe prin a fixa cadrul de manifestare a micilor meseriaşi
iocali. De la bun început atragem atenţia că ne găsim în situaţia de a aborda
o localitate ce a beneficiat de on.;anizarea temeinică a coloniştilor saşi. În atari
condiţii, nu sîntem surprinşi de controlul pe care-I exercită în teritoriul respec-tiv. Ne aWim încă în faza predominanţei micii producţii deşi în oraş se
individualizează deja fabrici de prestigiu,
precum cea de spirt Rohrlich-Brecher, de
sobe şi produse de ceramică, de salam a
fraţilor Braedt, de mobilă "Mercur", de
bere, de produse spirtuoase Kappel Friedfascinant, Africa reînvie cu animalele sale săl
batice. Aventurile lui Horn l)i a(le) însoţitorilor
săi ne sunt prezentate în filmul sonor Metro
în limba germană. Filmul rulează în cinematograful "Omnia" la 8, 9, 10 şi 11 Iulie. Preţu
rile de intrare 10, 20. 30 lei, în SAPTAA1IAK.4.,
V, nr. 205/9 iulie 1932, p. 4.
:m Prevalează producţiile germane :
"Simfonia primăverii" cu Adele Kern ; "Pentru ochii
tăi frumoşi" cu Magda Schneider ; "Aşa se termină o iubire" cu Willy Frost ; "Cîntă inima"
cu Marta Eggert şi Jean Kiepura ; "Tiroleză îndrăcită" cu Lucia Englisch, toate prezentate pe
ecranele bistriţene în cursul anului 1935.
:m Prezentat la cinematograful OMNIA în
perioada 14-15 septembrie 1935, cf. SAPTAMĂNA, VIII, nr. 268/15 septembrie 1935, p. 4.
40 A rulat la acelaşi cinematograf în perioada 26-27 octombrie 1935, ibidem, nr. 273/27
octombrie 1935, p. 4.

Ibidem, IV, nr. 152/21 martie 1931, p. 2.
Ibidem, I, nr. 6/5 mai 1928, p. 4. "Iuliu
Grama, pantofărie. Ghete frumoase, durabile,
ieftine! loca, Str. Claustrului 22".
43 Ibidem, III, nr. 3/18 ianuarie 1930, p. 4.
41 Ibidem, 1, nr. 2/7 aprilie 1928, p. 4.
45 Ibidem, nr. 27/29 septembrie 1928, p. 4.
4!
42
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trem de transant în oferta făcută la finele anului 1928 : "Vă tundeţi şi vă radeti numai la Alexandru Hara frizer român de dame şi domni" t.G_ Atelierul de
coafură "Venus" inspirat nume! deschis în mai 1939 sub conducerea
doamnei Margareta Paşca este "înzestrat
cu cele mai moderne aparate pentru permanent "WELLA" şi execută ... " 47 • Efectul şocant al comparativului de superioritate, ce desfide concurenţa, dublat de
enumerarea sigură a serviciilor şi a garanţiei evidente ce le însoţeşte în subsidiar, nu poate asigura decît un succes
garantat în faţa unui client dezarmat.

VI.

gerea unei alte perspective analitive. Restaurantul Molnar oferă o mostră de reclamă inteligentă sub denumirea "De ce
a fost învins Dempsey de Tunney ?"50 •
Pentru că textul este reprodus integral
în anexa prezentului studiu, ne luăm permisiunea de a face aici doar unele consideraţii
- absolut necesare - asupra
tehnicii de prezentare şi a conţinutului
intrinsec. Pretextul unei imaginate intilniri amicale între cei doi faimoşi boxeri
ai anilor '20, îi permite învingătorului
să-i explice, paşnic, celuilalt cauzele victoriei sale care s-ar datora, nici mai
mult, nici mai puţin, frecventării loc-alului şi a produselor comercializate de Molnar : bere la pahar, mîncare bună şi vin
Steiniger. Dincolo de proiecţia mentală
răsturnată (elementul superior este privit din unghiul favorabil celui inferior)
~i de comicul situaţiei inedite 51 , trebuie
.să remarcăm ingeniozitatea demersului singular pentru mediu şi perioada avută în vedere. Evident că această formulă
de extract american însemna, pentru
acele timpuri, o încercare de racordare a
provinciei româneşti măcar la standardele operante în Capitală. Nu avem, din
păcate, informaţii despre impactul acestei modalităţi de vinzare a produselor, de
unde putem concluziona că :a rămas pe mai departe - prevalent conservatorismul local în confruntarea cu sincronismul interb€lic preconizat de cJţiva oameni
de c:>ultură şi afaceri.
Magazinul de stofe şi confecţii de ţi
nut de Iacob Massler pe vestita stradă a
Lemnelor j'oacă un rol aparte în peisajul
reclamei interbelice locale. Acest lucru
nu se datorează - cum s-ar putea bă
nui - unei puneri în pagină deosebite,
cît mai ales unei constanţe şi insistenţe
de-a lungul anilor, vrednică de admirat.
Incă de la prima apariţie în paginile periodicelor, din 1924 52, patronul îmbină
inteligent aotivitatea de desfacere a produselor textile cu cea de croitorie propriu-zisă. In timp, autoritatea şi veniturile sale cresc de vreme ce-şi permite să

C0.~1 ERŢ

Restaurantele domină, indiscutabil,
oferta comercială atît din punct de vedere cantitativ, cît şi calitativ. Încă la
debutul anului 1923, ospătarul Carol Turja deschidea o restaumţiune "în care se
vor căpăta în tot timpul mîncări bune
şi gustoase, precum şi beuturi bune şi curate cu preţ ieftin" "R. In aceeaşi cheie
atractivă îşi concepe reclama şi Dumitru
Crişan, patron al restaurantului gării, cu
şapte ani mai tîrziu de la data anterior
menţionată. Localul avea un vad bun,
luînd în considerare plasamentul, şi totuşi pentru a atrage o clientelă căreia
i se propuneau soluţii alternative tentante - patronul simte nevoia să supraliciteze : aici se găsesc "cele mai bune
băuturi", serviciul este prompt şi de calitate, iar preţurile sînt, natural, "cele
mai ieftine" 49 .
De la acest nivel primar de concepere
a reclamei - propriu de altfel majorităţii ofertanţilor locali, indiferent de domeniul de activitate - ascedem la pra·
gul utilizării pline de imaginaţie a unor
evenimente lal'g comentate, în favoarea
susţinerii tezei elaborate de ofertant, menite să înfrîngă orice reţineri ale destinatarului. Chiar dacă impaotul acestui
tip publicitar în lumea publicului local a
fost redus, din perspectiva descifrării resorturilor domeniului ne f'acilitează atin-

50
46

47 NAZUINŢA, II, nr. 25/21
48 GAZETA BISTRIŢII, III,

SAPTAMANA, I, nr. 3/14 aprilie 1928,

p. 8.

Ibidem, nr. 39/22 decembrie 1928, p. 6.

51 Din declaraţiile dr. Cornel Domşa din
Cluj, Jack Dempsey ar fi fratele său Tudor
Domşa, fugit de acasă!!!, vezi VIITORUL TARNAVELOR, I, nr. 24/25 septembrie 1927, p. 4.

mai 1939, p. 4.

nr. 1/18 ianua-

rie 1923, p. 2.
4D RASUNETUL, II, 6/18 ianuarie 1931, p. 4.
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nica timişoreană"5 , pe Alexandru Borza,
Nicolae Drăgan şi profesorul Constantin
Marinescu de la Universitatea clujeană "6•
Alături
de ei conferentiază localnicii :
colonelul Marcovici 57 şi farmacistul Şu
ţu :iR. Apetitul cultural al bistriţcnilor se
concentrează şi în seria destul de extinsă
de recenzii la volume de literatură românească apărute în
perioada Hl291934 5!l. De~i realizate de persoane lipsite de harul nece&'lr criticilor literari şi
uzitînd de un limbaj destul de sărăcăcios
- mai mult decît atît punerea în pagină este de un pedagogism excesiv
recenziile au meritul că ţin "pasul" cu
apariţiile perioadei menţionate.
Concursurile de frumuseţe au un deosebit succes - chiar dacă preZ'enţa tinerelor este destul de redusă - dacă ar fi
să luăm în considerare imediata racordare a Bistriţei la normele naţionale imprimate de revista ,1 Realitatea ilustrată".
Din componenţa juriului ce funcţionează
la nivel judeţean fac parte personalităţi
ale vieţii publice locale precum : Carol
Sanchen (primar al Bistriţei în anii 19291930), colonelul Teodor Sbârcea, comandant al regimentului 84 infanterie din

deschi,dă

o sucursală - fapt demn de
remarcat, pentru că situaţia era de obicei în sens contrar - în Cluj. Concumt
o vreme de proprietarul magaziei Grunberger şi apoi, din anii '35 de fraţii
Szmolka, el reuşeşte să supravieţuiar:;că
in oarecare măsură şi datorită reclamei
eficiente pe care şi~o produce. Bun tactician, Iacob Mar:;sler îşi face simţită prezenţa în preajma sărbătorilor sau la deschiderea st:'zonului de primăvară şi toamnă. Textele sa1e sînt explicite, bine cadrate în pagină, percut.ante.
Farmacia orăşenească îşi prezintă cu
deosebită insistenţă produsele într-o manieră ce concurează, poate cu mai mult
discernămînt,
contemporanele noastre
produse Palmolive şi Colgate. Praful de
dinţi "Adler-Tymol", crema "Emma Toilette Glycerin" şi apa de păr "Emma
Haarwaaser" s;J sînt produse ce se insinuează sub diferite form-:- de prezenbr2 în
paginile periodicelor locale şi de aici,
spre disperarea soţilor economi sau geloşi,
în budoarele soţiilor. Pre>tagoniştii ofertei farmaceutice nu se .limitează la supralidtarea calităţii produselor, ci
fac
apel la aşa-zise recomandaţii din partea
unor pretinşi sau adevăraţi medici şi ehimişti din Germania şi Austria 54 pentru
a le susţine, în scris, oferta.

''5 A conferenţiat cu proiecţii cinematografice(!) - despre călătoria sa în America,
cf. SAPTAMANA, I, nr. 1/31 martie 1928, p. 3.
56 Alexandru Borza a avut ca temă "Pădu
rea" (17 februarie 1929), Nicolae Drăganu
a
vorbit despre "Ce este literatura" (11 martie
1929) iar Constantin Marinescu "Despre ţările
scandinave" (17 martie 1929) - toate manifestările fiind girate de Extensiunea Universitară

VII. DIVERSE
Un capitol vast ce cuprinde în teritoriul lui atît configuraţia culturală a perioadei, cit, mai ales, domeniul reclamei.
Pentru început vom S'l~blinia ati<tudinea
meritorie a societăţilor culturale în ceea
ce priveşte organizarea unor adevărate
cicluri de conferinţe, apelîndu-se, de fiecare dată, la specialişti în domeniu vizat.
Aşa se face că f'oiletonînd presa locală interbelică vom întîlni, în calitate d2 prezentatori ai unor subiecte de larg interes, pe profesorul Mardan de la politeh-

clujană.
57 în

cadrul

Universităţii

litate.

libere din loca-

58 !n cadrul ciclului de conferinţe
iniţiat
la sediul Prefecturii a prezentat subiectul "Ce
este Sifilimetria" în 24 martie 1929, vezi anunţ
în SAPTĂMĂNA, II, nr. 12/16 martie 1929, p. 5.
59 Cezar Petrescu, Omul din vis; Liviu Rebreanu, Crăişorul ; Damian Stănoiu, Duhovnicul ; Cezar Petrescu, Aranca, ştima lacurilor;
Cezar Petrescu, Calea Victoriei ; Ion Agârbiceanu, Dolar; Mihail Sadoveanu, Baltagul; Victor Eftimiu, Dragomirna; Gala Galaction, Rorana ; Cezar Petrescu, Comoara regelui Dromichet ; Ionel Teodoreanu, Fata din Zlataust ; I.
Th. Ilea, Inventar rural, Gala Galaction. Papucii lui Mahmud; Al. Lascarov Moldovanu,
Biserica năruită; C. Argintaru, Agonia soarelui. Toate recenziile sînt cuprinse în paginile
ziarului SAPTAMANA, de la anul Il, nr. 30 ;7
decembrie 1929 la anul VII, nr. 240/15 iunie
HJ34.

52 GAZETA BISTRIŢII, III, nr. 3/1 martie
Hl23. p. 4.
53 A se vedea textul reclamelor la aceste
produse în anexa studiului.
5<1 Putem decela aici un reflex al formaţiei
intelectuale a zonei - prevalentă de
limbă
germană care nu putea să lipsească tocmai
in domeniul medical.
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'Strada Lemnelor -

Holzgasse

Ceea ce surprinde este oferta deosebit<:l
- raportată la totalul populaţiei - concretiza,tă în periodicele bistriţenP. Acceptînd o creştere a nivelului de trai, tre~
buie să recunoaştem că modul de viaţă
la care este supusă provincia este tributar unui conformism mult prea evident.
Un sector aparte, pe care nu ne-am
propus să-1 i~norăm, îl constituie posibilităţile de petrecere a timpului liber
de
către locuitorii oraşului aflat în atenţia
noastră. înregistrăm, pe de o parte, propunerile deosebit de tentante ce vin dinspre societăţile culturale deja menţionate.
Spectacolele de teatru, muzică ~i cinema vin să completeze evantaiul de activităţi puse la dispoziţia publioului larg
de edilii ora~ului. Pentru pasionaţii de
sport funcţionau două asociaţii româneşti
şi respectiv săseşti, se organizau
concursuri de automobile64 şi de biciclete98 ,
uneori ~i de popice 66• Seratele artisticaliterare, concertele muzicale şi spectaco ..
lele de teatru se intersectau ou balurile
ocazionale 6' şi expoziţiile pe diverse tematici Gs. Viaţa socio-culturală a Bistriţei
era efervescentă în ciuda numeroaselor

oraş şi primar al oraşului în 1939, Eugenia Linul, directoarea şcolii de fete ~i
preşedinta Reuniunii
Femeilor Române
şi Thomas Norbert, profesor-pictor.
Un eveniment deosebit pentru locuitorii judeţului îl reprezintă vizita generalului Berthelot la Bistriţa, Năsăud şi
Sângeorz-Băi în zilele de 30 septembrie
~i 1 octombrie 1929 Go.
Activitatea tipografică, menită să susţină o politică culturală coerentă la nivel
local, este disputată de două firme de
prestigiu : "Naţional Gh. Matheiu" şi
"Minerva". Dacă în privinţa periodicelor
ce apar în zonă situaţia este cvasiegală 61 ,
departajarea se realizează atunci
cînd
luăm în discutie efortul editorial -net
favorabil lui Matheiu G2. Deşi lucrările ce
văd aici lumina
tiparului nu depăşesc
pretenţiile
mediului
intelectual liceal,
trebuie să subliniem intenţionalitatea şi
consecvenţa generoasă a patronului amintitului stabiliment.
În ceea ce prive~te domeniul ofertelor particulare, primul loc şi-l dispută
avocatii si medicii 63• Situatia aceasta nu
este ~ingulară pentru mediul provincial
şi nici pentru epoca aHată
în discuţie.

co SAPT AMANA, II, nr. 41/5 octombrie HJ2r•,
p. 1-2.
Gl în cadrul tipografiei lui Gheorghe Ma·
theiu au fost publicate ziarele "Gazeta Bistriţii"

64 Cum a fost cazul celui organizat de Automobil Clubul Regal şi care a străbătut teritoriul judeţului la 1 iunie 1923. Au participat
ASR Principele Moştenitor Carol şi Principele
Nicolae. Cf. GAZETA BISTRIŢII, III, nr. 8/15
mai 1923, p. 3.
6:l Informaţii despre acest eveniment finalizat la 1 iulie 1926 în SĂPTAMANA, I, nr. 10/2
iunie, 11/9 iunie, 13/23 iunie 1928.
66 Ibidem, II, nr. 38/14 septembrie
1929,
p. 4.
.
Ul Spre exemplificare : balul mascat al societăţii sportive .,Gloria" din 5 ianuarie 1929 ;
balul ţigănesc de la finele Carnavalului martie
1929 ; balul societăţii "Tinerimea Intelectuală"
din 25 aug-ust 1929. s.a.
66 Spicuim expoziţiile de artă ale perioadei :
pictori saşi din Ardeal 9-13 august 1928 (din
păcate nu ex1stă nici un comentariu asupra ei) ;
pictură în sala mică a Hotelului Central, septembrie 1931 (nici aici nu avem vreun comentariu) şi cea a pictorului bucureştean Ludovic
Berliner - martie 1935 ; apoi expoziţia de mobilă a primei societăţi a tîmplarilor şi tapiţe
rilor din localitate - decembrie 1930 ; tîrgul
de fructe 14-21 septembrie 1934 ; expoziţia de
vinuri de la Hotel Central 17-24 mai 1936
şi concursul de vitrine organizat de Reuniunea
Comercianţilor din Bistriţa între 29 noiembrie
- 6 decembrie 1936.

(1921-1924) ; "Săptămîna" (1928-1939) ; "Răsu
netul" (1930-1932) ; "Roata" (1933) ;
"Voinţa
graniţei" (HJ33) ;
,Jlzbânda" (1938) şi re,vista
"Zări senine" (1925-1926). Tipografia .,Minerva"

a editat - in acelaşi interval de timp - ziarele "Văpaia" (1932) ; "Răsunetul" (1934-1937) ;
"Năzuinţa" (1938-1939) şi revistele "Ogorul nostru" (Hl31), respectiv "Hevista graniţei năsăude
ne" (1932-1933).
62 în cadrul tipografiei Matheiu au apărut
volumele "Doina" (poezii poporale, antologie de
l. Corbul, 1928 ; E. Chencinschi,
Ioan Pavel,
"Administraţia învăţămîntului primar", ed. Il,
1929 ; E. Chencinschi, "Problemele supravegherii învăţămîntului", 1929; Ioan Goga, "Icoane
fugare", 1931 ; G. Toma, "Poezii", 1931 ; in vreme ce editura rivală nu publică decît colecţia
de cîntece şi poezii a aceluiaşi profesor local
G. Toma, intitulată "Dor nestins", 1933.
G:J Dintr-o statistică sui-generis pe care am
putut-o ansambla parcurgînd presa perioadei
1923-1936 rezultă că si-au făcut reclamă
un
număr de 18 medici şi 11 avocaţi, unii dintre
ei revenind de-a lungul anilor. Celor menţio
naţi li se mai adaugă doi arhitecţi (Pavel Beşuan şi Hudolf Adleff) activi primul în anii
1928-1930. al doilea în 1935.
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acuze la adresa organizării edilitarc G!l. Sode vînătoare din zonă erau extrem de active, fiind probabil în directă
legătură cu modalitatea de organizare a
ceLor 44 de comune grănicereşti.
In finalul prezentei lucrări ne vom
permite să emitem cîteva opinii referitor
la situaţia repartizării pe străzi a firmelor şi a cabinetelor particulare, respectiv
o concluzionare a materialului faptic conţinut. în topul străzilor conduc, detaşat,
trei amplasamcnte centrale : strada Lemnelor, Piaţa Regele Ferdinand şi strada
Spitalului.
Strada Lemnelor - numită din 1935
Carol al II-lea - grupa un număr de
14 ateliere meşteşugăreşti, 15 stabilimente comerciale şi 9 cabinete particulare.
începînd de la numărul doi, unde coabitau eleatricianul Messinger, fabrica de
spirt Friedmann şi avocatul Molnar, şi
pînă la numărul 54 unde p~actica şi locuia pantofarul Ion Archiudean, preşedin
tele Reuniunii Meseriasilor Români din
li:>calitate, strada era o i{nagine vie a deschiderii socio--eoonomice şi culturale a
societăţii româneşti interbelice.
Piaţa Regele Ferdinand adăpostea un
număr de 17 atelierc meşteşugăreşti
avantajul de a fi piaţa centrală a oraşului ! doar 10 stabilimente comerciale şi 6 cabinete particulare.
Strada Spitalului, numită la un moment dat - în 1932 Brukenthal, iar
din 1935 I. C. Brătianu, avea un punctaj
mai mic pe categorii, după cum urmeazi! : 10 ateliere meşteşugăreşti, 7 stabilimente comerciale şi numai 2 cabinete,
ambele avoeaţiale. La toate cele asertate mai putem adăuga faptul că, numai
pentru scurt timp, sediul tipografiei "Minerva" s-a situat pe această stradă în anul
1931.
Piaţa Regele Ferdinand
debuta cu
atelierul de coafură "Venus", instalat
cif!tăţile

SAP3; asfaltarea drumului de la !lară la Palatul Prefecturii, ibidem, nr. 9, 23 februarie 1929, p. 2 ;
menţinerea curăţeniei în oraş, vezi RĂSUNE
TUL, I, nr. 2/25 iunie 1930, p. 2 ; schimbarea
denumirilor străzilor într-un mod arbitrar, ibidem, nr. 5/25 decembrie 1930. p. ·2.
7
0 SAPTAMANA, 1, nr. 19/4 augus~ 1928,
p. 3.

chiar la primul număr, şi se încheia din perspectiva noastră şi nu a numerotării cu mclanjul de la nr. 46 între
băcănia Ştefan Vulpe, magazinul de aparate electrice Gottschling şi cabinetul dr.
Schiffbanner. Strada Spitalului se deschidea cu firma economică "Hermes" (la
numărul 6) şi se încheia, în aceeaşi notă
comercială, cu biroul de expediţie Stillfried (la numărul 27).
Prin materialul faptic şi prin intermediul interpretărilor realizate, sperăm că
am convins - în suficientă măsură despre seriozitatea investiţiei de capi·tal
ec-onomic şi intelectual în Bistriţa interbelică. Activitatea oulturală susţinută cu
insistenţ.:-1 de societăţile locale de profil
prin serate, baluri, conferinţe de popularizare, era dublată de intervenţia factorilor externi sub forma turneelor muzicale şi teatrale, a expoziţiilor - cum a
fost cea din august 1928 a pictorilor saşi
din Ardeal 10 despre care, din nefericire,
nu deţinem date suplimentare - şi a
spectacolelor de cinema. Mari artişti ai
ţării, precum : Enescu, Tănase, 'baritonul
Jean Athanasiu şi soprana Aca de Barbu, s-au ală:turat eforturilor unei societ[lţi locale care nu vroia să rămînă
retardată într-o lume a vitezei. Colectivele
teatrelor naţionale din Bucureşti, Cluj,
Cernăuţi, şi Craiova au apărut la rampa
sălii de spectacole din Bistriţa. Lor li se
alătură eforturile meritorii ale unor diletanţi locali doritori de ailltocunoaştere
şi autoperfecţi,onare.

Reclama prezentă în periodice surprinde acelaşi efort debordant de integrare într-o nouă prestaţie economică şi,
implicit, un nou mod de viaţă. De la formulele clasice ale ofertei - prevalente
de-a lunQul perioadei şi ca un reflex al
conscrvării unei stări de lucruri moşteni
te - observăm o deplasare spre noutatea transatlantică, de ultimă oră.

69 Problema cîinilor vagabonzi, vezi
TĂMANA, II, nr. 5/26 ianuarie 1929, p.

ANEXE
1.

MESERIAŞI

Salon de croitorie str. Spitalului 23 (lîn!lă
Hotelul Fritsch). Fac haine după ultima modă,
precum şi reverenzi şi odăjdii pentru domnii
preoţi. Fac lucru bun cu preţuri solide. Croi
garantat. Ioan Mititean.
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piăcuta situaţie de a pregăti franzele şi pîini
gustoase şi de o calitate superioară. Prin mă
rirea succesivă a brutăriei mele şi prin speci<: ·
lizarea personalului meu pot satisface clientelei(?) mele cu un produs, care cu nimic nu
este inferior celor din Cluj. Bra.~ov. etc. Asigurarea curăţeniei exemplare la pregătirea produselor mele, îmi va cîştiga şi încrederea Dvoastră. Cu toată stima Gustav Blasi franzelărie şi brutărie Bistriţa Str. Principele Nicolae Nr. 25.
Ibidem, V, nr. 212/24 septembrie 1932, p. 2.

ln SAPTAMANA, VI, nr. 221/5 martie 1933.

p. 2.
ANUNŢ. Aduc la cunoştinţa onoratului pucă atelierul meu de Tâmplărie artistică,

blic,

şi edile se află in Bistriţa, Piaţa mică,
vis-a-vis de Cafeneaua Corso. Cu cunoştinţele
mele de specialitate cîştigate in Viena şi alte
oraşe mari. sunt in situaţia de a primi ori şi
ce fel de lucrări de timplărie executîndu-le
solid şi cu preţuri convenabile. Cu stimă, Pavel

de mobile

Zăgrcan.

In GAZETA BISTRIŢII, III, nr. 1,'18 ianuarie 1923, p. 2.
Atentiune D-soarelor si Doamnelor!
Atelierul de 'coafură ·"venus" Bistriţa, Piaţa Regele Ferdinand Nr 1, inzestrat cu cele mai
moderne aparate pentru permanent WELLA"
execută, sub conducerea d-nei Margareta Paşca,
ondulaţii permanente cu fierul, cu apă, manicure( ') şi vopsitul părului în toate nuanţele.
In NAZUINŢA, II, nr. 25/21 mai 1939, p. 4.
Aviz. Aduc la cunoştinţa onor. public că
mi-am deschis în Bistriţa, Str. Lemnelor 50 (în
casa lui Hamburg) un Salon de ras, tuns şi fri-

II.

8 Ianuarie 1923 Str. Gării O Restauraţiune
în care se vor căpăta în tot timpul mîncări
bune şi gustoase, precum şi beuturi bune curate cu preţ ieftin. Pentru cercetare numeroasă

fl

roagă

Carol Turja,

ospătar.

In GAZETA BISTRIŢII, III, nr. 1/18 ianuarie 1923, p. 2.
TIPOGRAFIA NATIONALA. Aduc la cunoştinţă onor. public, că reintorc!ndu-mă după
doi ani de la studiul meu la Academia de arte
grafice in Lipsea (Germania) am preluat împreună cu tatăl meu conducerea atelierului nostru de arte grafice. Cu ştiinţele bogat cîştigate,
de cari artele grafice la noi sunt încă atît de
lipsite, impreunate cu veche.a praxă de la existenţa atelierului nostru, suntem în stare a satisface tuturor cerinţelor onoratului public, eşind
din atelierul nostru numai lucru de prima calitate şi după stilul cel mai nou. Ne adresăm
îndeosebi către publicul nostru românesc a ne
onora cu lucrările in bransa noastră. GEORGE
MATHEIU, - GHIŢA MATHEIU, licenţiat în
arte grafice.
Ibidem, IV, nr. 2/15 ianuarie 1924, p. 2.
Fii lui Frideric Braedt. Fabrică de salam,
mezeluri şi conserve de carne Bistriţa Str. I. C.
Brătianu nr. 1-5, Sucursala : Str. Regele Carol
Il nr. 11 Restaurantul nostru, modern renovat,
cu mîncăruri calde, pînă la 1 noaptea, stă la
dispoziţia On. Public. Vinuri renumite. Muzică
clasică. Preţuri populare.
In NAZUINŢA, Il, nr. 15/5 martie 1939,
p. 4.
De ce a fost invins Dempsey de Tunney ?
In ultimul timp ne vine ştirea că Tunney
a avut o intrevedere cu Dempsey. Intrevederea
a fost foarte cordială între cei doi rivali, şi
printre altele s-a discutat şi cauzele învingerei(!) lui Dempsey. Tunney radios i-a răspuns:
"Vezi tu amice, în timpul antrenamentului ai
uitat să iai (!) o bere la pahar, să mănînci o
mîncare bună, pe care s-o stropeşti la urmă cu
vin Steiniger ! Toate acestea le găseşti numai
la Restaurantul Molnar din Bistriţa.
ln SAPTAMANA, I, nr. 3/14 aprilie 1928,
p. a.
MENU. Amiaza: Supă, Friptură (2 buc.)
Zarzavaturi, Prăjitură (2 buc.). Pîine 2 buc.
Lei 30. Cina : Friptură, Compot, Prăjitură, Pîine. Lei 25. Salon de Mîncare Charlott~ Wagner, Str. Lemnelor 3.
Ibidem, III, nr. 135/15 noiembrie 1930, p. 2.
Mare surpriză de Crăciun !

zat.

Prin o practică îndelungată numai în saloane de primul rang sunt in stare de a servi
on. mei clienţi in condiţiunile cele mai bune,
aşa încît fiecare să fie mulţumit.
Rugînd on. public de a sprijini noua mea
întreprindere, rămîn cu deosebită stimă
Carol Lang, frizer. (Aici se primeşte un
ucenic).
în SAPTAMANA. I, 27.'29 septembrie 1928.

p. 4.

COMERŢ

.
Vă tundeţi şi vă radeţi

numai la Alexandru
Hara frizer român de dame si domni. Piata Re·
·
gele Ferdinand 11.
Ibidem, nr. 39/22 decembrie 1928, p. 6.
Premiul de 100.000 Zei secrete :
1. Când va creşte păr în chelie ?
2. Când constipaţiile şi calita vor
avea
sfârsit '?
3. Când exema va dispărea complet ?
4. Cind soţia se va bucura de frumuseţea
bărbatului '?
Dl. Ionescu răspuns corect : "Atunci când
apele de păr, biofermenţii, etc., pentru tratamentul bolilor de mai sus, se vor procura numai de la singura farmacie românească Dr. Z.
ŞUŢU, Bistriţa".

Ibidem, III, nr. 17/26 aprilie 1930, p. 4.
Cu data de Duminecă 26 Iulie 1931, se va
deschide Măcelăria cooperativei "Plugarul" în
Bistriţa, Strada Poştei (ce leagă Str. Lemnelor
Piaţa Mică). Carne de prima calitate
cu
preţuri convenabile. Fiecare român îşi va procura carnea de la această măcelărie româneas-

cu

că.

Ibidem, IV, nr. 169/25 iulie 1931, p. 4.
Surpriză de Crăciun !

Fiecare, cine pînă la Crăciun va face o
fotografie la atelierul meu (6 bucăţi) va primi
pe deasupra un tablou mărit executat artistic
în mod absolut gratuit. Fato-Atelier R. SCHERF,
Bistriţ'l, Pia'a Re~<ele Ferdin'lnd.
Ibidem, nr. 186/28 noiembrie 1931, p. 2.
Aviz. Pe baza experienţelor cîştigate prin
activitatea mea în ţară şi străinătate sunt in

260

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

In GAZETA BISTRIŢII, III, nr. B/15 mai
1923. foaie separată între p. 2-3.
"Emma Toilette Glycerin" este un mijloc
neîntrecut de înfrumuseţare care după o întrebuinţare mai lungă
preface pielea ft:ţei şi a
mâinilor, devenind albă, fină şi frumoasă. In
urma acestor calităţi deosebite, se recomandă a
se întrebuinţa şi înainte de pudrare. Se poate
procura de Ia Farmacia Orăşenească Bistriţa.
In SAPTAMANA, III, nr. 22/31 mai 1930,
p. 4.
Apa de păr "Emma Haarwasser" specială
pentru părul blond, cărunt şi roşu şi specială
pentru! părul brunet şi negru, se întrebuinţează
pentru îngrijirea şi înfrumuseţarea părului. Apa conţine cele mai fine şi curate substanţe,
fără mijloace de vopsit sau oxigenate şi prin
urmare nu atacă părul cu nimic. De vânzare
la Farmacia orasului.
Ibidem, nr. l22/2 august 1930, p. 3.
Apa d.e gură şi pasta de dinţi dulce au numai efect cosmetic, dar nu de vindecare. Apa
de gură "Adler-Tymol" şi praful de dinţi "Adler-Tymol" din farmacia orăşenească au în·
să un gust aromatic, aspru şi ne răcoresc gura.
ce este nevoias pentru a susţine gura şi dinţii

Vinul la Schneider în cinste !
La 5 litri cumpăraţi 1 litru in cinste.
Preţuri de la 30 la 80 lei litru!.
Abonamentul lunar amiaza 700 lei, cina 400
lei.
Semnat Gustav Schneider.
Ibidem, nr. 140/20 decembrie 1930, p. 4.
Fiecare gospodină bună cumpără cele necesare de la cea mai mare prăvălie românească Silviu Scridon în Bistriţa, Piaţa Regelui Ferdinand Nr. 28. Aici găseşti întotdeauna marfă
proaspătă şi cu preţurile cele mai ieftine. De
aceea şi d-ta şi cunoscuţii dumitale trebuie să
vă convingeţi cît de curînd că nicăieri nu eşti
aşa de bine servit ca şi în prăvălia lui Silviu
Scridon.
Păstrează această gazetă ca să nu
uiţi
adresa!
Ibidem, VIII, nr. 272/20 octombrie
1935,
p. 4.
S-a deschis băcănia românească
Ştefan
Vulpe Ferdinand 46 (lîngă librăria Zikeli). Fiecare gospodină bună şi fiecare gospodar cruţă
tor îşi va face cumpărăturile aici, căci cu bani
puţini poţi cumpăra întotdeauna marfă proaspiită şi bine măsurată.
Ibidem, IX, nr. 288/23 februarie 1931:i, p. 4.

sănătoşi.

Ibidem, II, nr. 1/Anul Nou 1929, p. 4.
Va apare în curând : "Icoane fugare", o carte datorită (!) colaboratorului nostru dl. Ioan
Goi!a, de un interes deosebit. oglindind în culorile cele mai impresionante scene din viaţa
naturii, alcătuind în ansamblul ei o frescă cu
subtile tră~ături. fiind o frumoasă contribuţie în
materia ce prezintă.
Ibidem, IV. nr. 147/14 februarie 1931, p. 2.
Concursul internaţional român de automobile va atinge şi judeţul nostru în 1 iunie. La
acesta va lua parte ASR Principele Moştenitor
şi Principele Nicolae. Vor intra în judeţ din
Bucovina peste Măgura - Valea Bârf!ăului Bistriţa SereţeJ Herina si la Dipşa vor
părăsi judeţul nostru. în ziua de 1 iunie sii. fie
toţi călătorii şi locuitorii de lânl'ă şoseaua naţională atenti, că nici călătorii din automobile,
nici locuitorii să nu aibă neplăceri sau piedici,
ca să nu ne meargă vestea rea.
In GAZETA BISTRIŢII, III, nr. B/15 mai
1923, p. 3.

III. ZIARE
"Răsunetul"
ţinut, care luptă

este singurul ziar din
acest
pentru dreptatea cauzei româneşti. In judeţul nostru unde unii răuvoitori au
încercat a-şi bate joc de sentimentele noastre
româneşti, ne facem o sacră datorie de a ne
~rija în apărătorii cauzei naţionale citind ,.HASUNETUL", oricare bun român va simţi la fel
cu noi, iar acordîndu-ne sprijinul, fiecare cititor va pune o cărămidă la temelia marelui edificiu naţional, ce se clădeşte spre fericirea neamului nostru.
ln RASUNETUL, 1, nr. 5/25 decembrie 1930,
p. 4.
"Răsunetul" să nu lipsească din casa nici
unui român. Este scris de oameni destoinici si
la înţelesul poporului şi este singurul ziar care
se ocupă serios de chestiuni locale, ce interesează mai deaproape românimea din acest ţinut.
Ibidem, Il, nr. 7/1 februarie 1931, p. 4.
"Răsunetul" este cel mai curajos ziar al ţi
nutului. Se redactează la înţelesul tuturora şi
este arma de luptă a românilor din acest judeţ
pentru triumful cauzei noastre comune şi pentru întronarea unui regim demn de încrederea
ţării. Apără cu îndîrjire interesele
ţărănimii,
care merită in viitor o soartă mai bună.
Ibidem, nr. 9/3 martie 1931, p. 4.

*
Pentru a avea o imagine cât mai clară a
repartiţiei socio-profesionale în spaţiul urban
prezentăm, în cele ce urmează, situaţia înregistrată pe străzile Lemnelor şi Spitalului, respectiv Piaţa Regele Ferdinand :

IV. DIVERSE
Săpunul

Uzina
lui nr. 9.

Strada LEMNELOR nr. 2 : electricianul Messinger, Fabrica de
spirt Friedmann, avocatul Rudolf Molnar.
nr. 3 : Salonul de mâncare Charlotte Wagner, Mezeluri, Fraţii Kohlruss.
nr. 5 : Drugueria Coroana.
nr. 6 : hornarul Carol Wittstock, ceasornicarul Fr. Sturm.
nr. 9 : Bonboneria
"Corso", Magazinul
"Confection".

de rufe "MYTHOS".

chimică

S. A.

BRAŞOV,

str. Prundu-

Spălatul cu săpun "MYTHOS" este o jucă
rie ! ... Importanţa lui constă în faptul că timpul
necesar până acum la spălat îl reduce Ia un
sfert, iar munca până acum necesară o reduce la a zecea parte şi fiind ( !) absolut nevătă
mătoare pentru rufe .. ,
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nr. 11 : strungarul Duschik.
nr. 15 : fato Fritz Romicher, ceasornicarul
L. Panthe, dentistul Maximilian Fischer,
avocatul Kretschmayer.
nr. 22 : restaurantul Oscar Orendi.
nr. 26 : av, Mihailaş, av. Lea Panker.
nr. 27 : hotelul Hoffmann, restaurantulbufet Schneider.
nr. 29 : dr. Teichmann.
nr. 30 : magazinul
de postav, Fraţii
Szmolka.
nr. 33 : S.A.R. Orient Turist Lloyd.
nr. 32 : dentistul Leon Barsan.
nr. 35 : firma de pantofari Rebreanu şi
Spermezan
nr 36 : dr. Emil Manu.
nr. 38: Banca pentru industrie şi comerţ.
nr. 40 : brutarul Gustav HUgel.
nr. 44 : atelier pompe funebre, tâmplar
Ioan Mureşianu, Tehnica Manciu.
nr. 46: institutul funebral "ORELT".
nr. 50 : frizeria Carol Lang.
nr. 51 : Restaurantul Pavel Berbecar.
nr. 54 : pantofarul Ioan Archiudean.

nr. 21 : librăria LUMINA, hotelul Fritsch,
ceasornicarul W. Wittstock.
.
nr. 23 : croitorii Oskar Appel şi Ioan ·Mititean.
nr. 27 : biroul de expediţie Stillfried.
Piaţa

nr. 1 : atelier de coafură "VENUS", av.
Oscar Keintzel.
nr. 5 : magazia "Dermata".
nr. 6 : "Tapiţ.erii asociaţi", vopsitor Fekeshazi, frizerie de dame.
nr. 8: av. Cornel Mureşan.
nr. 11 : frizeria Alexandru Hara.
nr. 13: coloniale ,.Record".
nr. 16 : ore particulare şi traduceri în lb.
engleză.

nr. 21 : ceasornicar W. Wittstock (mutat)
în 1929.
nr. 25 : prăvălia de fier M. Keresztes.
nr. 28 : coloniale Silviu Scridon.
nr. 32 : băcănia Oscar Orendi.
nr. 34 : librăria Gh. Matheiu, bonboneria
"Carmen~~.

nr. 35 : dr. Franck.
nr. 36 : atelierul tehnic radio Scherf.
nr. 38 : magazinul "Ferrum".
nr. 41 : institutul funebral Bela Sike.
nr. 4a : depozit de vin M. Mandel, depozit făină Prohaska, salon de cosmetică
Al. Hara.
nr. 44: florăria "Flora".
nr. 46 : băcănia Ştefan Vulpe, aparate
electrice, Fr. Gottschling,
dr.
Alfred
Schiffbaunner.

Strada SPITALULUInr. 6 : Firma economică ,.HERMES".
nr. 8 : salonul de frizerie "Elite".
nr. 10 : av. G. Berger.

nr. 13 :
nr. 14 :
nr. 15:
ter.
nr. 19 :

REGELE FERDINAND-

av. B. Nierenfeld.
frizeria "Ideal".
magazinul de porţelan Moritz Apfrizeria O. Wellmann.

LA VIE CULTURELLE ET LA RECLAME DANS LA VILLE DE
-

BISTRIŢA

Considerations pour l'entre-deux-guerres -

(Resume)
L'activite culturelle soutenue instamment par
les societe locales qui sont specialisees â travers des soirees dansantes, des băls, des conferences de vulgarisation, etait doublee, par l'interventation des facteurs exterieurs sous la forme
des turnees de la musiqu2, du theâtre, des expositions et des spectacles du cinema.
Les plus grands artistes du pays, ainsi Enesco, Tănase, le baryton Jean Athanasiu et la
soprane Aca de Barbu, se sant rallies aux efforts d'une societe provinciale qui ne veut pas
etre en retard dans une monde dominee par la
vitesse. Les collectifs des theâtres nationaux de
Bucharest, Cluj, Cernăuţi eţ Craioy<;~ ont ~cne

sur la scene des spectacles de Bistriţa. A leurs
efforts se rapprocher les actions meritoires des
amateurs de l'endroit, desireux d'une perfectionnement de suite.
La reclame presente dans les pages des periodiques de l'epoque surprend le meme effort
debordant d'rintegration dans une nouvelle typologie c>conomiqu2 et, implicite, maniere de vivre.
En partant des formules classiques de l'offre
- qui predominent l'entre-deux-guerres aussi
comme le reflet de la conservation d'une etat
des choses herites - nous observons une deplacement d'opinion vers la nouveaute transatlantique, tout recent.
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SITUAŢIA SOCIAL-POLITICA ŞI ECONOMICA
DIN JUDETUL NASAlJD IN TIMPUL ADMINISTRATIEI
'
MILITARE SOVIETICE (13 oei. 1944-12 apr. 1945)

.

10:\N

MUREŞAN

au fost devastate şi nimicite". 1 Asemenea
relatări se găsesc în toate rapoartele primite de Prefectură de la plasele din subordine.
Potrivit rapoartelor notariatelor comunale, ale preturilor şi primăriilor oraşe
lor Bistriţa şi Năsăud înaintate Prefecturii,
in retragerea lor, companiile de
genişti ale armatei germane au trecut la
distrugerea sistematică a podurilor de cale
ferată, a 'tunelelor şi gărilor, a podurilor şi şoselelor pentru a împiedica urmărirea lor de către armatele române şi
sovietice. Astfel, la 8 noiembrie Hl44, pretorul plăşii Rodna anunţă prefectura că
linia ferată ce le~a Transilvania de Moldova 5 poduri principale au fost distruse
prin dinamitare, tunelurile au fost minate
iar pe anumite porţiuni de calc ferată
şinele au fost ridicatc.2 La rîndul ei, pretura Bistriţa comunica Prefecturii C<1.
odată cu trecerea frontului, s-au produs
importante distrugeri în special la căile
de comunicaţii : şosele, căi ferate, poduri,
linii telefonice, centrale telefonice, telefoane, pa.ştă cit şi a obiectivelor economice mai importante, dereglînd în acest fel
întregul mecanism al administraţie din

Judeţul Năsăud, aflat la întretăierea
unor importante căi de comunicaţii ce
leagă nordul Transilvaniei de Moldova,
apărat de importante lucrări de fortifica~
ţii pe aliniamentul Munţilor Carpaţi, efectuate în anii
Hl42-HJ44 cu ajutorul
muncii forţate la care au fost supuşi locuitorii judeţuiui, putea fi bine apărat de
trupele maghiaro-hitleriste. Datorită însă
situaţi·ei militare de pe celelalte fronturi
din Transilvania, încă de la sfîrşitul lunii septembrie 1944 de-a lungul căilor de
comunicaţii, şosele
şi căi ferate, a început retragerea armatelor germane şi
maghiare. Odată cu retragerea trupelor
Axei, în cursul lunii septembrie au pă
răsit regiunea majoritatea etnicilor germani îndreptîndu-se spre Austria şi vestul Germaniei. în prima decadă ·a lunii
octombrie au părăsit judeţul şi funcţiona
rii administratiei maghiare precum şi o
parr-te din populaţia de origine etnică
maghiară, ce a făcut parlte din conducerea unor partide maghi:are sau din
organizaţiile paramilitare.
In retragerea ei, adminisltraţia maghiară a ridioat toate bunurile primăriilor. Intr-.:un raport al preturii Plasei de
Sus, din 10 noiembrie 1944, :adresat Prefecturii, se arăta că în cele 25 de comune
organizate în 10 notariate ale preturii, după
retragerea funcţionarilor comunali
unguri, administraţia locală a rămas în
sta~ deplorabilă. "Banii comun:ali în numerar, jurnalele de casă, precum şi registrele administrative le-au dus cu ei.
Ba, în unele comune, au dus chiar şi registrul de stare civilă ~i foile cadastrale
comunale. Mare parte din acte şi arhive

judeţ. 3
Între~ul

teritoriu al fostului judeţ Nă
a fost eliberat în perioada 12-14
octombrie 1944 de unităţi ale Armatelor
40 şi 7 gardă sovietice şi Regimentul 3
vînători de munte românesc. 4 Timp de o
săud

1

Arh. Stat, jud. Bistriţa-N., fond Prefecdos 48/1944.
Ibidem, dos. 203/1944.
Ibidem, dos. 394/1944.

judeţului Năsăud,

tura
2
3

"***
august

România în războiul antihitlerist (23
1944 9 mai 1945), Ed. Militară,

Bucureşti,

1966, p. 265.
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săptămîr1ă,

pînă

la 21 octombrie, în ju-

Încă din primele zile, noile organe conducătoare au căutat să asigure cu hran :
p.Jpulaţia, să pună în funcţiune comunicaţiile, fără de care nu putea fi condus

deţ nu a existat nici o formă de putere
administrativă, judecătorească sau
poliţienească. intrc~ul ţinut fiind considerat
zonă de operaţiuni n'iilitare. La 14 OC'tombrie, în Bistriţa, s-a instalat Coman-

eficient judeţul. Încă din 26 oct. o echipă
de specialişti a trecut la refacerea liniei
telefonice :intre' oraşele' Bistriţa şi Năsă:ud.
Eforturile pentru refacerea acestora s-au
dovedit deosebit de mari deoarece întreaga reţea telefonică a fost distrusă iar
stîlpii furaţi. 1 ° Concomitent, s-a trecut la
repararea podurilor mai mici de pe şosele
astfel că, în timp de o săptămînă, s-au
refăcut 11 poduri, iar o cale ferată în):!ustă de pe Valea
llvelor urma să fip
reparată pentru a se putea aduce lemnul
necesar reparării celorlalte poduri.
La 30 octombrie 1944, prin .adr-esa nr.
408.055, Comandamentul General al Etapelor, Statul Major, Secţia a 4-a trimitea
un ordin Prefecturii în care arăta că, in
conformita•tc cu legea publicată în Monitorul Ofichl nr. 217/25 oct. 1944, întreg
teritoriul Tr:J.nsilvaniei eliberate constituia
regiunea Armatelor de Operaţiuni şi intra sub autoritatea Comandamentului General al Etapelor, care lua în subordine
pc lîn>:<'"i autorităţile militare şi stabilimentelc, întreprinderile militare sau militarizate aflate pe teritoriul judeţului Nă
s;'iud pînă la instalarea Inaltului Comisar
pentru Administrarea Transilvaniei eliberate si Administrarea teritoriului redobindit: Delegatul pentru judeţul Năsăud
din partea ·acelui comandament urma să
fie locotenent-colonelul Frunză Radu. 11
Ordinul acesta a devenit inoperant deoarece a sosit la Bistriţa a•bia la sfîrşitul
anului iar colonelul respectiv nu a mai
venit deloc.
Destul de gravă s-a dovedit situaţia
"CDlHor primare din judeţ. Din cauza trecerii frontului toate ·localurile de. şcoală
au avut de suferit deoarece în ele s-a
n<;ir:;urat caz'lrea 'trupelor ce plecau spre
front sa:1 se reîntorceau de acolo. Au fost
distruse în special mobilierul şi materialul didactic. Cursurile anului scolar 19441943 n-au putut fi reluate la vreme. După
prima decadă a lunii noiembrie se arăta
că în sate au fost luate măsuri de cură
ţire a şcolilor, s-a reparat, cum s-a pu-

damentul militar sovietic.
în 21 octombrie 1944 Comandamentul
militar sovietic a instalat în fruntea prefecturii pe colonelul Teodor Sbârcea, ca
prefect.:; În acee:J.şi zi noul prefect a dat
o proclamaţie către locuitorii judeţului în
care arăta că, potrivit mandatului armatei sovietice de pe teritoriul oraşului Bistriţa şi judeţ a fost încredinţat cu girarea funcţiei de prefect. 6 Imediat, printr-un
ordin al prefeotului, au fost numiţi pretorii de plasă, iar apoi not<>.rii şi primarii
comunelor.' Persoanele care au fost însăr
cinate cu conducerea administraţiei locale au fost recrutate dintre aceia care au
deţinut aceste funcţii şi înainte de Dictatul de la Viena. La fel s-a procedat cu
numirea organelor judecătoreşti. Toţi
funcţi,onarii au fost aprobaţi de Comandamentul milito.r sovietic. În zilele următoare pe lîngă fiecare pretură, notariat şi primărie a fost numit cîte un reprezentant al armatei sovietice care avea,
în principal, menirea de a supraver~he:~
si îndruma aplicarea întocmai a rechiziţiilor pentru nevoile frontului sovietic în
conformitate cu Convenţia de Armistiţiu.
Pentru menţinerea ordinei şi paza comunelor, în lipsa autorităţilor legale, poliţie şi jandarmerie, s-au constituit în fiecare localitartc, după modelul celor din
1918, gărzi comunale, care erau înarmatP
cu puşti primite de la armata sovietică. 8
Un pericol mare pentru localităţi şi pro
tejarea căilor de comunicaţii îl reprPzentau marele număr de soldaţi răzleţi ascunşi prin păduri şi masivii muntoşi. Aceştia atacau transporturile izolate şi casele cetăţenilor în special pentru obţine
rea hranei. De curăţirea lor s-a 'Ocupat o
unitate militară sovietică special constituită în acest scop.9
5

Bistriţa-N.. fond
Năsăud, dos. lf19H.

Arh. Stat., jud.
judeţului

tura

G Ibidem,

Prefec-

dos. 3/1944.

Ibidem, dos. 4/1944.
8 Ibidem, dos. 48/1944.
9 Ibidem.
7

10 Ibidem.
1
1 Ibidem,

dos. 254/1944.
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s-a compor·tat ca o autoritate discreţia
organele administrative ale judeţu
lui primind ordinele de la acesta. Girînd
toate deciziile prefectului, comandantul
militar sovietic aplica implicit în practică
ordinele primite de la organele sale superioare. Astfel, se consta-tă, mai discret,
apoi tot mai evident, instalarea în posturile de conducere a unor oameni cu vederi de stînga. Deoarece unele acţiuni ale
prefectului Teodor Sbârcea nu corespundeau vederilor comandanţilor sovietici,
acesta a fost schimbat din functie ou noul
pr-efect dr. Ştefan 1. Pop, pînă ~tund pretor al plăsii Centrale Bistriţa. Instalarea ·oficială a noului prefect a avut loc
în 13 decembrie 1944. Cu ·aceeasi ocazie
au depus jurămîntul subprefe<:tul Ioan
Melaniuc şi consilierii. J5
Odat<-1 cu instalarea noilor organe de
conducere a judeţului, "s-a inaugurat şi
organizarea radicală a conducerii autonome în nota realităţilor organice" - spune dr. Ştefan 1. Pop în cartea sa "0 pagină de istorie", Bistriţa, 1947, p. 16. Prefectul judeţului avea autoritatea supremă
~i o largă competenţă prin exercitarea integrală a atribuţiilor puterii executive şi
legislative. Toată activitatea publică, socială, administrativci, economică, financiară, sanitară, edilitară s-a condus pe cale
de ordonanţe ale prefectului.
În conformitate cu ordonanţele emise
de noul prefect, numirea salariaţilor publici a fost atribuţia exclusivă a prefectului. Aparatul public a fost epurat de
"elementele oligarhice şi reacţionare" -'-spun-e Ştefan 1. Pop in cartea sa. Au fost
promovaţi tot mai muLţi funcţionari pro-veniţi din rîndul muncitorimii sau chiar
muncitori.
Judeţul a fost împărţit din punct de
vedere administrativ în două comune urbane (Bistriţa şi Năsăud) ~i patru plăşi cu
11 O comune rurale, grupate în 43 de notariate. La nivelul oraşului Bistriţa, ca
organ coleotiv de conducere s-a creat
Consiliul ·oraşului. Toate preblemele înaintate spre dezbatere consiliului oraşului
erau dezbătute in prealabil în sînul celor
10 comisii de specialitate. Problemele urg~nte erau rezolvate zilnic de o delegaţie permanentă formată dintr-un preşe-

tut, o parte a mobilierului şcolar aşa încît se spera ca în termenul cel mai scurt
să se poată deschide anul şcolar. 1 2 Pt"obleme mari s-au ridicat şi cu asigurarea
c-adrelor pidactice care, în mare parte,
P.rau plecâte pe front. Cu toate aceste greutăţi s-a ·reuşit să se efectueze recensă
mîntul elevilor aşa încît, la începutul lunii decembrie, multe şcoli şi-au reluat
activitatea.
Referitor la situaţia sanitară a judeţu
lui, dr. Carnea Dumitru, medic încredinţat cu organizarea Serviciului sanitar al
judeţului, făcea la 26 octombrh~ 1944 un
raport prefectului în care prezenta starea
sanitară din judeţ arătînd că : "Datorită
faptului că în jud. Năsăud au fost fortificaţii şi au fost plasate ·o mulţime de
mine, precum şi de pe urma atingerii
diferitel·or grenade impri'tştiate in judeţ,
se află mulţi răniţi grav iar numărul lor
creşte zilnic. In tot judeţul nu se găsea
nici un medic chirurg, nu era farmacist
şi nu erau pansamente şi medicamentele
necesare pentru tratamentul acestor ră
niţi. Farmaciile existente din oraş şi ju ·
deţ au fost devastate" 13.
Depăşirea tuturor greuttăţilor ivite după trecerea frontului s-a dovedit a fi,
în multe cazuri, fără nici o ieşire. La
puţin timp după numirea sa în funcţia de
prefect, co}onelul Teodor Sbârcea a cău
tat în mai multe rinduri să intre în le ..
gătură cu primul ministru al României,
dar fără nici un rezultat. La 8 noiembrie
1944 chiar a întocmit un memoriu în care-1 informa despre situaţia de moment
din judeţ, mai ales în domeniul aprovizionării populaţiei cu alimentele de bază,
cu starea agriculturii, unde se cereau eforturi pentru st~ingerea grabnică a recoltei ce se afl:a pe cîmp şi cu refacerea
rapidă a comunicaţiilor in special a liniilor telefonice, a serviciuLui poştal şi a
şoselelor fără de care orice legătură ou
exteriorul era imposibilă.14
Incă de la instalarea sa în Bistrtţa,
Comandamentul militar sovietic, prin
comandantul său, locotenentul Serbacov,
12
IJ
14

nară,

Ibidem, dos. 48/1944
Ibidem, dos. 43/1944:
Ibidem, dos. 254/1944.

15 Ibidem,

dos. 453/1944.
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dinte şi 4 consilieri. Toate hotărîrile luate
erau ·supuse spre ratifica:r.e plenului con,.
siliultii orăsenesc.
Ordinea' şi siguranţa publică a fost asigurată de Legiunea de jandarmi civili,
Serviciul siguranţei publice şi Poliţia de
reşedinţă Bistriţa. Primul rol a revenit
jandarmeriei cu sediul în Bistriţa şi cu
57 de formaţiuni teritoriale în judeţ. Efectivul de 260 de oameni a fost recmtat
dintre soldaţii rezervişti chemaţi sub
arme. 16
în domeniul învăţămîntului, prima grijă a fost aceea de a pune !?Colile primare
în stare de funcţionare. Cu contribuţia
locuitorilor satelor s-au reparat localurile de şcoală şi s-a improvizat un sumar
material didactic în 'locul celui distrus. Cu
toate eforturile întreprinse, abia în luna
decembrie 1944 s-a reuşit începerea cursurilor cu un număr de 292 învăţători şi
153 învăţătoare la şcolile primare şi gră
diniţe. Cursurile au funcţionat înainte de
m<.1să. După masă
cadrele didactice au
fost mdbilizate pentru executarea diferitelor lucrări administrative. Ei au efectuat
toate recensămintele cerute de autorită
ţile sovietice. La nivelul judeţului învă
ţămîntul primar a fost condus de Inspectoratul scolar condus de învăţătorul Aurel
Groze, ~econdat de Maxim Buia !?i Ioan
Feldrihan. Un corp de 12 învăţători, pe
post de inspectori şcolari, controla activita-tea şcolilor primare din judeţ.
·
!n toate şcolile primare au fost orga~
nizate cursuri speciale pentru pregătirea
elevilor ce trebuiau să-şi susţină examenele de diferenţă. La aceste cursuri au
paN.icipat şi 320 de elevi proveniţi din
judeţele Someş, Maramur~ !?i Mureş.
Învăţămîntul secundar era condus de
inspectorul general, prof. V asil,e Scwtu
de la Cluj, avînd ca inspect-or judeţean
pe prof. Toma Grigore. între 27-28 februarie 1945, s-au ţinut la liceele din Bistriţa şi Năsăud examenele de diferenţă
după programa clasei I liceală. La 6 martie 1945, elevii reuşiţi la examenul anterior, au dat diferenţa după _programa
clasei a IT-a. Din cei 420 candidaţi au
fost promovaţi în clasa a III-a liceală 292
elevi. învăţătorul Leon Nistor a reorganiIG Ştefan
triţa,

1947,

za:t

invăţămîntul

. profesional.

Şcoala

. de

agri'cultur.ă. din. .Bistriţa, ·fostă pro-prietat~
să-s-ea:sCă, a fost transformată •în · Şcoal-a
superioară de· agriculturd. incepîndu-~i ac-

tivitatea .la 22 ianuarie 1945 cu 11 elevi
în anul IP
Sistemul judecătoresc a fost organizat
în 3 judecătorii : la Bistriţa, Năsăud şi
Radna, şi un tribunal, ca instanţă supremă, la Bistriţa. La judecătorii s-a aplicat
principiul instituţiei judecătorului unic,
iar la tribunal a completului de judecată
format din doi judecători. Datorită situaţiei speciale în care se afla judeţul, s-au
adus unele inovaţii în materie civilă, penală, comercială şi procedurală.
Astfel,
la tribunal, în caz de divergenţă a completului de judecată, se desemna imediat
prin tragerea la sorţi un al treilea judecător şi procesul se rezolva chiar în acea
şedinţă. Numai în cazuri excepţionale s-a
judecat în termen de maximum 10 zile.
Judecarea contravenţiilor s-a organizat pe
noi baze trecînd în competenţa judecă
torilor poliţieneşti, cîte unul de fiecare
pretură şi poliţia de reşedinţă. Impotriva
contravenicntului s-a emis un mandat penal atacabil cu opoziţie numai pentru
n~vinovăţie. Opoziţia se judeca în termen de 15 zile de instanţa care a emis
mandatul, iar sentinţa putea fi atacată
cti apel nurnai_ pentru micşorarea pedepsei. Hotărîrile put-eati fi atacate' în· timp
de 3· zile ·de la comunicarea îrt scris la
notarul ·comunei ·unde locuia contravenic;
entul. Hotărîrea instanţei a doua a jude..:
cătoriei era executorie, dacă pedeapsa pro..:
nunţată era amendă bănească pînă la 500
penga, iar d;:~că · amenda era mat, mare;
sau pedeapsa pronunţată era- -închisoare
poUţienească
sau confiscare de -bunuri;
hotărîrile instantei apelati ve. put.eau fi a-.
ta eate cu recurs
tribunal.
·
În ·timpul acestei perioade s-au aoo:rdat două amnistii şi graţieri. La 1 februarie 1945 s-a stins urmărirea în curs şi
s-a iertat pedeap~ condamnaţilor pentru _îns_uşirea _pe . nedrept a obiectelor şi
bunurilor din patrimoniul in5tituţiilor- publice sau a populaţiei absenteiste sau deportate, dacă acestea s-au restituit pro-

la

I. Pop, O pagină de istoric, Bisnr. 5, 10, 60.

17

medie

ordonanţele

Arh. Stat, jud.
tehnică

Bistriţa-N.,

agricolă
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Bistriţa,

fond Şcoala
dosar 1/1945.

Impozitul proporţionctl, taxele de eli-:
berare a bmv:etelor de .autorizaţii pentru:
exercitarea meseriilor şi a corrietvului s-au
achitat direct la caseria centrală.
Monopoluri·le instituite în favoarea judeţului ca : exploatarea serviciului P.T.T .•
desfacerea sării, exdusivitatea imprimă
rii şi valorizării timbrelor fiscale, mărci
lor poştale, biletelor de vite ,şi extraselor
de stare civilă au alimentat în permanenţă visteria publică.
Veniturile realizate
au permis refacerea judeţului şi funcţio
narea corespunzătoare a aparatului de
stat.2°
În domeniul economic, grija principală
s-a îndrepta-t spre sectorul agricol care
a fost lovit cel mai greu de trecerea frontului. Lumea satelor a fost mobilizată încă
de la început pentru a strînge recoltele
rămase pe cîmp şi a însămînţa culturile
de toamnă. S-a trecut la strîngerea recoltelor de pe proprietăţile absenteiştilor.
De pe aceste proprietăţi au fost adunate
Sf"i vagoane de cereale, 1/2 vagoane plante
olcagino<1se, 45 vagoane de furaje, 7 1/2
vagoane de zarzavaturi şi 3 vagoane de
vin. Toate acestea, fiind încadrate în a~.
7 a Convenţiei de Armistiţiu, au fost preluate de armata sovietică. De asemenea,
3570 de vite ale absenteistilor au fost ridicate în baza aceluiasi ~rticol din Convenţie.
'
Diri. moşiile părăsite· au fost date 15000
ha în custodie ţăranilor săraci, iar în 6000
de locuinţe · s..:au introdus locuitori fără

prietarUor sau au ajuns pe orice cale la
qispoziţia autorităţilor.

La 6 martie 1945 s-au iertat pedepsele
pentru delictele sHvice şi s-au sistat procedurile în curs. Despăgubirile civile s-au
redus la 25%.18
Restabilirea comunicaţiilor a rămas în
permaneţă în vederea autorităţilor judeţene. La 25 noiembrie 1944 a luat fiinţă
oficial Oficiul P.T.T. judeţean, reorganizat
la 1 ianuarie 1945. Exploatarea serviciului şi imprimarea mărcilor a constituit un
monopol al judeţului. S-au înfiinţat două
oficii la Bistriţa şi Năsăud şi 43 de agenţii la notariate. De trei ori pe săptămînă
se făcea legătura, via Cluj, cu restul
Transilvaniei. La prezentare s-au admis
scrisori simple, recomandate şi telegrame.
Confruntaţi cu lipsuri materiale, în cursul
iernii o echipă de liniori au refăcut o
reţea de 376 km., restabilind legă·tura ou
judeţele învecinate.
Drumurile mînate şi podurile distruse
au zădărnicit circulaţia. În condiţiile e-·
xistente, au fost rcfăcute 37 de poduri
în lungime totală de 947 m., s-au construit 8 poduri definitive în lungime totală
de 428 m. Legăturile pe căile ferate au
rămas pe mai departe întrerupte.1!l
Odată cu retragerea autorităţilor maghiare fondurile publice şi registrele de
contabilitate au fost ridicate. Inexistenta
mijloacelor financiare a pus conducer~a
judeţului în mare dificultate. Administrarea a început cu 10.190 pengo împrumu~
taţi de la Banca "Centrală". La un moment dat s-a intenţionat chiar emiterea
de monedă. Datorită condiţiilor existente.
s-a adoptat un sistem financiar simplu şi
practic. Bugetul era alimentat din impozitul principal aşezat pe cap de familie,
inclusiv membrii care realizau venituri
distincte împărţiţi în 13 clase după venitul brut ; impozitul pe salarii şi impozitul special egal cu salariul pe o zi al salariaţilor publici şi particulari.
Taxele de timbru, s-au perceput exclusiv pe timbrele fiscale mobile, confecţionate de judeţ.

locuinţă.

Comunele de posedate, prin ·măsurile
guvernului maghiar, de pădurile dobîndite prin Reforma Agrară din 1921, preoum
şi evreii jefui ţi de păduri, pe baza legi..;
lor rasiale, au fost· repuşi în drepturi.
Măsurile de aprovizionare a populaţiei
cu alimentele necesare au pennis să se
treacă cu relativă uşurinţă peste iarna
1944/1945. Prin interzicerea scoaterii cerealelor din judeţ s-a dat posibilitatea de
a asigura consumul, însămînţările 'Şi obligaţiilor pentru aprovizionarea armatei sovietice cu 150 de vagoane cereale. Diminuarea şeptelului a impus reglementarea sacrificării animalelor. La 1 ianuarie
1945, inventarul viu al judeţului era de :

jud. Năsăud.
nr. 11, 14, 21, 22, 24, 33, 43, 46, 48,
49, 50, 56, 62.
IV Ibidem, ordonanţele nr. 4, 16, 23, 40.
18

Ibidem, fond Prefectura

ordonanţele

20

Ibidem, ordonanţele nr. 8, 15, 17, 22, 25,

36, 38, 48, 53, 54, 55, 57.
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27 948 bovine, 839 cabaline, 76 025 ovine, 286 porcine şi 15 700 păsări. Dintre
acestea, 8 900 de capete de vite cornute
s-au dat pentru armata sovietică. Epuizîndu-se stocul de sare adus de la Ocna
Dejului, s-a intervenit, pentru asigurarea
sării necesare populaţiei, la zăcămintele
de sare de la Sărăţel şi Dumitra care au
fost puse sub pază strictă.
Din cauza întreruperilor pe căile de
comunicatii feroviare si I"Utiere nu s-a
putut asigura aprovizionarea cu zahăr,
petrol şi tutun.
Sistemul sanitar a fost devastat aproape complet. La o populaţie de aproximativ 117 000 locuitori, cît avea judeţul la
începutul anului 1945, s-a reuşit să se ·încropească
spitale de primă urgenţă la
Bistriţa, Năsăud şi Rodna cu un total de
132 de paturi. Pentru toată populaţia judeţului funcţiona numai o singură farmacie în Bistriţa. Cu toate greutăţile legate
de lipsa medicamentelor, medicii au început o campanie pentru stîrpirea epidemiilor, în special a tifosului exantematic care făcea multe victime.
Ajutoarele date de guvernul de la
Bucureşti pentru populaţia .iudeţului au
ameliorat în parte situaţia. In urma deplasării prefectului la Bucureşti în luna
ianuari•e 1945 acesta a fost primit de vicepreşedintele Consiliului de miniştri, Peti'U Groza, de ministrul secretar de stat
de la interne, Teohari Georgescu, şi de
ministrul 'Ardealului, dr. Ionel Pop. în
urma intervenţiilor s-au primit autocamiooane rechiziţi·onate de la Sibiu, medicamente, manuale şcolare pentru şcolile
primare şi sumele necesare penti'U plata
salariilor cadrelor didactice din învăţă
mîntul prilmar şi secundar.

La 17 februarie 1945 a avut loc Conde la Cluj în care comandamentul
sovietic al Transilvaniei, luind in considerare greutăţile economice ale judeţului,
care, şi în timp de pace, avea un minus
în aprovizionarea populaţiei cu cereale
de 1200 vagoane, a redus cota de cereale
pentru aprovizionarea armatei sovietice
de la 520 vagoane la 150 vagoane.21
La festivităţile legate de reîncorporarea nordului Transilvaniei la România,
ţinute la Cluj în 13 martie 1945, a participat şi o delegaţie a judeţului Năsăud în
frunte cu prefectul judeţului, iar la 2
aprilie 1945 legislaţia statului român s-a
extins .şi asupra judeţului Năsăud. Restabilirea tuturor contactelor cu guvernul
României şi administrarea efectivă a judeţului s-a încheiat la 12 aprilie 1945.
in cele aproape 6 luni de administraţie coordonată efectiv de trupele sovietice s-au produs schimbări importante în
exercitarea puterii politice la nivelul judeţului. Dacă la sfîrşitul lunii octombrie
1944 au fost instalate în functii de conducere persoane reprezentind r~ala democraţie, încet, încet, acestea au fost schimbate cu persoane prosovietice care îndeplineau necondiţionat toate directivele
primite de la acestea. Epurarea aparatului
de stat de elementele provenite din ve~
chea clasă conducătoare şi înlocuirea lor
cu elemente provenite din rindul mundtorimii a deschis calea viitoarelor lupte
politice ce au dus în final la instaurarea
unei noi orinduiri, a comunismului, îndrumată şi condusă de la Moscova.

ferinţa

21 Ştefan

1. Pop, op, cit., p. 19.

LA SITUATION SOCIO·POLITIQUE ET :ECONOMIQUE DANS LE DEPARTEMENT DE NASAUD
PENDANT L'ADMINISTRATION MILITAIRESOVIETIQUE, 13 OCTOMBRIE 1944- 12 AVRIL 1945
(Resume)
l'organisation
des requisitions
pour l'armee
conformement a l'armistice, la nomination .des
fonctionnaires publics. l'oganisation et l'administration de l'agriculture, de !'industrie et du
commerce. On y voit les preoccupal.ions des autorites sovietiques d'epurer les anciens fonctionnaires publics et de faire acceder a ces
fonctions des personnes disposees a mettre en
pratique l~s nouveaux, principes communistes
sovetiques.

La presente etude se propose d'analyser
les problemes socio-politiques et economiques
du departement de Năsăud pendant la periode
de l'administration sovietique, immediatemen•
apres la liberation de ce territoire roumain et
jusqu'a l'instauration compleete de la jurisdiction
du gouvernement de la Roumanie au printemps 1945. Ayant comme point de depart des
documents d'archive, I'etude releve l'implication des autorites sovietiques d'occupation dans
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CUVINTE ŞI CONS'fRUCŢII VECHI PASTRATE
IN GRAIURILE DE PE VALEA SUPERIOARA
A SO!VIEŞULUI MARE

MlRCEA PRAlf.I\SE

tic, de aceea ongmea sa rămâne obscură.
Subliniem, de asemenea. că în zona cercetată, sensul său nu este acel atestat ~n
unele dicţionare, de "păscutul oilor înainte
de răsăritul soarelui" ci înseamnă venitul
ciobanilor cu oile la stână, în jurul orei
zece, ca să mănânce 1.
a apleca- a da mielul să sugă la oaie,
cu derivatul aplecătoare, oaie la care suge
alt miel decât cel propriu. Cuvântul are
ca etimon latinescul applivare, derivatele
formându-se pe teren românesc (DA).
blem - din latin·escul ambulemus, cu
sensul imperativ "să mergem, să plecăm".
Foarte rar folosit astăzi (numai bătrânii
cunoscându-i sensul), cuvântul poate fi întâlnit însă în culegerea "Doine şi strigă
turi din Ardeal", pagina 62, a lui Victor
Onişor, originar din Zagra :

Satele de pe valea superioară a Someparte dintr-o arie dialecce cuprinde aproape toată
Ţara Năsăudului. In general, aceste graiuri se încadrează, tipologie, în subdialectul moldovenesc, cu unele influenţe ale
subdialectului maramureşan, Transilvania,
se ştie, neconstituind o arie dialectală de
sine stătătoare.
Pornind de la o cercetare dialectală
proprie, am întîlnit o serie de cuvinte şi
expresii vechi ; unele păstrate direct din
limba latină sau slavă, construcţii ce dau
notă distinctă acestor graiuri. Cîteva dintre acestea cunosc o circulaţie mai largă
(întregul bazin superior al Someşului Mare), altele fiind "redescoperite" de o serie de scriitori din secolul al XIX-lea, iar
câteva au rămas complet necunoscute şi
dau impresia unor vestigii apărute în urma unor recente campanii arheologice. Să
ne oprim asupra câtorva dintre aceste cuvinte şi construcţii.
agest - cuvânt cu sensul de "îngră
mădire de lemne butuci, surcele, vreascuri
şi nămol, aduse de ape şi depozitate la
mal". Pe lângă acest sens originar, care
ne trimite la latinescul aggestum, cuvântul a mai primit în satele de pe valea superioară a Someşului Mare şi un sens secundar, peiorativ, acela de "venetic", de
om străin. De aici s-a format şi verbul
a agestui, a alunga dintr-o colectivitate
(DLRM).
amproor - vreme când pleacă oile la
păşune, dimineaţa, de a cărui complexă
etimologie s-a ocupat Nicolae Drăganu.
Etimologiile propuse (neogrecescul prooros), "timpuri", lat. per rarem, per roura,
provolare, priulus, prohora) sunt, aproape
toate justificate atât fonetic cât şi s·emanşului Mare fac
tală mai largă,

"Haida mândră, haida blem,
La v lădica să j urăm".

brace -

cuvânt întâlnit, după câte
noi, doar în satele de pe Valea Ză
grii, cu sensul de haine noi, ca în formularea : "Am făcut nişte brace la Câşlegi
atâta de faine !". Ca sens, cuvântul nu are
nimic comun ·CU omonimul său ce denumeşte un instrument popular (violă, contră). Sensul acesta nu este atestat în dic-

ştim

ţionare.

carâmb- cuvântul interesează nu atât
prin denumirea unei părţi a carului sau
a cizmei, ci prin sensul de "răboj", de băţ
marcat în diviziuni, care se utilizează la
măsuratul
laptelui de oaie la stână.
C.A.D.E. propune ca etimon lat. calamus,
ceea ce, din considerente fonetice, este dificil de susţinut dacă nu acceptăm că nazala bilabială m s-a "despicat" întâi în mb
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şi abia apoi a s-a aflat în poziţie nazaJă,
condiţie

necesară

păstrate

(hospitiem., hospes -

străghiată atât sensul cât şi etimologia acestui cuvânt specific păstoresc, întâlnit în unele arii ale dialectului dacoroman precum şi la istroromâni, au dat naş
tere la numeroase discuţii. Cel mai cunoscut sens, dat de aproape toate dicţionarele
noastre, este cel de "lapte covăsit, prins,
închegat".
E. Petrovici a notat şi sensurile de "zer
ce se ridică, după ce caşul a fost frămân
tat" sau "Zerul limpede, albastru, ce se
ridică deasupra laptelui închegat", sau
"caş nestrecurat" 2• I. A. Candrea îl con·
sideră probabil moştenit de la păstorii ro·
mam", derivându-1 de la strangulatum
"lapte prins" :l, G. Giuglea dă ca etimon
latinescul strangulata - "acoperit cu o
pătură, cu o pieliţă", de la strangula .,învelitoare" 4 • G. Pascu propune etimonul

pentru a putea să se
închidă la â. Trebuie să presupunem aşa
dar un cuvânt intermediar "căramb", neatestat.
Verbul a/se,'la - păstrează în graiurile de pe valea superioară a Someşului
Mare ambele sensuri din limba latină
(lavare) : a spăla rufele dar şi a se spăla
pe cap.
ospăţ, oaspe, a ospăta cuvinte latine

itis, hospi-

tare -

DEX), dar car.e, cu timpul, au suferit alunecări semantice, primind sensuri
speciale. Aşa cum arată Romulus Tudoran : "înţelesul cel mai răspândit al lui
ospăţ este cel de nuntă, pe care, de mirat, nu-l dă nici unul din dicţionarele
noastre. Paralel cu evoluţia semantică a
lui ospăţ s-a dezvoltat înţelesul de nuntaş
al lui oaspe (In "Dacoromania", nr. XI,
1984, p. 128).
pedestru - din latinescul pedester,
avea în trecut sensul de om care merge
pe jos (cf. militarul pedestraş). Astăzi el
a primit un sens peiorativ : slăbănog, om

extracoagulatum 5.
Pornind de la unul din informatorii
anchetei noastre, care a precizat că "zerul subţirel, ca o pânzucă albă, aceea-i
străghiată"
înclin să credem că etimologia adevărată este cea propusă de
G. Giuglea fi.
stur - din latinescul stylus, cu înţele
sul de "chiciură, promoroacă". Se cunoaşte
în această zonă şi verbul a stura (pădurea).
vipt - cuvânt cu o circulaţie incă destul de mare în această arie dialectală, ca
şi în Maramureş. El are două sensuri :
a) sacul cu grăunţe pe care-1 duce ci·
neva in spate la moară ;
b) toţi sacii cu grăunţe sau cu făină
care se găsesc la un moment dat într-o

fără căpătâi,

vagabond.
Substantivul stâlpare, cu

înţelesul de
pom fructifer, considerat ca
limbii vechi, transmis din generaţie în generaţie prin intermediul colindelor, este curent în satele de pe Valea Someşului Mare. Ba, mai mult, aşa
cum nu s-a întâmplat în nici un alt sat
din zonă, în Zagra acest cuvânt şi-a extins sensul şi asupra arborilor nefructiferi. Să se compare în acest sens două variante ale aceleiaşi colinde culese de noi.
Iată textul din satul Ilva Mare :
ramură de
aparţinând

moară.

Ni se pare interesant de remarcat faptul că doi intelectuali de renume din Tara Năsăudului foloseau curent acest ~u
vânt .cu sensul de "hrană", introducându-1 şi în studiile lor cu caracter monogrnfic. Este vorba de lucrarea Istoria şcoa
lelor năsăudene, apărută la Bistriţa în
1913, autori fiind Virgil Şotropa şi Nicolae
Drăganu. La pagina 15 citim următoarele:
"Astfel fură introduşi cei dintâi 50 elevi
în institut, unde primeau gratuit vipt şi
în parte şi vestminte" ; iar la pagina 47 ·
"Afară de aceasta, directorul beneficia de:
cvartir şi 8 stânjeni de lemne de foc, învăţătorii de locuinţă şi 6 stânjeni, iar adjunctul de vipt şi îmbrăcăminte". In povestirile sale cu subiect transilvan, Mihail
Sadoveanu a utilizat şi el acest cuvânt,

"Colo-n sus la răsărit
Este un pom. mândru-nflorit
Cu stîlpările de-argint
Vântul când îl clatină
Merele pe jos cădea".
Şi

iată

acum textul cules la Zagra :

"La mijlocul râtului
Este-un brad încetinat
Cu stâlpări până la cer".
D.E.X. defineşte acest termen ca fiind
verde, crenguţă înflorită" şi propune ca etimon latinescul (neatestat) stirparia derivat de la stirp-is.
"ramură
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tocmai pentru "Că 1-a simţit foarte vechi
şi deosebit de plastic : "Vipt am găsit la
ospătărie, fără să sperăm mai mult" (vol.
Depărtări, 1930).
Cuvintele discutate mai sus sunt moş
tenite din limba latină şi au o circulaţie
restrânsă. Unele ar putea fi urme ale vechiului substrat traco-dacic. In cea mai
mare parte, ele se referă la o ocupaţie
străveche pe aceste meleaguri păsto
ritul, iar folosirea lor frecventă şi astăzi
reprezintă dovezi de netăgăduit ale existenţei şi continuităţii româneşti în vatra
carpato-dunăreană. In acelaşi timp, ele
sunt mărturii ale unei culturi materiale
străvechi şi înfloritoare.
O altă categorie de elemente latineşti
au intrat mai târziu în graiurile satelor
de pe valea superioară a Someşului Mare
prin intermediul textelor bisericeşti, deci
nu sunt elemente moştenite. Este cazul
cuvântului şpuri, copil di,n flori, eli corespondentul feminin şpureaucâ. (Aspectul
lingvistic al acestui cuvânt a fost pe larg
discutat de Nicolae Drăganu în r-evista
"Dacoromania", XI, 1922, p. 612-615).
O serie de alte cuvinte, străine sau
formate pe terenul limbii române, prezintă inten~s pentru configurarea graiurilor de pe valea superioară a Someşului ·
Mare. Iată câteva dintre ek : bare - pă
dure. mică şi deasă de pe malul unei ap2 ;
cioclonţ contaminare lexicală dintre
două sinonime (cioc şi clont). a descilinia despărţi, a separa, a distinge ; font -'unitate de măsură pentru 0,5 kg. ; forobraz - iarăşi o contaminare lexicală între prepoziţia fârâ şi substantivul obraz ;
horaiţâ - râpă, mal foarte abrupt ; hurlup - prună deformată, oprită din copt,
cu gust dulce--acrişor ; lâturean - om venit din alt· sat la o nuntă, petrecere sau
la horă duminicală ; leaca ! - interjecţie
cu care se alungă câinele ; paisăc - furuncul, buboi ; pomniţă -.fragă ; struţ
- buchet de flori ; tuluc - pui de urs ;
a ţingălui - a suna din clopoţel (la şcoa
lă) ; vâj moşneag. Sub aspect etimolo-..
gic, cele mai multe dintre aceste cuvinte
sc.au format pe terenul. Hm:bii române
(cioclonţ, l~turean, forobraz etc.); altele
ptovin din· limba germană (font, glajă,
str).l_ţ) sau _lŢlaghi~ră (bărc). Având o circulaţie restrânsă, ele nu sunt consemnate.
în dicţionare, cu câteva. excepţii.

Am lăsat l.ntenţionat la urmă trei cuvinte, care, după părerea noastră, dau o
individualitate şi mai distinctă graiurilor
de pe valea superioară a Someşului Mare.
Primuleste verbul a iiiia. El face parte din familia cuvântului slav, de o mai
mare circulaţie, iiie, înregistrat de principalele noastre dicţionare cu înţelesul de
"zăpadă care începe să se cristalizeze pe
suprafaţa unei ape" sau "sloi subţire de
gheaţă, moale şi fărâmicioasă, care pluteşte pe apă". Există în Ţara Năsăudului
şi derivatul adjectivului iiios, după cum
rezultă şi dintr-o poezie culeasă de Emil
Bocşa şi cuprinsă
in antologi-a Poezii
populare din graniţa Nâsăudului, Sibiu,
1933, p. 29 ;
"Râu-i mare şi iiios.
de om frumos
Râu-i mare şi cu iiie,
Pagubă de om ca tine".
Pagubă

·Al doilea cuvânt este traste, păstrat in
aceste graiuri cu sensul etimologic primar, cel din limba slavă, adică de "patimi, suferinţe, chinuri" şi, mai ales, ou
aceh de denii.
Dar nu numai cuvintele vechi (ca cele
. precedente) prezintă interes. Am înregistrat un cuvânt cu o circulaţie extrem de
restrânsă deşi a intrat recent în graiurile transilvănene : adjectivul mosgrin (cu
variantele locale : muzgrim, muzgrin, mos~
grim). Inţelesul acestui adjectiv este de
"verde ca muşchiul de pădure, verde mu-ced". Cuvântul nu era cunoscut acum ci-rca 60 de ani şi a fost introdus prin intermediul saşilor, fie în urma relaţiilor directe, fie prin comerţ, oricum, cutiile cu
vopsele utilizate în industria casnică textilă purtau şi poartă şi astăzi numele german al culorii respective. Cuvântul s-a
impus în aceste grai uri româneşti, desigur cu unele alteraţii de ordin fonetic.
Etimonul este germanul "moosgriin", cu
sensul de "verde cenuşiu, verde de crom".
Trebuie incluse în cadrul elementelor
vechi păstrate în graiurile satelor de pe
valea superioară a Someşului Mare şi cele două construcţii pe care le-au discutat
pe larg, printre alţii, Nicolae Drăganu şi
profesorul universitar Gavril Istrate. Este
vorba de "zo te custe", derivată din expresia latină "deus te constat" şi de "cira-
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leisa", derivată din expresia grecească
"Kirie eleyson". Este interesant de remarcat faptul că prima expresie amintită
are, în toată zona Năsăudului, un derivat:
substantivul cost, din locţiunea verbală
"a ţine în cost pe cineva", cu sensul de a
ţine în chirie, şi, eventual, de a asigura
şi hrana pentru omul respectiv. Dăinuirea
în timp a acestei locţiuni se poate explica
şi prin faptul că, peste sensul primar ai
lui cost, rămăşiţă a expresiei "zo te custe",
s-a suprapus noţiunea mai nouă de cost,
cu sensul de "rest de plată, datorie, debit".
Despre construcţii vechi se poate vorbi
şi la nivelul sintaxei propoziţiei. Ne vom
opri doar la două cazuri. Ca în vechile
monumente de veche limbă românească
(vezi Psaltirea Scheiană), sau ca în poe·
ziile din tinereţe ale lui Mihai Eminescu,
în graiurile la care ne referim, reluarea
pronumelui personal cu funcţie de complement direct este deosebit de frecventă : l-am auzitu-l, l-am văzutul-l etc. Ion
Budai->Deleam.( considera acest fapt de

limbă ca o greşeală şi cerea să se renunţe
la astfel de construcţii. Cu toate acestea,
ele mai persistă, având, în acelaşi timp,
şi o valoare stilistică deosebită.
Al doilea element de sintaxă la care
ne referim, este construcţia complementului circumstanţial de scop cu prepoziţia
a : merg a peşti, merg a cosi, merg a făină
etc. Acest a, folosit în cazurile de mai sus,
poate fi un urmaş semantic al prepoziţiei
latine ad, dintr-o construcţie de tipul : si
duxit ad venare (a plecat la vânătoare).
In orice caz, construcţia este încă vie şi
reprezintă o caracteristică a acestei zone
din nord-estul Transilvaniei.
Nu putem încheia aceste sumare consideraţii, fără a arăta că vocabularul din
părţile Năsăudului a contribuit la îmbogăţirea limbii literare româneşti pe diverse căi şi că, anumite cuvinte, chiar
dintre cele mai rare discutate mai sus, se
întâlnesc în poezia lui Coşbuc şi în proza
lui Rebreanu, două culmi ale literaturii
naţionale şi europene.

OLD WORDS ANO PHRASES PRESERVED IN THE DIALECTS ALONG THE SUPERIOR
COURSE OF THE SOMEŞUL MARE RIVER
(Summary)
(Coşbuc, Rebreanu, Sadoveanu) and few of them
are unknown and seem to be real archeological vestiges.
The last part of the paper includes reference to some problems of syntax, which individualize even more these local dialects in the
north-western p<~rt of Transylvania.

. Starting my own work, I have met a number of words and old phrases, preserved direcUy from Latin or the Slav languages. They
give a distinct note to the dialects (manner of
speaking) spoken along the upper course of the
Somesul Mare river. Some of them have a
wider· circulation, others have been "rediscovered" by some famous
Romanian writers
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TESĂTURI
DECORATIVE DIN JUDETUL BISTRITA-NASAUD
'
'
(II)

.

FLORICA POP

manifestările

Cele mai vechi ţesături confecţionate
din fibre de natură vegetală sunt cele
din cânepă, atestate pe teritoriul nostru
de izvoarele antice sau direct prin fragmentele descoperite în săpăturile arheologice. Ţesăturile din in sunt mai rare
în judeţ, acest material folosindu-se mai
mult pentr-u confecţionat~ea pieselor de
port.
Odată cu apariţia şi răspândirea bumbacului în economia gospodăriei ţărăneşti,
cânepa este înlocuită aproape total, folosindu-se, la mijlocul secolului trecut, doar
la ţesăturile de uz casnic; saci, veringi,
ştergare de bucătărie, feţe de pernă etc.
Din punct de vedere funcţional, aceste
ţesături pot fi grupate în două categorii:
- ţesături pentru pat şi masă cu caracter utilitar (lepedee, feţe de pernă, feţe
de masă, ştergare de bucătări2) ;
- ţesături pentru decor (ştergare, feţe de masă, feţe de pernă, perdele).
Spre deosebire de alte zone din ţară,
unde centrul de greutate cade asupra ţ-e
săturilor din lână, în judeţul Bistriţa-Nă
săud, ca şi în toată Transilvania, predomină ţesăturile
din cânepă şi bumbac,
care împodobesc sărbătoreşte locuinţa. ·
Ambele categorii de ţesături au caracter atât utilitar cât şi decorativ.
Cele mai des întâlnite şi cele mai decorative sunt ştergarele, feţele de masă,
feţele de pernă, perdelele.
Ştergarele sunt foarte răspândite pe
acest teritoriu, întâlnindu-se în fiecare casă, ca element utilitar, sau ca element important al de-corului de interior. Ele erau
prezente deseori în găteala capului ; la
femeile măritate, mai ales în zona Someşului şi Şieului. Frecvent sunt folosite la

cu caracter ceremonia!, la

nunţi şi înmormântări.

Unitare ca formă (dreptunghi alungit),
se remarcă printr-o mare diversitate şi bogăţie de aspecte ornamentale, de o mare valoare artistică şi decorativă. Şi astăzi în târgurile săptămânale,
mai ales în târgui de la Năsăud, întâlnim
femei (Căianu Mic, Salva, Maieru), care
aduc pentru vânzare valuri de pânză
simplă sau "învărgată", din care se confc~tioneaz<-t ştergare de buc:itărie, feţe de
masă, perne.
Putem spune că nu există casă ţără
nească in care să
nu întâlnim lăzi de
zestre pline cu diferite ţesături confecţio
nate de femei.
Hărnicia şi priceperea femeilor şi a
fetelor este dovedită şi de bogăţia "ruzilor de perete" - încărcate cu numeroase
ţesături, dar mai ales ştergarele "de culme" frumos aşezate în "camera dinainte".
Din punct de vedere al funcţionalită
ţii, deosebit mai multe tipuri de ştergare:
1. Ştergarul de uz casni·c ;
2. Ştergarul pentru împodobirea inte·
riorului ;
3. Ştergarul-piesă de port ;
4. Ştergarul folosit la diferite ceremo·
nii, obiceiuri.
1. Ştergarul de uz casnic se întâlneşte
în fiecare gospodărie şi are multiple utilizări : pentru şters, merindare, pentru
acoperit mâncarea etc. Ele au o formă
dreptunghiulară şi dimensiuni mai mici
decât a ştergarelor de perete. Sunt lucrate în g€neral din cânepă, ţesute în 2 iţe.
De cele mai multe ori le găsim neor·
namentate, iar atunci când sunt ornamenbte, decorul este constituit din elemente
foJ.rte simple, de obicei "vârste" monoştergarele
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h) Ştergarul de perete sau de cui este
în judeţ, întîlnindu-1 aproape in
fiecare interior ţărănesc, sub diverse denumiri : "cingeu", ştergar de cui etc. In
cadrul interiorului tradiţional se aşază
fie după blide, icoane, tablouri, fotografii,
sau la uşi, ferestre, fie de jur împrejurul
încăperii. (fig. 2).
Spre deosebire de ştergarele de rudă
care sunt mai scurte şi mai late, în cadrul
celor de perete întîlnim două tipuri :
- lungi şi înguste (1,80 m/0,45 m),
frecvente pe Valea Someşului, Şieului, şi
pe Cîmpie;
- lungi şi late (2 m/0,80 m), prezente
pe întreaga vale a Bîrgăului. Etalarea şter
garelor este orizontală, sub formă de evantai, acestea fiind aşezate după diferite obiecte. La ştergarele mai vechi, motivele
sunt cele geometrice. Ele se compun din
vârstre orizontale ţesute pe toată suprafaţa ţesăturii (la ştergarele de pe Valea
Bârgăului) sau numai la capete. Ca element ornamental, vârstele sunt ismple,
de aceea-şi lăţime sau de diferite lăţimi,
grupate în diverse combinaţii, de repetare
sau alternare, vârste cu zimţi, cu puncle
(pupi, bobiţe) şi dungi mai late şi ornamente. Cele mai simple ornamente întîlnite sunt cele geometrice (pl. I) : unghiul,
segmentul de dreaptă, linia punctată, x~
urile. Dintre figurile geometrice mai frecvent apare rombul şi pătratul. Rombul
prezintă şi cele mai multe variante : rombul cu laturile prelungite, rombul cu cârlige, rombul cu coarnele berbecului etc.
Un alt motiv pe care îl întâlnim mai
ales în ornamentica ştergarelor de pe valea Someşului este "S"-ul, sau cârligul
dispus orizontal. Des întâlnite în decorul
ştergarelor sunt stelele, ele făcând parte
din categoria motivelor astrale, iar pe
ştergarele destinate bisericilor,
frecvent
întâlnim motive religioase : crucea şi po
tirul. Este foarte frecvent motivul vrejului cu viaţă de vie atât în ornamentica
ştergarelor cât şi în
ornamentica altor
ţesături de casă (feţe de
masă, feţe de
pernă). O foarte mare dezvoltare, mai ales,
în ultimul timp, o înregistreaz[t ornamentul flora!, cu un pronunţat caracter realist, uneori chiar cu interpretări naturaliste, cel mai adesea lipsite de valoare
artistică. La fel cu celelalte ornamente
vegetale, rareori motivul florar apare de

crome, (roşii, albastre, verzi sau brune).
2. Ştergarul pentru împodobirea inte~
riorului. In judeţul Bistriţa-Năsăud şter
garele, sau "cingeele", acoperă pereţii,
fiind aşezate în jurul "blidelor", icoanelor şi pe ruzil·e de perete, de deasupr3
patului.
lmpodobirea locuinţelor este mult mai
bogată cu prilejul sărbătorilor din cursul
anului, la nunţi, înmormântări. Dintre ţe
săturile de interior, ştergarele au rolul
decorativ cel mai important în ansamblul
decorativ al interiorului ţărănesc.
Întâlnim două tipuri de ştergare folosite pentru împodobirea interiorului : şter
garul de culme sau de rudă şi ştergarul
de perete sau de cui.
Forma, ornamentica şi cromatica lor
este diferită, în raport eli destinaţia pe
care o au.
a) Ştergarele de culme sau de rudă
sunt ţesături nelipsite de pe cunoscutele
,.ruzi ·· s1u "culmi'' de per·ete. Acestea sunt
dispuse pe pereţii care formează colţul
unde se află patul.
ln judeţul Bistriţa-Năsăud ruda este
alcătuită din cergi, cearceafuri, feţe de
masă, ţesături
pentru trăişti şi desagi,
ştergare şi feţe de pernă, aşezate
într-o
anumită ordine. pe o lăţime de 1,50-1,80
m, lăsându-se să se vadă din fiecare câte
o fâşie de 0,20-0,30 m. Multă vreme ruda de perete era unul dintre elementele
care făcea dovada stării materiale a unei

răspîndit

gospodării ţărăneşti.

In ceea ce priveşte forma şi dispunerea decorului, ştergarul de culme apare
în două variante : ştergarul de rudă care
se aseamănă cu cel de perete, fiind mult
mai scurt, având ambele capete ornamentate (c-el mai răspândit), (fig. 1) şi şterga
rul care are ornamente numai la un capăt.
Capătul celălalt, pentru că se trecea după
culme este neornamentat. Acestea se ţe
seau în 2 iţe, din urzeală de cânepă şi
băteală de bumbac, având o lungime de
aproximativ 0,50 m. La ambele variante,
ca ornament decorativ principal, întâlnim
vârstele colorate dispuse orizontal (ornament realizat prin alesul în războiul de
ţesut) de culoare roşie şi neagră. Rar întâlnim in c-entrul decorului câte un registru ornamentat cu motive geometric-e
fitomorfe, puternic stilizate, de cele mai
multe ori pe fond galben.
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Picmşa a

III-a - Motive zoomorfe (avimorfe)
întîlnite pe ştergarele de perete pe Valea Some-

Planşa a IV -a -

Motive zoomorfe : a) morfe ; b, c) - mamifere.

şului ~i Bîrgăului.
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:wi-

Fig. 1. "Căpătîie" şi ştergare de rudă pe
"ruda de perete" în interiorul românesc de pe
Valea Someşului.

Fig. 2. Someşului

Fig. 3. Someşului

Colţ

cu

Colţ

cu

de interior românesc de pe Valea
de perete, feţe de pernă.

ştergare

de interior românesc de pe Valea
faţă de masă,
feţe
de pernă,
ştergare

de perete.
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negru. Pe margm1 un şir de ciucuri din
lână întregesc câmpul ornamental al ţe

sine stătător. De cele mai
multe ori
floarea alternează cu motivul geometric
sau este încadrată de elemmte geometrice.
In ornamentica ştergarelor de pe valea Someşului şi Bârgăului sunt des întâlnite ornamente cu "pomul vieţii", arborele miraculos. In varianta întâlnită la noi
acest arbore este aşezat între două păsări
(pl. II).
Numeroase sînt motivele zoomorfe :
cele avimorfe (pl. III şi pl. IV, fig. a) mai
răspândite decât cele ce reprezintă mamifere (pl. IV, fig. b, c).
Ştergarele reprezintă categoria cea mai
vastă cu realizările estetice cele mai valoroase. Ele sînt documente etnice, constituind un domeniu bogat pentru valorificare şi un izvor inepuizabil pentru noua

săturii.
Faţa

de masă din judeţul Bistriţa-Nă
este o ţesătură deosebită, lucrată în
două sau patru iţe. din bumbac, având
toată suprafaţa ornamentată cu vrâste tricolore (în roşu, galben şi albastru) sau
vrâste limpezi în roşu, cu capetele mai
lungi ornamentate cu motive geometrice
sau florale alese în războiul de ţesut. La
CCI(petele mai lungi se înnodau ciucuri din
bumbac alb. Arta populară contemporană
vine să întregească gama acestor ţesături.
Cele ce se confecţionează astăzi sunt din
doi sau trei laţi, şi sunt bogat ornamentate pe toate cele patru laturi. Laţii (foile) sunt uniţi într-o dantelă cam de cea.
0,06-0,08 m lăţime, aceeaşi dantelă fiind
cusută şi pe marginea ţesăturii în locul
ciucurilor. Treptat, tradiţia a început să
se piardă. Frecvente au devenit feţele de
masă nevedite, sau cusute cu motive geometrice sau florale aproape pe toată su-

săud

creaţie.

Faţa

de

masă.

Specifică locuinţei ţărăneşti, faţa de
masă ewte o ţesătură care, după cum
şi
numele îi spune, acoperă (protejează) ma-

prafaţa.

Dispunerea motivelor florale s-a schimbat prin trecerea de la o înşirare liniară,
la o dispunere raportată la un punct central. Materiile prime folosite în trecut,
cânepa şi bumbacul, au fost înlocuite cu
produse obţinute din comerţ. Decorul lor
se reântâlneşte ~i pe alte categorii de piese
textile care împreună întregesc decorul
interiorului românesc.
Feţele de pernă constituie, la fel ca
ştergarele, elemente importante ale ansamblului decorativ al interiorului ţără
nesc. Folosite în cadrul ceremoniilor tradiţionale, pernele sunt nelipsite din zestrea oricărei fete. Sunt confectionate din
acelaşi material ca şi
celelalte ţesături
existente în casă.
In cadrul acestor ţesături distingem
mai multe tipuri :
- feţele de pernă de purtat şi,
- feţe de pernă de sărbători.
Feţele de pernă de purtat se folosesc
zilnic. Ele sunt confecţionate din cânepă
sau cânepă în amestec cu bumbac şi sunt
ţesute în două iţe. Ornamentele sunt simple, alcătuite din vrâste subţiri, colorate,
dispuse în mod egal pe toată suprafaţa,
fiind mai dese la capătul pernei. De cele
mai multe ori decorul foarte sumar de la

sa, integrându-se, prin decor şi cromatică,
în întreg ansamblul omamental. In cadrul
acestor ţesături distingem două tipuri de
feţe de masă :
- feţe de masă de purtat - (pentru
folosirea zilnică) şi
- feţe de masă de sărbători (fig. 3)
(puse cu ocazia sărbătorilor sau a unor
ceremonii).
Feţele de masă sînt confecţionate din
2-3 laţi (foi), după dimensiunea mesei,
având o formă dreptunghiulară.
Feţele de masă de purtat sunt ţesute
în două sau patru iţe, din cânepă sau din
bumbac în amestec cu cânepă. Ornamentaţia, de cele mai multe ori, lipseşte. Când
există, este foarte simplă, alcătuită din
vrâste subţiri, dispuse în mod egal pe
toată suprafaţa ţesăturii, de cele mai multe ori nevopsite, albe sau brun deschis, în
tonurile naturale ale cânepii.
Feţele de masă de sărbători. Piesele
vechi, din care se mai păstrează astăzi un
număr foarte mic, cea mai mare parte
în colecţiile muzeelor, erau lucrate din
lână, având ornamentele la capetele ţesă
turii şi uneori în mijloc, formate din motive florale, in roşu şi galben, pe un fond
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capătul
ţesut cu

confecţionate din lână albă, toarsă foarte
subţire. ornamentate cu
benzi verticale
de broderie, executată cu acul de cusut

pernei este ales în războiul de
"drotu" (verg.eaua) numai cu bum-

bac alb.

Feţele

de

pernă

de

sărbători

: In

(ajur). Decorul, la piesele mai vechi, îl
constituie alesătura printre fire, cu vrâste
simple şi alese. Treptat, decorul se imbogăţeşte ocupând aproape toată supra-·
faţa. Ornamentele sunt dispuse orizontal,
sub formă de vrâste colorate simplu, încadrate de benzi ornam::-ntate cu motive
geometrice sau florale alese printre fire,
peste fir·e sau cu vergeaua. Intâlnim şi
piese la care se adaugă "ajurul" (broderie făcută cu acul pe fire scoase). Frecv-ent.e sunt perdelele cusute în crud peste
fire sau pe fir, la care. pe lângă cele două
bucăţi verticale, se mai adaugă o bucată
care se aşază în partea superioar~t sub
forma unei draperii având toate acelaşi
decor. Perde:ele r-2alizate în întregime din
dantelă croşetată apar mai ales în satele
din 2propierea oraşelor.
Dantela esLc
folosită mai nou şi în confecţionarea altor
categorii de piese.
Perdelele, feţele de masă, şerveţelele, croşetate se găses-c din abundenţă în interiorul ţărănesc modern. Odată cu introducerea "modernismului" în casă, locul perdelelor tradiţionale este luat de perdelele
ce se găsesc în comerţ.

judeţul

mera

Bistriţa-Năsăud,
unde, în "cade paradă" întâlnim patul înalt,

aşează

una peste alta, câte 3--4, fie la
unul, fie la ambele capete ale patului. Pe
lângă pernele mari, se mai întâlnesc
şi
"căpătâile"
simple de dimensiuni mici
(0,40 - 0,50 m) locul lor fiind tot în "camera de paradă", pe "ruda de perete", în
partea de sus de lângă grindă (fig. 2, 3).
Ele sînt confecţionate din pânză de cânepă
şi au decorul compact compus din vrâste
late, delimitate de altele mai înguste, sau
cu alesături în stil geometric sau floral,
ex·ecutate în tehnica ţesutului printre fire.
Feţele de pernă folosite pentru decorul patului sunt confecţionate din pânză
de bumbac. Ornamentele sunt simple. Partea de fond este limpede (neornamentată)
sau cu vrâste subţiri, de culoare roşie, dispuse la distanţe egale. Partea cea mai ornamentată este capătul pernei.
Decorul
este compact, compus din vrâste înguste
şi late cu alesături mărunte, în interiorul
cărora este ales ornamentul principal în
culorile negru, roşu, şi albastru. Ornamentele geometrice sunt cele care predomină,
ele îmbinîndu-se uneori cu cele florale sti·
lizate.
Pe lângă ornamentele alese printre fire
sau cu vergeaua, întâlnim. mai nou, perne
cu ornamente cusute după "scrisoare",
peste fire sau ornamentul este înlocuit în
întregime cu dantelă lucrată manual. Fetele de pernă mari, pătrate, care se confecţionează astăzi in tot judeţul, au ornamente simple, brodate cu mătase şi bumbac sau numai cu dantelă.

Concluzii:
Studiul ţesăturilor
deţul Bistriţa-Năsăud
statăm următoarele

decorative din june permite să con-

:

ŢesăturiLe decorative ale interiorului
ţărănesc sunt alcătuite din : lăicere, păre
tare, ţoale, covoare, ştergare, feţe de pernă, feţe de masă, perdele. Sunt -confecţio
nate din lână sau din pânză de casă,
ţesute în două, patru, sau mai multe iţe.
Sunt utilizate în gospodăria ţărănească
pentru împodobirea interiorului şi, mai
ales, în zile de sărbătoare şi cu ocazia
unor ceremonii. Le găsim permanent în

Perdelele.
Ca piese componente al~ ansamblului
ornamental, perdelele apar destul de târziu. In judeţul Bistriţa-Năsăud sunt răs
pândite peste tot. Au formă dreptunghiulară, de 0,50 0,60 m lăţime, dispuse
câte două la un geam. Cele mai vechi perdele (ferhanguri) erau confecţionate din
pânză albă de bumbac, în amestec cu cânepă, ţesute ~n două iţe, fără ornamente
sau cu câte un rând de alesătură, realizate în războiul de ţesut. Alteori erau

"casa dinainte" sau în "·camera de pacare au menirea de-a primi oaspeţi,
sau în casele cu fete "peţitorii". In număr mai mic, sunt prezente şi în celelalte camere, inclusiv în bucătărie. Intre
piesele aceluiaşi tip de ţesături există
diferenţe, în dimensiuni şi ornamentică,
în funcţie de locul de provenienţă ŞI funcţia pentru care au fost create.
radă"
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Ţesăturile decorative au suferit modificări în timp, dar aceste modificări se
grefează pe elementele tradiţionale păs
trate cu deosebită grijă până în zilele

In toate cazurile ele constituie elemente etnografice de mare valoare şi frumuseţe.

noastre.
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TTSSUS DCCOHATIFS DU Dl':PAHTEMENT DE

BISTHTŢA-NASAUD

(ResunH~)

Les regions de Bi~triţ;t et ele Năsăud garclent
de riches elements de culture populaire ou les
tissus paysans occupent une place <i part. Faits
en lin, chanvre au laine, dans le foyer paysan,
les tapis, les nappes, ornent l'interieur de la

maison. en lui pretant un air de fete. L'harmonie des couleurs, la preference des certains
motifs clecoratifs, donnent une note specifique
a l'interieur paysan des regions presentees dans
cette etucle.
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CONTRIBUŢII LA IS'fORICUL CUNOAŞTERII EXPLOATARII
ŞI UTILIZARII ROCILOR îN TRANSILVANIA DE NORD-EST

101\N CHINTAUAN

începînd cu Neoliticul, uneltelor de piatră şi se adaugă ceramica. Piese litice
din Neolitic au fost semnalate din peste
70 de localităţi ale judeţului şi cele mai
numeroase au fost descoperite la Bistri-

Teritoriul Transilvaniei de nord-est include unităţi de relief diferite, cu o alcătuire geologică complexă. Apare aici
o gamă largă de roci magmatice, metamorficc şi scdimentare, utilizate de secole, în funcţie de proprietăţile lor ~i de
necesităţi. Lu suprafaţi1 ,şi deci mai la îndemînă pentru cunoaştero şi utilizare, au
fost aceleu care apar în zonele montane
şi submontanc Ţiblcş, Rodnei, Bîrgău şi
Călimani, cărora li se adaugi1 rocile
din
zona deluroasă. Rocu, pi3tra, a fost prima component<1 a naturii cunoscută de om
şi "pietrări tul" constituie una din cel<'
mai vechi îndeletniciri. Cea mai preţioasă" piatră a fost atunci, la începuturi,
cremenea ; ca a fost prima unealtă şi armă. Piatra a fost preţioasă pentru om ;;i
prin adăpostul pe car2 i l-a oferit la începutul existenţei sale. În piatră a găsit
culorile, pe care le-a folosit la realizarea
picturilor din peşteri (adăposturile sale
din piatră) şi metale din care şr-a făcut
unelte şi arme. Piatra a utilizat-o apoi
pentru realizarea a noi şi noi unelte, iar
dupa aceea a prelucrat-o artistic, s-au
au folosit-o în construcţii.
Pînă azi au dăinuit aici, în Transilvania de nord-est, unelte, arme, obiecte,
sculpturi şi construcţii din piatră, ·executate cu multe secole în urmă. Unelte si
arme din piatră (gresie silicioasă cu glau"conit, obsidian), datînd din Paleoliticul
superior (Gravetian) au fost descoperite
la Uriu, Agriş, Cepari şi Cormaia, dar
numărul staţiunilor paleolitice credem că
este mult mai mare pe acest teritoriu
Confecţionarea pieselor litice (unelte ;şi
arme) în Epipaleolitic, Epipaleoliticul tîrziu şi Neoliticul aceramic, continuă, iar

ţa, Slătiniţa, Viişoara, Şintereag, Coldău.

În perioada mijlocie a neoliticului apar
topoarele perforate, a căror prezenţă este
semnalaU1 pînă după epoca bronzului.
Uneltele si armele au fost făcute din silex, opal,' obsidian, gresie glauconitică,
~isturi nf'gre, andezit, roci ·care intră in
alcătuirea geologică a acestui teritoriu şi
apar la suprafaţă in numeroase puncte,
dar unele dintre ele (opal, obsidian) apar
şi izolate în masa unor roci.
După aceast~1 perioadă de
utilizare
numai a unor roci cu proprietăţi deosebite (duritate mare, aşchiere după anumite plane etc.) urmează o alta în care
vor fi folosite roci comune, dar utilizate,
în funcţie de proprietăţile lor, în diverse
scopuri.
Argila şi nnrna a fost folosită pentru
confecţionarea
ceram1cn (vase, tuburi),
cărămizilor, cahlelor şi ţiglelor.
Gresia şi tuful vulcanic sînt componente ale zidurilor tuturor construoţiilor
vechi. Tuful vulcanic este roca pe care
o întîlnim şi în elementele decorative, ornamentale.
La toate bisericile si casele vechi de
piatră din Transilvania· de nord-est s-a
folosit tuful vulcanic ca piatră brută şi
prelucrată artistic.
Tufurile vulcanice ("tuf de Dej" şi
"tuf de Viişoara") prelucrate artistic le
întîlnim la bisericile (evanghelice şi reformate) de la Herina, Şieu Odorhei, Bistriţa, Jelna, Matei, Vermeş, Lechinţa, Al-
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1. Roci tari (compacte)

beştii Bistriţei, Arcalia, Beclean, Bozieş,
Budacu de Jos, Cepari, Comlod, Corvineşti, Crainimăt, Delureni,
Dipşa Dumitra, Fîntînele, Fîntîniţa, Livezile, Malin, Monariu, Moruţ, Petriş, Reteag, Rodna,

Săsarm,

Slătiniţa,

Şieu,

Şieu

Apar în zona montană şi submontană
a Transilvaniei de nord-est în cantităţi
mari, iar dintre ele au fost cunoscute şi
utilizate, mai întâi, rocile magmatice sau
eruptive ; andezite, dacite, riodacite, riolite. Aceste roci, datorită durităţii lor ridicate, rar au fost prelucrate artistic, dar au
avut o largă utilizare în construcţii şi în
confecţionarea de stîlpi, monumente funerare, troace, trocuţe, pietre de rîşniţă, pietre de moară, ancadramente simple.
Andezitul este o rocă eruptivă dură,
expl-oatată pe valea
Ilvei (Poiana I1vei,
Măgura Ilvei) din Munţii Bîrgăului, pentru fundaţii, ziduri, şi mai rar pentru
trepte, monumente funerare, ancadramente. Deşi nu putem preciza cu exactitate
începutul exploatării rocii aici, putem presupune că a avut loc odată cu primele
l o:::uiri pe acC'ste meleaguri. Casele vechi
şi bisericile din această zonă au fundaţiile
din andezit. Azi roca respecti vă este folosită şi pentru
pavaje. Rezervele sînt
mari, corpurile eruptive, intruzive, de
această natură, sînt prezente în tot masivul Bîrgăului. Intruziunile respective au
străpuns, parţial, rocile sedimentare paleogene şi neogene, iar eroziunea ulterioară le-a scos la zi. Unele dintre ele au
si mineralizări demne de luat în seamă.
· Dacitul si riodacitul de la Sîm;eorzBăi şi de pe. valea Cormaia constituie alte>
două tipuri de roci eruptive, utilizate de
decenii, în construcţii.
Riolitul este roca eruptivă cunoscută
şi utilizată de secole,
pe acest teritoriu
transilvan. Ea apare la Ciceu Corabia,
unde alcătuieşte un mare corp eruptiv.
Riolitul este o rocă eruptivă efuzivă. neovulcanică, calcoalcalină, cu textură masiv poroasă şi o culoare ce variază de la
cenuşiu inchis la alb-cenuşiu şi alb-verzui.
Pieirarii din zona Ciceului îşi scoteau
piatra din dealurile Ciceu. Măgura, şi
Muncelul, alcătuite din riolitul ce apare
ca şi corpuri intruzive în masa de roci sedimentare. Din nivelele dure şi poroase
pietrarii confecţionau pietre de moară şi
de rîşniţă, iar din cele mai puţin poroase, se făceau troei, trocuţe, jgheaburi
pentru animale, stîlpi de poartă, tocile,
cruci etc.

Măgheruş,

Odorhei, Şintereag, Şirioara, Tărpiu,
Tonciu, Ţigău, Viişoara, Viţa (fig. 1).
Tot din "tuf de Dej" este făcută crucea de piatrc\ datată 1798, situată pe marginea şoselei Bistriţa-Vatra Dornei, la cea
1,5 km amonte de Rusu Birgăului (fig. 2).
Din tuf vulcanic sînt făcute fundaţiile,
zidurile, terasele şi blazoanele nobiliare
ale cast€lelor de la Arcalia (sec. XVIII).
Beclean (sec. XVIII), Comlod {sec. XVII),
Cristeştii Ciceului (sec.
XVIII), Cristur
Şieu (sec. XVII), Dobric (sec. XVIII), Ilişua (sec. XVlll), Matei (sec. XVII), Posmuş (sec. XVII), Şieu (sec. XVIII), Urmeniş (sec. XVII) (fig. 3).
Tuful vulcanic a fost utilizat la construirea, în Bistriţa, a zidului cetăţii,
Turnului Dogarilor (sec. XV-XVI) şi caselor din centrul istoric. Lor li se adaug<l
biserica fostei mănăstiri minorite (sec.
XIII-XVIII) din Piaţa Petru Rareş.
Tăria, rezistenţa, aspectul general (frumuseţea lor naturală), uşurinţa cu care
se despică şi se cioplesc (pentru unele
dintre ele) şi posibilitatea de a fi folosi te
in fabricarea unor materiale de construcţii, au făcut ca pietrele utilizate la început ca unelte, ca arme de apărare şi,
uneori, ca obiecte de podoabă, să devină,
de timpuriu, importante materiale pentru construcţii, ornamentări arhitecturale,
obiecte utilitare etc.
Se poate chiar afirma că în multe oazuri prezenţa unei anumite "pietre" în
apropierea unei localităţi oarecare a imprimat caracterul preocupărilor oamenilor,
natura locuinţelor şi calitatea căilor de
Şieu

comunicaţie.

Rodle folosite de-a lungul secolelor
pe teritoriul de nord-est al Transilvaniei
pot fi încadrate la următoarele tipuri de
roci : tari, compacte sau stîncoase (andezit, riolit, riodacit, dacit-magmatice ; şis
bri cristaline, filite, marmore, micaşis
turi, pegmatite, gnaise, cuarţite-metamor
fice : tufuri vulcanice, calcare, gresii-sedimentare) : roci moi, consolidate (argile,
marne) şi roci detritice neconsolidate (nisipuri, pietrişuri).
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1: IOOOit

n luat fiinţă :aid o "Cooperativă de prd-'
ductie si valorificarea a pietrelor de moarii.",· cu' cea 100 de pietrari şi cărăuşi.
Pietrele de moară erau transportate
şi vîndute la Bistriţa, Reghin, Zalău, Tîrgu-Mureş, Cluj, Sibiu.
.
Treptat importanţa morilor ţărăneştl
scade şi între anii 1940-1950, de exemplu,
numai 11 locuitori din Ciceu Corabia mai
practicau această meserie. Numărul lor
a scăzut si în localitătile Ciceu-Mihăieşti,
Lelesti
. ' Hăsmasu
'
. Ci(:~ului si. Ciceu Giur-

Pietrarii cuno~teau proprietăţile fizice
ale diferitelor nivele sau intercala ţii din
CQrc era alcătuită roca ; ştiau să aleagă
piatra potrivW't pentru construcţii, elemente decoraUvc, monumente funerare,
pietre de moaru, pietre pentru tocile etc.
Piatra pentru tocile, mai puţin dură,
o scoteau din locul numit "Părăul între
ponoare", iar aceea pentru trepte şi stîlpi
de poartă, din "Coada Măgurii" - dealul "Zid" (după urmele zidurilor medievale). Pe versantul vestic, stîncos, al dl.
Măgura, în locul numit "Deal", la o altitudine de cea 700 m, se văd şi azi locurile de exploatare ("hude", "guri"), sub
care se găsesc pietre de moară neterminate şi blocuri de piatră cioplite.
Nivelul de "piatră bună" se găseşte
sub stratul de sol şi un strat gros de 6 m
de tuf riolitic, numit de pietrari "gard".
Apariţia şi dezvoltarea pietrăritului aici
la Ciceu s-a datorat atît existenţei !'Odi
corespunzătoare cît şi productivităţii slabe
a solului.
Prima menţiune documentară asupra
pietrăritului la Ciceu datează din 1552,
cind intre darurile iobagilor din Ciceu
Corabia sînt menţionate şi cinci pietre
de moaru. În anul 1703 sint menţionaţi
trei ·tăietori de piatră, un cioplitor şi un
olar ; în anul 1715 lucrează aici 15 cioplitori de pietre de moar<'i ; iar în 1750,
26 de oameni lucrau la cioplitul pietrelor
de moară.
Din anii 1791 si 1795 există si date
referitoare la prod~cţia realizată de cioplitori : fiecare iobag era obligat, săptă
mînal, s<'i facă o piatră de moară. Documentele din perioada respectivă precizează că aici era cea mai bună piatră de
moară din tot
Ardealul. La 1690 de
exemplu, Mihail Apaffi cere din Făgă
raş ca
bis·triţenii să-i
procure şi să-i
transporte 20 de pietre de moară. În anul
1750 Gaspar Zuch din Şieu cerc pentru
5tăpînul său opt pietre de moară. Pietră
ritul era practicat şi în celelalte sate din
apropierea cetăţii Ciceului şi primele
menţiuni le găsim în Conscripţia din 1750,
care spune că in Leleşti erau 16 tăietori
şi 3 cioplitori de piatră, la Canciu (Dumbrăveni), 5 tăietori de pietre de moara.
In anul 1850 satele Ciceu Corabia şi
Ciceu Giurgeşti aveau cei mai mulţi cioplitori de pietre de moară. în anul 1930

geşti.

în anul 1959 meşteşugul respectiv
dăinuie doar la Ciceu Corabia fii Ciceu
Mihăieşti. După 1989 pietrăritul a fost
reluat ca meşteşug şi azi numărul celor
care confecţionează pietre de moară este
în continuă creştere.
Dintre rocile metamorfice (cristaline),
marmora este aceea care se exploatează,
dar numai de cîteva decenii. Această întîrziere în utilizarea ei o punem pe seama necunoaşterii locurilor ei de apariţie
la suprafaţă, locuri mai greu accesibile şi
acoperite de păduri în urmă cu secole.
Azi roca se exploatează în carierele de
pe valea Cormaia, valea Anieşului şi valea Rebrei (Gu~et), iar utilizările ei ne
sînt bine cunoscute. Albă, rubanată, verzuie, roz, marmora de aici este solicitată
mai ales pentru lucrări ornamentale.
Celelalte roci cristaline din M. Rodnei au fost şi sint folosite numai la fundaţii şi ziduri.
Dintre rocile sedimentare, tuful vulcanic ("tuful de Dej" şi "tuful de Viişoa
ra) ~are o vechime ·şi largă utilizare. Rocă
sedimentară, prin modul de formare, dar
rezultată prin depunerea în bazine acvatice a cenuşilor vulcanice, tuful vulcanic "de Dej" are cea mai mare grosime
~i întindere la
suprafaţă pe teritoriul
Transilvaniei de nord-est. Rocă sedimcntară, de natură eruptivă, avînd culori ce
variază de la alb-cenuşiu-gălbui, la albverzui-albăstrui, tuful constituie un de.
pozit cu grosimi variabile (90 m grosime
maximă la suprafaţă, la Cepari), în sedimentele badeniene şi apare la suprafaţă pe o linie care uneşte localităţile Bistriţa Bîrgăului Susenii Bîrgăului Dumbrava - Dumitra -- Cepari - Mintiu - Piatra - Ilişua - Uriu - Reteag
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linie ce

marchează.

şi

lui şi atunci de la 30 la 60 zile, iar produsele rezultate erau destinate în primul rînd nevoilor locale. Exploatarea se
făcea prin cariere mici. Prelucrarea pietrei, a avut şi are două ramuri, care s-au
dezvoltat în funcţie de obiectele produse
şi în funcţie de tehnologia utilizată : prelucrarea pietrei în elemente de construcţie (mai veche) şi confecţionarea obiectelor de piatră (mai nouă). Din piatra extrasă şi făţuită se realizau temelii de case,
ziduri, pivniţc, laviţe, mese joase, stîlpi
pentru porţi, podcţe în faţa caselor, stîlpi
pentru garduri, prispe, semne de drum,
semne de hotar. Mai multă muncă cerea
prelucrarea pentru realizarea de "colaci"
("gardini") pentru fîntîni, vase pentru apa
animalelor (halauă, troace, trocuţe), ancadramente, monumente funerare, statui
etc. Pro:luscle meşterilor pietrari erau destinate în primul rînd satisfacerii nevoilor locale, meşteşugul purtînd caracteristicile industriei săteşti. Cioplit0rii de piatră produc cu metode şi unelte concepute
de ei, pe baza experi2nţei acumula-te în
tehnologia tradiţională. Ba mai mult, terminologia fazelor de lucru, a uneltelor şi
varietăţilor de rocă, le aparţine.
Valorificarea produselor o realizează,
în cea mai mare parte, prin G1ubrea dircct,i a cumpără·torilor. Demn de menţi-o
nat este faptul C:t toGte operaţiile, începînd cu exploatarea pietrei, continuînd cu
prelucrarea şi terminînd cu valorificarea, le făcea, în majoritatea cazurilor,
aceeaşi persoană, şi mai rar cu antrenare" membrilor familiei sale sau asociati.
Epoca de. maximă înflorire a pict.ră
ritului a fost sec. al XIX-lea.
CaLcarul apare insular la suprafaţă pc
acest teritoriu, are o vîrstă paleooenă si
calităţi ce-l recomandă mai puţin "'pentru
prelucrare artistică sau construcţii. A fost
folosit pentru obţinerea varului. Vără
ritul se practica mai ales la Rodna, iar
"piatra de var" se scotea din locul numit
"La vărării", situat pe malul drept al pîrîului Izvorul Băilor. afluent de dreapta
al Some.şului Mare.
Calcarul se desprindea din stîncă, apoi
era sfărîmat şi cliidit in cuptoare, construite pc pante, cu gura cuptorului în~prc baza pantei, pentru a uşura încărca
rea lui cu "piatră de var" şi descărcarea
varului din cuptor. Varul obţinut aici a

vechile

exploatări.

La castrul roman de la Ilişua s-a folosit tuful din aflorimentele situate la
nord de localitate ; pentru castrul de la
Orheiu Bistriţei, tuful de la Dumbrava
etc. De fapt, exploatarea tufului a început în perioada preromană şi a continuat, fără întrerupere, pină în zilele noasde
tre, lucru dovedit de construcţiile
toate tipurile prezente în acest perimetru transilvan.
Din tuf autohtonii şi romanii, au realizat altare, monumente, statui şi construcţii, iar cei care i-au urmat au făcut monumente funerare, stîlpi de poartă, troei,
trocuţe, ancadramente, statui (fig. 4). Dacă
prezenţa riolitului a făcut să apară centrul de pietrari de la Ciceu, prezenţa tufului vulcanic a dus la apariţia pietrarilor la Mintiu, Susenii Bîrgăului. Livezile, Slătiniţa, Unirea, Bistriţa, Dumitra,
Cepari etc. La Mintiu, roca este exploatată· în partea de nord-est a satului, pe
malul drept al pîrîului Bratoşa şi din tuf
pietrarii au făcut nvmumente funcr~rc,
irepte, gardini de fîntînă, stilpi d2 poar1<1 şi portiţă, trocuţc, troei.
La construirea caselor, oamenii locurilor au folosit tuful de la începutul aşe
z{irii lor aici.
Obiectele confecţionate de pietrarii din
Mintiu, Susenii Birgăului, Dobric etc. luau
drumul localităţilor din împrejurimi şi le
întîlnim azi pe o arie largă. Ca şi la Cic2u,
pietrarii din Mintiu cunoşteau piatra
bună, iar uneltele şi tehnica exploatării
şi prelucrării erau rezultatul propriei lor
experienţe. Dintre rodle sedimentare, utilizate îndeosebi la fundaţii şi ziduri,
menţionăm şi gresia, prezentă în toate
sectoarele în care apar roci sedimentare
paleogene sau neogene. "Gresia de Salva" a fost cea mai des folosită, indeosebi
pe valea Sălăuţei şi a Ilvei. Din ca localnicii au făcut case, trepte, stîlpi de
poartă şi portiţ.:i. Aş:1dar pietrăritul, ca
me;;teşug, este prezent de mult timp pe
acest teritoriu şi credem că era practicat
de autohtoni, la care, în perioada ocupaţiei romane şi mai tîrziu, probabil, li s-au
alăturat meşteri străini, ceea ce a contribuit la amplificarea exploatării, diversificarea pieselor 1?i a folosinţelor. Piatra
sE extrăgea numai în perioada caldă a anu-

288

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

=
_,

>
...,
;:r

"'o

o

01l

~-

•

,J
.r>
'>-..;,;;

!'.

t·

t-:1
00

ce

1.

(~'u:

.t"'.>d ti

•'·· D.:j

'.,r,~>u:..:ă

~l

ziJ r0alizat din tuf vulcanic
"tuf de Viişoara"), la biserica
d'n Morut (.;e;::. XV-XVI).
~i

2. Cruce din tuf vulcanic ("tuf de Dej"), d.'l1799, la Rusu Bîrgăului.

tată

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

~

(O

o

3. Blazoane nobiliare
si terasa castelului
Bethlcn de la Arcalia (sec. XVIII), realiz·j,te
uin tuf vulc.1nic (" tu! de Dej"),

4. Stilp de portiţă, din tuf vulcanic, la
Ciceului.
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Hăş-

tive, locul de exploatare şi de mijloacele
de transport. Locurile de exploatare (carierele) au fost folosi-te timp de secole,
iar urmele vechilor cxploatări se văd şi
azi. Piese de piatră nefinisate sau ,.rebuturi", gropi şi guri de extractie marchează locurile de exploatare intensă. întreruperea exploatării rocii în unele cariere s-a datorat apariţiei şi utilizării unor
metode şi utilaje moderne de exploe1ture,
care au eliminat exploatarea aceluiaşi tip
de rocă în mai multe puncte. Rocilc au
fost folosite în construoţii (fundaţii, ziduri, trepte, stîlpi), la realizarea unor
obiecte de utilitate în gospodăria ţără
nească (trocuţe, troei, jgheaburi, rîşniţe,
pietre de moară ·etc.) ~i pentru piese ornamentale (statui, coloane, ancadramcnte,
cruci, monumente). Multe dintre aceste
obiecte, confecţionate in urmă cu mulţi
ani se pt1~trează şi azi. Aproape în toa'tC'
cazuril('. me~terii erau locuitori ai aşe
Z{lrilor din apropierea locurilor de apariţie la zi a rocilor folosite. Despre un "import" de piatrt1 nu se poate vorbi ~i rar
vom ~nsi piese din roci ce nu existc1 pe
acest teritoriu (obiecte de artn şi podoa··
be, care, sigur nu au fost realizate aici).
Documente litice arată o exploatare
continuă a unor tipuri de roci începînd
din Palcolitic, iar a altor roci începînd cu
Ncoliticul, perioada preromant1 sau a ocupaţiei romane a Daciei. Documente scrise. referitoare la exploatarea şi utilizarea
unor roci, apar tîrziu, în sec. XVI-lea şi
ele se rpferă, în primul rînd, la exploatarea riolitului din zona 'Ciceu. Multe dintre documente menţionează numai prezenţa unor meşteri pietrari şi zidari la
Bistriţa, Rodna şi Ciceu.
Analizînd alcătuirea geologică a zonei, aria de răspîndire a realizărilor din
piatră şi localiti'iţile în care au existat pietrari, ajungem la concluzia că cele mai
vechi cariere de piatră au fost la : Dobrie, Ilisua, Uriu, Reteag, Dumbrava,
Dumitra, Cepari, Mintiu, pentru tuf vulcanic : Ciceu, Corabia, pentru ri'Dlit ; Poiana Ilvei, Măgura Ilvei, Ilva Mare, pentru andezit. Locurile de exploatare a celorlalte tipuri de roci nu prezintă o prea
mare importanţă deoarece erau numeroa . .
se şi de mică anvergură. Din datele culese se desprinde concluzia că majoritatea construcţiilor, pieselor de utilitate

fost folosit în toate satele de pe cursul
superior al Someşului Mare.
2. Roci moi, consolidate.

Argila, sub diferitele ei aspecte şi
compoziţii, este de mult utilizată. Din
argilă se realiza şi se realizează ceramică,
cărămizi, cărămizi de pavimente, cărămizi
de dală, conducte, ţigle de diferite forme şi mărimi. Ceramică se făcea in multe
localităţi, iar cărămizi în 'toate localităţile
în apropierea cărora se găsesc argile. Existau şi există centre de cărămidari şi
olari. Bistriţa, de exemplu, în::::ă în sec.
al XV-lea era un important centru de d'lrămidari
(cărămizi, ţigle, cahle). Olarii
bîrgăuani (Josenii şi Mijlocenii Bîrgăului)
sînt cunoscuţi de secole în toată Transilvania. Cei din Josenii Bîrgăului fă
ceau pipe "de lut", motiv pentru care
erau numiţi "pipari", dar realizau şi frumoase vase de ceramică. Meşteşugul a
dăinuit aici şi în Mijlocenii Bîrgc\ului. Argila folosită de )larii "de pe Bîrgău"
provine din sedimentele miocene din vecinătatea localităţilor respective. Argilcle
colorate, numite şi "luţişoare" se foloseau
ca şi coloranţi.
3. Roci detritice, neconsolidate. Au
fost folosite îndeosebi la construcţii. Nisipul şi pietrişul sînt prezente în formaţiuni de diferite vîrste si în aluviunile
rîurilor, în cantităţi mari,' iar exploatarea
lor era uşoară. Locurile din care se exploatau erau numeroase şi schimbătoare.

Concluzii
Prezenţa în Transilvania de nord-e~t
a unor roci cu proprietăţi fizico-chimice,
care permiteau utilizarea în diverse scopuri, a făcut ca încă din Paleolitic ele să
fie folosite. Dovezi materiale ale folosirii
lor există din perioada paleolitică şi aceste dovezi pot fi urmărite continuu peste
secole, pînă în zilele noastre. "Ateliere"
de prelucrare :a pietrei în paleolitic există, dar locuri de exploatare, nu. Modul
de folosire a depins de proprietăţile rocilor respective (pwprietăţi ,cunoscute din
încercări repetate) şi de necesităţi. Aria
de utilizare a unui anumit tip de rocă a
fost dependentă de distanţă pînă la punctul de apariţie Ia suprafaţă a rodi respec-
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de nepricepere ~i cea mai bună dovadă
o c:mstituie faptul că toate elementele
onnmentale ~i de rezistenţă sînt făcute
din roca peltrivită, respectiv din "tuf de
Dej".
Urmărind locurile de apariţie la suprafaţă a diverselor tipuri de roci obs-2rvăm că exploatarea lor a început prin
mici "găuri;' sau "rupturi", ca apoi să
treacă b cariere mari, de unde se aprovizionau cu m.::~terial de construcţi2 multe localităţi. Cele mai vechi şi mai multe
locuri de exploatarc se află în "tuful de
Dej", care ocupă un aliniament ce stră
bate perimetrul de la vest (Ciceu Mihăi
eşti) la est (Bistriţa Bîrgăului), pe o lungime de 88 km şi o lăţime medie de
500 m. Această rocă fiind mai uşor de
prelucrat, avînd o rezistenţă bună şi o
culoare plăcutii, la care se adaugă c.::~n
titatca mare în car~ se găseşte şi mulţi
nwa locurilor de apariţie la suprnbţi!, a
fost prima utilizată pe o arie largă. Calit{lţile ei au făcut să aibă ~i cea mai intensă utilizare ; celelalte tipuri de roci
avînd utilizjri limitate. O altă observatic ce se' desprinde este acee.::~ că starea
de conservare a realizărilor din piatră a
depins şi depinde de tipul de rocă folo-

practică ~i ornamentale, au fost realizate
din tuf vulcanic. Calităţile acestei roci ~i
aria de apariţie la suprafaţă a făcut ca
ea să fie de timpuriu cunoscută ~i folosită. Pietrarii au cunoscut, în general, proprietăţile
diferitelor nivele de tuf din
succesiunea, groasă uneori, de strate, ale
"Tufului de Dcj", de exemplu. Sigur, uneori (sau anumiţi me~teri pietrari, sau în
anumite locuri) nu s-a luat piatra cea m.qi
bună, dar lipsindu-le posibilitatea de testare a proprietăţilor fizica-mecanice ale
rocii, lucrul acesta apare ca normal. Azi,
observăm cu u~urinţă "gre~elile" ; pietre
cu stratifkatia evidentă si deci foarte friabile ; blocu~i de tuf îil fundaţii ~i zi·
duri, care au o cantitate mare de sare
(NaCl) înglobată ~i care s-au fărîmiţat
în timp, prin reacţia la umiditate ; porozitatea prea mare sau prea mică a pietrelor folosite etc.
Nu de puţine ori, nevoia ~i lipsa, i-n
silit, îndeosebi în zona de "Cîmpie" a
Transilvaniei, si='1 folosească roca pe care
o găseau. Aş~ se explic<ci. faptul că la
multe dintre biseri-cile-monumente - din
această zonă, apar ~i roci mai puţin potri,vite unei anumite utilizări. Astfel, in
zidurile bisericilor de aici, alături de ,,tuful de Dej", apar blocuri formate dintr-un 'tuf puţin rezistent, echivalent al
"tufului de Ghiriş" sau al unui tuf Sarmaţian ("tuful de Vii~oara"). Folosirea
unor roci nepotrivite (tufuri sarmaţiene)
a făcut ca aceste monumente să fie azi
într-un stadiu mai avansat de degradare.
Totuşi se observă că în toate cazurile cei
care au utilizat piatra nu pot fi acuzaţi

sită_

Cunoaşterea ei ne este utilă nu numai
in .::~precierc<~ stării de conservare ci şi în
alegerea celor nni bune soluţii în restaurare, iar cunoaşterea vechilor locuri de
exploa:tarc ne orientează spre sectoarele
în care roca respectivă are calităţile cele
mai bune.
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ŞI

TIPURI DE ROCI

UTILIZAREA LOR

Prima atest:1re
a explo.Jtârii

Ocurenţa

Nr.
crt.

Tipul de

(locul unde se găseşte
la suprafaţă)

rocă

Andezit

1.
2.

Valea Ilvei.
Valea Some~ului Mare

Riolit

Ciceu Corabia

Utilizări

şi utilizării

fundaţii,

sec.
XIII-XIV

ziduri

pietre de moară,
tocile etc.

sec. XVI

construcţii

sec. XX

construcţii

sec. XX

construcţii,
ornamentări

sec. XX

rişniţe,

3.

Riodacit

Valea Cormaia

4.

Dacit

Sîngeorz

5.

Mar mor a

Băi

V.1lea Anieşului.
Valea Cormaia

arhitecturale
6.

Şisturi cristaline,
micaşisturi, cuarţite,

Munţii

Rodnei

amfibolite, pegmatite
Reteag, Uriu, Ilişua
Dobric, Mintiu, Cepari,
Dumitra, Dumbrava,
Susenii Bîrgăului,
Arcalia, Chiraleş,
Bretea

7.

Tuful vulcanic
("tuf de Dej" ;
"tuf de Viişoara")

8.

Calcar

Rodna,

9.

Gresie

Salva

10.

Argilă comună

11.

Argilă colorată

12.
13.

Şant

Biserici, castele,
fundaţii, ziduri, pietre
funerare, monumente,
ancadramente, stîlpi,
gardini etc.
obţinerea

varului

Bistriţa, Budacu de Jos,
Josenii Bîrgăului,
Mijlocenii Bîrgăului

sec. I-II

se,c. XIX

poartă şi
portiţă, laviţe, trepte,
pietre de tocilă, semne
de drum şi de hotar

se,c. XIX

cărămizi, ţigle,
ceramică

sec. XVII

stîlpi de

Zagra, Năsăud,
Dumitra. etc.

color an ţi

Argilă caolinoasă

Mintiu, Parva

cahle

Pietriş şi

aluviunile teraselor
rîurilor

construcţii

nisip

sec.
XIII-XIV

pie,tre funerare,
fundaţii, ziduri
de sprijin
şi împrejmuire

cahle,
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sec.
XIX-XX
sec. XX
sec. I-II

CQNTRIBUTIONS A L'HISTORIQUE DE LA CONNAISSANCE DE L'EXPLOITATION ET
UTILISATlON DES ROCS AU NORD·EST DE LA TRANSYLVANIE
(Resume)
La complexite geologique du Nord de la
Transylvanie se releve dans les nombreux types de rocs qui apparaissent a la surface s:.Ir
ce territoire. Certains de ces rocs ont ete connus et utilises m~me a l'epoque du Paleolithique superieur; les outils et les armes iitiques, decouverts a Uriu, Agriş, Cepari, Sormaia l'attestent. Ulterie,urement, d'autres types
de rocs sont utilises dans des constructions et
a Ia realisation des composantes architecturales (piliers, colonnes, encadrements), monuments funeraires, statues. La pierre a eu et
a encore une place a part dans le foyer villageois, Oll les tailleurs de pierre realisent des
pieces d'utilite ; de grandes e,t de petites aug~s.
des jables aux fontaines, des pierres a mondrc,
ou des meules.

A une. epoque assez precoce, (XV-eme siecle),
des centres de tailleurs de pierre apparaissent
(Ciceu Corabia) et Ieur localisation a ete liee
a l'apparition a la surface, en grande quantite,
de quelque;s types de rocs de tres bonne qualite (surtont de nuance vulcanique). Dans cet
ouvrage. il y a les types de rocs usites, les
lieux ou ils apparoissent et les produits en
pierre, (par
ordre
chronologique).
La recherche des rocs et les produits en pierre, permettent a l'auteur d'exprimer son opinion qudnt
aux lieux ou il y avait des exploitations de
pierre (carrieres), et sur l'etat de conservation
des monuments historiques en fonction du type
de roc utUise.
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J ŞTEFAN DANILAl

--1909-19"93--

La 20 aprilie 1993 s-a stins din viaţă Ştefen
Dănilă directorul fondator al Muzeului
din
Bistriţa, instituţie pe care a condus-o timp de
24 de ani şi de care s-a simţit legat cu toată
fiinţa până in ultima clipă a vieţii sale.
Născut la 7 ianuarie 1909 in comuna Ilvei,
judeţul Bistriţa-Năsăud, Ştefan Dănilă şi-a ,legat intreaga viaţă şi activitate de acest colţ

al Transil va ni ei. După şcoala primară pe care
a urmat-o in comuna grănicerească Poiana Ilvei pleacă la şcolile năsăudene unde după ce
urmează un an la liceul "George Coşbuc" trece
apoi la Şcoala Normală pe care o absolvă în anul 1929: Imbrăţişând cariera didactică se perindă pe la mai multe şcoli din ţinut pentru ca după războ( să ajungă
la Bistriţa unde a fost numit inspector şcolar pentru învăţământul primar. Din
acEastă postură, luând act de distrugerile şi (Jierderile pe care le suferea patrimoniul cultural şi artistic al zom~i. incepe dilig•mţele pentru a convinge autor-ităţile
de necesitatea înfiinţării unui muzeu la Bistriţa. Stăruinţele pe care le-a depus
se soldează cu decizia din 1 octombrie 1950 de i'nfiinţare a Muzeului Regiunii
Rodna al cărui director este desemnat.
Marea sa tenacitate şi disciplină au transformat, in anii care au urmat, această
decizie intr-o instituţie importantă nu doar pentru peisajul cultural al Bistriţei.
Fire iscoditoare şi perseverentă, ataşat de locurile, oamenii şi valorile ţinuturilor
şomeşene reuşeşte să adune in colecţiile muzeului mii şi mii de piese din domeniile
arheologiei, numismaticii, istoriei, etnografiei, ştiinţelor naturii, să le prezinte in
expoziţiile muzeale pe care le-a realizat împreună cu colaboratorii pe care şi i-a
atras şi pe care le-a pus la dispoziţia celor interesaţi prin studii şi articole publicate în diverse reviste de specialitate din ţară pentru ca, apoi, in 1971 să iniţieze
propria publicaţie a Muzeului bistriţean "File de istorie".
Pentru dezvoltarea colecţiilor contactul cu terenul îl duc la depistarea a zeci
şi sute de noi situri arheologice. Cu sprijinul generos al unor speciali~?ti recunoscuti
intre care Constantin Daicoviciu, Virgil Vătăşianu, Mircea Rusu, Dumitru Protase, Mihai Macrea, Ioan Horaţiu Crişan, ş.a. face adevărată muncă de pionerat
iniţiind cercetări arheologice in cetăţi (Sărăţel, Şieu-Măgheruş, Ardan, Şirioara,
Bistriţa-Burg), castre (Orheiu Bistriţei, Livezile), aşezări (Bistriţa, Archiud), cimitire
(Bi~triţa, Galaţii-Bistriţei. Fântnnele) şi centre urbane (Bistriţa, Rodna) ancorând
în mod pronunţat această zonă in evoluţia istorică din spaţiul carpato-danubian.
Un interes major a manifestat Ştefan Dănilă pentru valorile arhitecturale ale
Bistriţei pe care le-a popularizat prin articole în presa locală, despre car~ a alcătuit un valoros ghid istoric şi pentru a căror restaurare s-a zbătut cu destul
folos (restaurarea Casei Argintarului şi a Casei Ion Zidaru i se datorează in bună
mă:;ură).

Fire comunicativă, plină de căldură sufletească, de un
Ştefan Dănilă rămâne in memoria colaboratorilor şi urmaşilor
şi

optimism molipsitor
un model de dăruire

tenacitate.
Redacţia
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româna-săseşti

oglindite în documentele

lnterferences roumeno-sc::ronnes dans les documents de la societe
ASTRA. 1861-1918
Adrian 0nofrei,
(1918-1940).

Legislaţia

agrară

in Transilvania în perioada

La Uigislation agraire dans la Transylvanie
guerres

203

217

interbelică

pendant l'entre-deux-

298

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

229

Liviu

Boar, Contribuţii documentare la istoricul evenimentului cultural
"Avmm Iancu" al refugiaţilor ardeleni din Bucureşti (1941-1944) .

Documentary Contributions to the History of the "Avram Iancu" Club
of Transylvanian Refugees in Bucharest
Cornel Crăciun, Viaţa culturală
perioada interbelică.

şi

reclama în

Bistriţa

-

La vie culturelle et la reclame dans la ville de
miions pour l'entre-deux-guerres ,
Ioan

consideraţii

Bistriţa

239

pentru

conside-

247

Mureşan, Situaţia social-politică şi economică din judeţul Năsăud în
timpul aciministraţiei militare sovietice (13 octombrie 1944 - 12 aprilie

1945).

La situation socio-politique et economique dans le departament de Nă
pendant l'administration militaire sovietique (13 octobre 1944
12 april 1945)
săud

Mircea Prahase, Cuvinte şi construcţii vechi
Superioară a Somcşului Mare

păstrate

in gmiurile de pe valea

Old Words and Phrases Prcserved in the Dialccts aloing the Upper Part
of the Someşul Mare River
Florica Pop,

Ioan

Ţesături

decorative din

26!l

judeţul Bistriţa-Năsăud (ll).

Tissus decoratifs du departement de

Bistriţa-Năsăud (li)

Chintăuan,

cunoaşterii

Contribuţii

263

la istoricul

şi

utilizării

273

rocilor în

Tmnsilvania de nord-est.
Contributions a l'historique de la connaisance de l'exploitation et utilisation cies rocs au Nord-Est de la Transylvanie
Ştefan

Dănilă

Prescurtări

(1909-1993), In memoriam

bibliografice. Abreviations bibliographiques.

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

283

205
296

LUCRARI PUBLICATE IN EDITURA "GLASUL BUCOVINEI"

e

Emil Ioan Emandi, Mih;ti
de mor'fologic

Contribuţii
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